Omslagsbild: Bilden på framsidan föreställer delar av mangårdsbyggnaden vid Fåglabäck, Torestorps socken .
Konstnären Rune Malmström har tecknat av sitt bostadshus
innifrån källaren .
Bilden har valts därför att konstnären Rune Malmström är
Markbo och byggnaden finns med i rapporten.
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INLEDNING
Älvsborgs Länsmuseum har under sommaren 1986 och 1987, på uppdrag av Marks
kommun, utfört en kulturhistoriskt byggnads inventering 1 socknarna B~rghem,
Horred, Istorp, Skephult, Surteby-Kattunga, Torestorp, Älekulla, Oxabäck
och Öxnevalla. Samtliga fastigheter inom inventeringsområdet har besiktigats .
[nventedngen har varit selektiv och endast de fastigheter som bedömts ha
ett visst kulturhistoriskt värde har fotodokumenterats och beskrivits.
Av lnventeringsområdets ca 1500, fastigheter har 728 fastigheter dokumenterats
och över 5500 fotog rafier har tagits . Bearbetningen av materialet har resul terat i ett urval av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Tillsammans med
hembygdsföreningarnas inventeringar, arkivstudier och genomgång av socknarnas
historiska utveckling har arbetet resulterat i föreliggande rapport.
Rapportens syfte är främs t att bilda underlag för det kommunala planeringsarbetet och att hjälpa till vid handläggningen av bygglovsärenden. T behandlingen av bygglovs ärenden bär byggnadsnämnden det yttersta ansvaret.

r bebyggelsen återspeglas ett samhälles värderingar, sociala funktioner,
lokala särprägel etc . Genom sina tidstypiska eller på annat sätt karaktär-istiska drag utgör därför den äldre bebyggelsen en ovärderlig källa til 1
kunskap om tidigare epokers förhållanden. Det är av sto r vikt att de kulL11 rhistoriska intressena redan på ett tidigt stadium förs in i det kommunala planeringsarbetet så att värdefulla byggnader och miljöer om möj1 igt bevaras.
l)et är Länsmuseets förhoppning att genom denna byggnadsinventering kunna
sprida den insamlade kunskapen till en bred allmänhet och då särskilt till
de boende inom området. Det är genom fastighetsägarens eget intresse som
en byggnad har sitt säkraste skydd.
lnvente ringens orginalmaterial, blanketter, fotografier, kartor m.m. förvaras i Älvsborgs Länsmuseums arkiv, där det hålls tillgängligt för intresserade.
Tidigare utförda kulturhistoriska
finns presenterade i:

byggnadsinventeringar

inom Marks

kommun

Kulturhistorisk utredning 12, Marks kommun etapp l, 1976 , Häggåns dalgång
(Kinna Köping samt Fritsla, Skene och Ör by socknar) .
Kulturhistorisk utredning 20, Marks kommun etapp 2, 1978, Sätila och Tostareds socknar.
Kulturhistorisk byggnadsinventering 32, Marks kommun etapp 3, 1984, socknarna Fotskäl , Hajom och Hyssna.
Inventeringen har bekostats av medel från Marks kommun.
Vänersborg 1988
Anna-Gretha Eriksson
Inger Andersson
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MÅLSÄTTNING
Såväl på landsbygden som i städerna pågår en snabb förvandling, skapad av en ny teknik, ökat markbehov och förändrat
boendemönster. Resultatet blir ofta att äldre kulturmiljöer
och kulturminnen försvinner och att kontinuiteten i och förståelsen för det historiska förloppet bryts . Det är därför
väsentligt att så långt som möjligt slå vakt om historiskt
värdefulla inslag, vilka bör betraktas som en tillgång och
inte som ett hinder för samhällets tillväxt.
Föreliggande kulturhistoriska byggnadsinventering syftar till
att beskriva den kulturhistoriska utvecklingen, göra ett urval av de kulturhistoriskt mest värdefulla byggnaderna och
miljöerna och föreslå åtgärder för bevarande och vård.
Föreslagna bevarandeåtgärder grundar sig på den nya plan och
bygglagen PBL, som trädde i kraft 1987-07-01.
PBL 3: 1, "Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden
och till natur- och kulturvärdena på platsen . Byggnader skall
ha en yttre form och färg , som är lämplig för byggnaderna som
sådana och ger en god helhetsverkan".
PBL 3: 10 "Tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar av
en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens särdrag
beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara".
PBL 3: 12 "Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk ,
kulturhistorisk, miljömässig eller som ingår i bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas " .
PBL 3: 15 "Tomter som tas i anspråk för bebyggelse skall anordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadseller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen
11

•

Förutom tillämpning av bygglagstiftningens regler är information och kunskapsförmedling ett av de allra viktigaste hjälpmedlen för att slå vakt om de kulturhistoriska och miljömässiga
värdena. Den enskilde fastighetsägarens betydelse när det
gäller bevarande och vård av kulturmiljön kan inte överskattas. Att öka den enskildes engagemang och att med råd och
anvisningar stödja honom i byggnadsvårdsarbetet , hör därför
till en av kulturminnesvårdens viktigaste uppgifter.
Riktlinjer för tillämpning vid planläggning ges i statens
planverks detaljplaneanvisningar . Enligt dessa anges bebyggelse av kulturhistoriskt värde som "kulturreservat" genom Q-beteckning. Om endast den allmänna karaktären hos en byggnad
avses bevaras användes q-beteckning - "särskild miljöhänsyn ".
Den föreliggande kulturhistoriska byggnadsinventeringen föreslås antagas av kommunfullmäktige och ligga till grund för all
kommunal planering, såväl fysisk som ekonomisk. Den kultur historiskt värdefulla bebyggelsen representerar värden som om
de en gång förötts inte kan återskapas eller ersättas, och
måste därför tillmätas stor tyngd i planeringen.
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BAKGRUND
Fysisk riksplanering
Kulturminnesvården, är ett av de riksintressen som framhålls
i den fysiska riksplaneringen enligt riksdagens beslut 1972
om hushållning med mark och vatten (prop 1979:111). Kulturminnesvården representerar värden, som om de en gång förötts
inte kan återskapas eller ersättas, och måste därför tillmätas
stor tyngd i planeringen och på ett mera integrerat sätt
föras in i samhällsplaneringen.
I proposition 1974:28 och 1975/76:135 om den statliga kulturpolitiken framhålles bl.a. att kulturminnesvården i ökad utsträckning bör inriktas på samlade miljöer utöver de enstaka
objekten. Särskilt betonas att kommunerna har det primära
ansvaret i anslutning till den fysiska detaljplaneringen och
bostadssaneringen.
I proposition 1980/81:122 om åtgärder för bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse hänvisas till riksantikvarieämbetets och statens planverks skrivelse 1978 om upprättande
av kommunala och regionala kulturminnesvårdsprogram. Enligt
denna bör kommunerna välja ut objekt och avgränsa miljöer av
särskilt värde och föreslå insatser.
Enligt statsverkspropositionen 1974:1 bilaga 14 angående saneringsutredningens betänkande Sanering III Kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse (SOU 1973:27) åvilar det kommunen att
vid upprättande av saneringsprogram bl.a. göra ett urval av
den kulturhistoriska bebyggelse som bör bevaras.
I proposition 1977/78:76 angående energisparplan för befintlig bebyggelse framhålles att speciell hänsyn bör tas till
kulturhistoriska värden och att viss bebyggelse måste undantas från utvändiga sparåtgärder av främst kulturhistoriska
och mil.jömässiga skäl.
1 juli 1987 trädde den nya plan- och bygglagen (PBL) i kraft.
I PBL har kulturnämnderna fått en förstärkt ställning samt
såväl kommunen som den enskilde fått ett större ansvar. PBL
har i större utsträckning än tidigare utgått från synsättet
att den befintliga bebyggelsen samt befintliga natur- och
kulturvärden utgör resurser som skall tas till vara.
Tidigare inventeringar
Den första inventeri.ngen som utfördes inom Marks kommun 1976
skedde i Kinna Köping, samt Fritsla, Skene och Örby socknar.
Därefter har Säti la och Tostareds socknar inventerats 1978
och 1984 socknarna Fotskäls, Hajom och Hyssna. I föreliggande
rapport finns en beskrivning över kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse i socknarna Berghem, Horred, Istorp, Skephult,
Surteby - Kattunga, Torestorp, Älekulla, Öxabäck och Öxnevalla. Förutom dessa byggnadsinventeringar har även en kulturhistorisk undersökning gjorts av den äldre vägförbindelsen
mellan Kungsäter och F'ritsla, Viskastigen.
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1978-80 utfördes en kulturhistorisk inventering av samtliga
broar i Marks kommun. Arbetet skedde i länstyrelsens och
länsmuseets regi, och tillsammans med liknande arbeten i
övriga län var målsättningen att få ett så komplett register som möjligt över Sveriges kulturhistoriskt värdefulla
broar. Projektet finansierades av, länsstyrelsen och Stiftelsen Älvsborgs länsmuseum och utfördes av Sten Rathsman.
I Marks kommun inventerades sammanlagt 218 broar. Kopia
på materialet förvaras i länsmuseets arkiv i Vänersborg.
1959 utförde riksantikvarieämbetet en fornminnesinventering
i Marks kommun i samband med framtagandet av ekonomisk karta.
I samband med arbetet med den nya ekonomiska kartan utförde
riksantikvarieämbetet en ny fornminnesinventering 1986 och
1987. Kopia på materialet förvaras i länsmuseets arkiv i
Vänersborg, och vissa av fornlämningarna redovisas på den
nya ekonomiska kartan.
Kommunal planering
Marks kommun ha r även, i likhet med de flesta övriga kommuner i länet , beslutat upprätta ett kommunalt kulturminnesvårdsprogram. Föreliggande kulturhistoriska byggnadsinventering av Marks kommun kan liksom tidigare utförda inventeringar
ses som en del av arbetet med framtagandet av ett kulturmin nesvårdsprogram.

SYFTE
"Ett av målen för den statliga kulturpolitiken är att garantera att äldre tiders kultur tas till vara och görs levande.
Bevarandet av den historiska kontinuiteten tillmäts grundläggande betydelse för den enskildes känsla av trygghet och
förankring i tillvaron. En god kulturmiljö är också en del
av vår levnadstandard" (ur prop 1975/76:135) .
Den kulturhistoriska byggnadsinventeringen syftar bl . a . till
att beskriva den kulturhistoriska utvecklingen , avgränsa och
presentera kulturhistoriska miljöer och byggnader samt ge anvisningar för hur dessa bör bevaras åt framtiden. Förslaget
kan därigenom också för allmänheten tjäna som en introduktion
i kommunens byggnadshistorik och som handledning i byggnadsvårds- och bevarandefrågor.
Arbetet kan användas som ett led i byggnadsnämndens uppgift
enligt den nya plan- och bygglagen att "verka för en god
byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö".
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METOD
Det kulturhistoriska underlagsmaterialet för fysisk planering
utgörs av historiska data insamlade dels vid dokumentation
av objekt och miljöer i fält, dels vid studier av arkivalier
och litteratur.
Föreliggande bevarandeförslag har föregåtts av en selektiv
byggnadsinventering . Vid inventeringstillfället har de utvalda fastigheterna och byggnaderna besiktigats, dokumenterats
och beskrivits. Fältinventeringen har kompletterats med studier av äldre arikvalie- och kartmaterial och litteraturgenomg ång ( se nedan under Källor och litteratur).
Totalt har 728 fastigheter inventerats. På en blankett har
därvid vissa data - som ålder, byggnads- och fasadmaterial,
takbeläggning m.m.
registrerats. Byggnaderna har därtill
fotograferats (materialet förvaras på länsmuseet).
Inventeringsrnaterialet har gett underlag för en värdering
utifrån kulturhistoriska hänsyn och rekommendationer till
bevarande åtgärder att beakta vid stadsplaneringen.
Handläggning
Byggnadsinventeringen avses i formellt avseende behandlas som
en fördjupning av den översiktsplan som alla kommuner måste
redovisa senast 1990. översiktsplanen är inte juridiskt bindande men värdefull som ett instrument för kommunen att redovisa sina åsikter genom.
De kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer och byggnader som utvärderats i bevarande förslaget avses ge underlag
för den kommande handläggningen såväl vid ändringar i detaljplan och bygglovsgivning som vid bostadssanering och energiplanering.
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KULTUR LANDSKAPET
JORDBRUKSBYGDEN
Inom de inventerade socknarna finns den största sammanlagda
arealen av odlingsbar jordbruksmark i Viskans dalgång. Kring
Broby kulle finns ett större sammanhängande jordbruksområde
samt längs Lillån och Surtan. Socknarna öster om sjöarna
Västra och Östra Öresjön och Tolken har endast mindre områden
lämpade för odling. I Skephults socken ligger den odlingsbara
marken längs den rullstensås som sträcker sig genom socknen
i nordöstlig - sydvästlig riktning.
Inom inventeringsområdets östra socknar har boskapsskötseln
varit den huvudsakliga näringen. Spannmål har ej odlats för
försäljning utan endast för att täcka gårdens eget behov.
Den odlingsbara arealen på dessa gårdar är mycket liten.
Gårdarna längs Viskan har större odlingsbara arealer och här
har spannmålsproduktionen haft stor betydelse. På de stora
gårdarna i dalgången har även mjölkproduktionen varit viktig.
Här har ladugårdarna varit betydligt större jämfört med skogssocknarna där man hade mellan 3-5 kor i ladugården.
Längs med Viskans dalgång och Surtan finns ett antal områden
vilka är av riksintresse ur naturvårdssynpunkt. Byn Botten i
Skephult är av riksintresse för kulturminnesvården.

Öppet jordbruks landskap med stenmur vid Desarehultsby, Berghem.
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Torrläggningen av den s.k. Veselången, en sjö som Viskan bildade i Istorp , gjordes omrking 1860 på initiativ av prosten
Nils Paulsson. Väster om Torestorps samhälle skedde på 1880talet en liknande sjösänkning på initiativ av den kraftfulle
och jordbruksintresserade kyrkoherden Sjöblom. Båda dessa sjösänkningar gav ett viktigt tillskott av produktiv jordbruksmark.
SKOGSBYGDEN

Inom det inventerade området är socknarna öster om sJoarna
Östra och Västra Öresjön samt Tolken utpräglade skogssocknar .
Dessa socknar består till största delen av bergig moränrnark
beväxt med tall och granskog . Insprängt i skogsområdena finns
stora mossmarker. Vägen mellan Örby och Tores torp går genom
de stora mossarna Varevikmossen och Svansjömossen. Öster om
Öxabäcks samhälle ligger Store mosse med ett antal torrlador
längs med vägen. Torv bröts i mossarna mellan ca 1910-40.
När torven tröt övergavs torv ladorna som nu är nästan helt
förfallna.
I socknarna , där skogsnäringen har haft betydelse, finns ett
flertal små sågar vilka dels har varit vattendrivna men även
ångdrivna. Ett flertal av de mindre gårdssågarna och bysågarna
används av de som bor i närheten. Att såga åt andra anses inte
vara lönsamt. Dessa mindre såganläggningar har ett mycket stort
teknik - och kulturhistoriskt värde då de speglar den viktiga
roll som skogen fick i ekonomin vid slutet av 1800-talet och
under 1900-talet.

Nybyggd eldriven cirkelsåg vid Strixbol, Öxabäck.
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TRANSPORTLEDER
De äldsta vägarna bestod av gångstigar som följde så lättframkomlig mark som möjligt, man undvek besvärliga passager vid
vattendrag och sankmarker. Under forntiden och medeltiden utgjorde sjöarna och åarna de viktigaste transportlederna. Kommunikationsmöjligheterna var en av de viktigaste faktorerna
för en bebyggelseexpansion i det forntida kulturlandskapet.
I kulturlandskapet var vattendragen en viktig sammanhållande
faktor för olika bygder och verksamheter, t.ex . för jordbruk,
boskapsskötsel och handel. Via Torestorpsån och sjöarna Sävsjö, Öjas jön, Sands jö och Övermän stod socknarna Tores torp
och öxabäck i
förbindelse med Tolken, Östra Öresjön och
Viskan. Via Hyltenäsån, Östra Öresjön och det strategiskt
placerade Öresten vid Slottsån hade området förbindelse med
Viskan och socknarna längs Viskans dalgång. I allmänhet sökte sig vägarna fram längs åsarna parallellt med vattendragen ,
där marken var torrast och framkomligheten störst, s.k. höjdvägar. Dalvägarna, som oftast är yngre går närmare vattendragen och är backigare och har mer sankmark som underlag.

I de medeltida landskapslagarna angavs byarnas skyldighet
att underhålla vägar och broar. De första egentliga broarna
byggdes där vattendragen var tillräckligt smala för att
kunna överbryggas.

Den unika gångbron över Torestorpsån vid Brokvarn var sommaren 1987 delvis raserad .
De första broarna var enkla
fanns tillhands.
Träbroar
och fram till 1700-talet.
uppföra broar i sten efter

och byggda av det material som
var vanligast under medeltiden
På 1700-talet började man att
utländsk förebild. Inom invente-
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ringsområdet finns ett antal broar vilka har ansetts ha
ett stort kulturhistoriskt värde . Den vackra stenval vsbron
över Lillån vid Broby har e t t sto rt k ul turhi sc.o risk t vä r d e
i den värdefulla miljön kring Broby kulle. Bron över Torestorpsån vid Svanefors i Torestorp har två valv och svängd
farbana vilket är ovanligt hos äldre stenvalvsbroar.
Vid Torestorps kyrka, längs en ägoväg finns en mindre bro
med valvbåge av k i lad skivsten. Vid Rökås, Torestorps socken
finns en monumental valvbro i ett spann av råhuggen, kallmurad
sten ö ver Lund a b o å n. Vid Brokva rn i Öxa bä cks socken finns en
vacker valvbro från 1830. Nedströms stenvalvsbron är den
nuvarande landsvägsbron från 1960-61.
Strax nedanför landsvägsbron är en helt unik bro. Det är en
cirka 30 meter lång gångbro av hällar byggd i 6 spann + 1
träspann. Vid inventeringen 1987 var träspannet raserat .
Då bron är unik och har ett mycket stort kulturhistoriskt
värde bör bron snarast lagas. Valvbron över Tolkens gamla
utlopp vid Hyltenäs, Öxnevalla socken har ett spann och en
total längd på 33 meter .

Väghållningsstenar vid den gamla vägen mellan Torestorp och
Öxabäck som går förbi Holmåsen (Fönhult) i Torestorps socken .
En stålbalkbr o över Surtan vid Holmåkra , Surteby-Kattunga
socken har ålderdomliga och långsträckta landfästen . Över
Lillån söder om Gunnabo i Öxnevalla socken finns en orginell
hängverksbro. I Älekulla socken,vid Lundabo, finns en träbalk bro över Lundaboån med ålderdomliga landfästen . Järnvägsbron
över Surtan sydväst om Björketorp i Surteby-Kattunga socken,
är byggd 1933 av Borås mekaniska verkstad . De ovan uppräknande
broarna finns med i den broinventering som gjordes i Älvsborgs
län 1979-80.
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I Gustav Vasas registratur finns beskrivningar av huvudvägarna
i S juhäradsbygden. Viskastigen beskrivs sålunda "Löper vägen
först till Grijmeriidh, ther från och till Broby, Från Broby
och tiil Kinne i March Från Kinne och till Kinnerum i Marh.
Ther från och (till) Friistadt, Från Friistadt till Hudene i
Giä'zenne .•. ". Från Torestorp i Marks härad gick enligt samma
källa en annan väg via Örsås, Tranemo och Unnaryd i Mo härad
till Jönköping.
I byggningsbalken av 1734 · års lag föreskrevs i detalj vägbredd
och underhåll. Vägunderhållet skulle enligt lagen skötas av
bönderna efter vägslingan.
Ar 1891 års lag införde benämningen "allmän väg". Bredden för
landsväg skulle vara 6 meter och för bygdeväg 3,6 meter. Väghållningen blev med den nya lagen en kommunal angelägenhet
med häradet som indelningsgrund. Vägunderhållet ålåg jordbrukaren, som ansvarade för att vägen på den väglott som han fått
sig tilldelad hölls i farbart skick. De olika väglotterna markerades med särskilda stenar nedsatta efter vägkanten, där namnet på underhållarens gård och dess mantal, väglottens nummer
o.dyl. angavs.
Vid vägen mellan Redslegården och Homåsen i Torestorps socken
står två väghållningsstenar.
Vid den gamla vägen från Haratången till Svenljunga genom Skephults socken står två väghållningsstenar den ena med texten
HARETÄNGEN och den andra med texten KARTOD.
I den gästgiveriförordning som utkom 1649 angavs att vägarna
skulle mätas och att varje mil skulle utmärkas för att underlätta för de resande. Från 1730-talet märktes även varje halvmil och fjärdedelsmil med milstolpar.
I Horred finns tre bevarade milstolpar och i Skephult en , alla är märkta med årtalet 1771.
Stadsbidragen till allmänna vägar kunde under år av missväxt
eller hög arbetslöshet bli generös. De första kända nödhjälpsarbetena i S juhäradsbygden skedde under nödåren 1868-1869.
Under 1920-talet utfördes nödhjälpsarbeten under namnet Södra
Sveriges statsarbeten. Ar 1924 bildades Statens Arbetslöshetskommission (S.A.K.) och under 1930-talets depressionsår genomfördes en rad vägbyggen s. k. AK-arbeten i S juhäradsbygden.
1880 invigdes järnvägen mellan Varberg och Borås. Järnvägen
går genom Horred, Surteby - Kattunga och Berghems socknar. I
Horred har järnvägen haft en viss betydelse för den industri
som har vuxit fram i samhället.
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BEBYGGELSEHISTORIK
BYAR OCH GÄRDAR
Den äldre jordbruksbebyggelsen
västsvenska traditionsområdet,
ländska höglandet upp mot de
har sin motsvarighet även på

i södra Älvsborg tillhör det
vilket sträcker sig från Småvärmländska bygderna och som
andra sidan norska gränsen.

Ett av huvuddragen inom detta område är den s.k. västsvenska
gårdstypen som kännetecknas av att man- och fägårdsbyggnader
är mer eller mindre klart åtskilda. Grupperingen av de olika
byggnaderna har här ej, som på många andra håll i landet, medfört någon bestämd eller sluten gårdsanläggning utan byggnaderna har fått en friare placering, anpassad efter terrängen.
Där marken är kuperad, som i skogssocknarna , återfinns den
odlingsbara marken ofta på höjdlägen. Gårdsbebyggelsen är då
placerad på en höjd med bostadshuset något högre eller på samma
nivå som ekonomibyggnaderna. Bostadshus och ladugård ligger
idag ofta parallella eller i vinkel med varandra. Intill
äldre bostadshus från 1800-talet finns ibland en undantags stuga , snickarbod eller gårdsbod förutom ladugården. Det
gör att gårdsmiljön får ett slutet och nära intryck. Ett
exempel på denna slutna gårdsmiljö är Lundabo i Älekulla
socken. För att markera gränsen mellan mangård - fägård har
man använt ett staket eller någon annan form av hägnad.
Mangården och fägården kan även ligga på var sida om vägen,
vilken då bildar en klar gräns .

Vid Bläshult, Skephult socken skiljer vägen mangården från fägården.
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Längs med Viskans dalgång och dess biflöden ligger bebyggelsen uppdragen på kanterna av dalgången, vid övergången mellan
slättmark och skogsmark. Slätten har i regel uppodlats först
under 1800-talet. Tidigare var områdena i Viskans dalgång
för sumpiga för odling och bebyggelse. De gårdar som ligger
nere på den öppna odlingsbara slätten idag kan vara ditflyttade i samband med laga skifte eller som i fallet Segerstad,
efter sjösänkningen i området. På laga skifteskartor från
1800-talet kan man se att gårdsbebyggelsen i jordbrukssocknarna har haft ett annat utseende än idag. Byformen var
oftast klungbyn, där gårdarna låg samlade i en klunga vid
t.ex. ett vägskäl. En annan byform var radbyn, där gårdarna
låg samlade utefter en byväg. Ekonomi- och mangårdsbyggnaden
låg då parallella och relativt nära varandra med vinkelbyggnader på ladugårdslängan vilket gav en sluten miljö. Idag är
bilden helt förändrad med man- och fägård helt skilda åt. Med
laga skifte skedde bysprängningen, då de flesta gårdarna
flyttades på sina sammanhängande ägor.
STORGÄRDAR
Inom de inventerade socknarna finns ett antal större gårdar
vilka har haft betydelse för kulturlandskapets förändring.
Dessa adliga frälsegårdar eller säterier har gamla anor.
Magnus Ladulås införde det värdsliga frälset i slutet av 1200talet. I Marks härad nämns under unionstiden som fria frälsemän Knut Ribbing till Svansjö, Torestorp och Martin Svan till
Byslätt, Istorp.
Säterierna, som ägdes och beboddes av frälsemän, fick stadga
och form vid Erik XIV:s kröning. Han bestämde då att de nya
herrarna sku l le få ståndsenliga boställen, att greve skulle
ha minst tre, friherre minst två och vanlig adelsman minst
ett säteri. Efter Karl XI:s reduktion 1680 kom flera av frälsegårdarna att ingå i indelningsverket som officersboställen.
Reduktionen skedde därför att skatteintäkterna var små och
statens finanser var hårt ansträngda då adelsväldet hotade
att utplåna de självägande skattebönderna. Karl XI beslöt
då att genomföra en reduktion, indragning av frälsegårdarna,
och därmed öka statens skatteintäkter.
Efter reduktionen fanns det 102 säterier kvar i Sjuhäradsbyggden, alla ägda av adelsmän. Före 1789 var det helt förbjudet
för allmogen att besitta frälsejorden. I samband med den stora pri vilegieut jämningen vid 1809-1810 års riksdag försvann
adelns besittningsrätt till frälsejord och insockne hemman.
Först 1901, med indelningsverkets uppförande, försvann de
skatter som skilde krono- och skattejord från frälse.
De flesta säterierna har funnits i jordbrukssocknarna Horred,
Istorp, Surteby-Kattunga och Öxnevalla. Berghem har inte haft
något självständigt säteri utan endast frälsebönder under det
Stenbockska friherrskapet. I skogssocknarna saknar Älekulla
och Skephult självständiga säterier. I Öxabäck har Sävsered
varit säteri, liksom Svansjö, Viks gård och Sund i Torestorps
socken. De hade ett utseende som i flera avseenden skilde sig
från allmogens gårdar. På de större gårdarna hade mangårdsbyggnaden flygelbyggnader där den ena var reserverad för tjänstefolket och den andra fungerade som visthusbod. De större gårdarna hade fler och större ekonomibyggnader jämfört med allmogens som var mindre och färre. Gemensamt för de större gårdarna
har varit den påkostade huvudbyggnaden.
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Seatons slott.
valla.

Ur:

Minnesbilder från Horred,

Istorp,

Öxne-

Under 1800- talet tillkom nya storgårdar sedan en fri jordmarknad hade tillkommit efter laga skifte 1827. Segerstad, Öxnevalla är ett exempel på en sentida storgård. Vid mitten av 1800talet köpte jordägaren von Segebaden från Kungsäter ett 17-tal

Vasse, Horred.
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fastigheter som han gav namnet Segerstad.
gårdens marker utvans vid den sjösänkning
Brobykulle vid mitten av 1800-talet.

Större delen av
som gjordes vid

En stor egendom bildades, under 1900-talets första del, av
den rike Göteborgsköpmannen Georg Seaton, vid Hyltenäskulle
i Öxnevalla socken. Georg Seaton förvärvade här nästan samtliga gårdar runt kullen och den sammanlagda arealen var på
1000 tunnland. Uppe på Hyltenäskulle uppförde Georg Seaton
ett slott med 125 rum. Det byggdes mellan 1916-18 och förstördes genom eldsvåda den 17 december 1923.
De sammanslagningar av fastigheter som har skett inom jordbruket de senaste decennierna har inte inneburit någon större
förändring på bebyggelsen. Sammanslagningen har lett till färre men större jordbruksenheter.
BOSTÄLLEN
Till den agrara bebyggelsen hör även boställen för prästerskapet, militära befäl och för civila ämbetsmän.
Enligt resolutionerna från 1720 och 1727 stadgas att allmogen
hade skyldighet att bygga sju hus på prästgården. Här anges
även byggnadernas storlek och utseende. Första byggningen skul le innehålla i ena ändan två kamrar, mitt i byggningen sätesstuga och förstuga, i andra ändan av byggningen, kök med köks spis utan bakugn. Dessutom skulle det vara brygghus, bod med
dubbel botten och loft, visthus, lada med två golv och loge i
mitten. Det sjunde huset var fähuset med stall. De prästgårdar
som byggdes under 1 700-talet fick karaktären av en mindre herr-

Istorp prästgård har
alle.

en herrgårdsliknande

byggnadsstil

med
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gård. Av prästgårdarna är Istorp och Torestorp från 1700-talet. Ekonomibyggnader från 1700-talet finns inte bevarade på
någon av prästgårdarna.
Komministern, kallades tidigare för kaplan och var kyrkoherdens medhjälpare. På 1680-talet fick kaplanen eget boställe
anvisat av kronohemmanen. Kaplanen skulle själv uppföra och
underhålla sina hus. Komministerboställen har funnits vid
Berghem, Berghems socken och vid Gillerholmen , Öxabäcks socken.
Karl XI genomförde 1682 det militära indelningsverket. I samband med detta försåg kronan befälen med boställen vilka de
var skyldiga att bebo, underhålla och bruka . Byggnaderna på
boställena uppfördes efter ritningar fastställda i boställsförordningar den äldsta från 1687 och den yngsta från 1836.
Byggnadernas storlek och utseende varierade efter befälsgrad
och efter de rådande stil idealen då byggnaderna uppfördes.
Vasse gård var 1739 boställe för generalmajoren och säterierna Lida och Lindhult i Horred var även de militära boställen 1 731. Bönderna indelades i rotar, där var rote bestod
av två eller flera hemman beroende på storlek . Bönderna hade
till uppgift att förse soldaten med torp och lön. Enligt den
kungliga förordningen från 1685 borde rotebönderna förse soldaterna med "stuga, få.bus och lada". I 1835 års reglemente
beskrivs hur torpet skulle se ut . Det skulle innehålla en
stuga eller ett boningsrum med förstuga och gångskammare
samt dörr från förstugan till stugan och kammaren.
Även de c i vila ämbetsmännen hade sina boställen t.ex. häradshövdingen , samt domare och ledare vid häradstingets förhandlingar . 1486 dömdes upprorsmarkarna kring Öresten av härads hövödingen, lagmannen och riksrådet Knut till Limmared och
Svansjö som var bror till häradshövdingen Nils Ribbing, Svansjö, Torestorps socken.
TORP OCH LÄGENHETER
Torpbebyggelsen ökade kraftigt under 1800-talet och då framförallt på gårdarnas utmarker . Detta var en följd av de förändringar som blev på l andsbygden genom laga skiftet och den
starka befolkningsökningen under 1800- talet . De flesta torpen
var dagsverkstorp , till vilket hörde ett mindre stycke land.
Som betalning fick torparen uträtta ett visst antal dagsverken
i veckan. På torpen för s örjde sig även många genom att väva
till någon förläggare. När så industrierna växer upp i Rydboholm och i Rydal med flera platser, sökte sig befolkningen
dit för att arbeta. Torpen i utmarkerna kommer då att stå öde
varefter de raserades eller revs under 1900-talet . På torpen
bodde i v i ssa fall de äldre kvar då de yngre flyttade närmare
fabrikerna och arbetstillfällena .
Genom att friköpa torpet eller backstugan förvandlades den
till en lägenhet. Lägenhetsinnehavaren ägde sin fastighet
till skillnad mot torparna och backstugusittaren. Bebyggelsen
på lägenheterna skilde sig till en början inte från torpbebyggelsen men vid 1900-talets början växte en villaliknande
hustyp fram. Det är inte enbart lägenheterna som får nya
bostadshus på 1900-talet utan samma hus byggs även på bondgårdarna under denna tid. Exempel på denna byggnadssti 1 är
Rössås 1:9, Älekulla socken.
Intill bostadshuset ligger ofta en mindre ekonomibyggnad.
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Bostadshus med bakomliggande mindre ekonomibyggnad vid lägenheten Nedregården 2:7, Älekulla.
VILLA- OCH EGNAHEMSBEBYGGELSE
Samhällena inom de inventerade socknarna har vuxit fram från
slutet av 1800-talet och under 1900-talet. Till stora delar
består nästan samtliga samhällen inom området av bebyggelse
från 1940-50 - talet och fram till nutid .

Ett exempel på tidig villabebyggelse är Nysäter i Björketorps
samhälle, Surteby-Kattunga socken som uppfördes av bankdirektören vid Göteborgs bank 1910.
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Vid en del kyrkor låg förr sockenstugan, sockenmagasinet,
kyrkostallet och eventuellt fattigstugan. Runt kyrkan fanns
på lite längre avstånd, jordbruksbebyggelsen. Den villabebyggelse som finns idag, på landsbygden, har delvis vuxit
fram genom att jordbrukare på äldre dar köpte sig en tomt
vid kyrkan och flyttade dit.
Med villa menas en friliggande enfamiljsbostad omgiven av
natur eller en trädgård. Villan har sitt ursprung i antikens
Rom och har sedan dess förändrats vad gäller storlek , ändamål
och utformning . Den moderna villan har delvis sitt urspr ung
i den engelska villan som växte fram vid slutet av 1800-talet.
I de skandinaviska länderna ökade villabyggandet på landet
under 1900- talet dels genom den ökande bilismen, industriali seringen och dels genom den egnahernsrörelse som startade i
Sverige efter utländsk förebild 1905.
Järnvägen mellan Varberg och Borås öppnades 1880. Vid Jarnvägen har stationssamhällen vuxit upp vid Horred, Björketorp
och Berghem. Här ä r Horred ett undantag med en tidigare villabebyggelse än Björktorp och Berghem som först omkring 1950
började att växa med fler nybyggda villor.
FRITIDSHUS

Två stora områden med fritidshus finns inom det inventerade
området. Ett stort område finns vid Strömmen i Tores torps
socken och ett vid Bredhult i Öxabäcks socken .
I övrigt används de gamla torpen och bostadshusen på mindre
jordbruksfastigheter som sommarbostäder och fritidshus.
Något sammanhängande område med sommarvillor, som är byggda
kring sekelskiftet, har inte funnits i socknarna.
OFFENTLIGA BYGGNADER

Skolundervisningen sköttes före 1800-talets mitt av kyrkan.
1842 korn den folkskolestadga där församlingarna ålades att
inom 5 år upprätta minst en skola som borde vara fast. Ute i
socknarna drog man i det längsta ut på att uppföra skolbyggnader . Undervisningen var ofta ambulerande på gårdarna. I Horred
skänkte prosten Nils Paulsson 1855 en jordbruksfastighet till
pastoratets församlingar . Avkastningen skulle användas till
lön åt läraren och klockaren. Karstorps folkskola, Öxnevalla
donerades 1855 av prosten Paulsson. Småskolan låg vid Arnungared, Öxnevalla. Även Dalens folk- och småskola, Istorp var donerad av Paulsson . Läraren v i d skolan skulle ha husrum och "ett
kofoder 11 som del av lönen. I Istorp finansierades undervisningen vid Frölichska skolan av en fond. Vid skolan skulle bedrivas
lite "högre 11 undervisning och prästen skulle ha företräde till
lärartjänsten.
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Björketorps stationshus
renoverad 1980-82.

Surteby-Kattunga

socknar

från

1880

Vid Töllebäck, Istorp uppfördes en folk- och småskola 1870 som
användes fram till 1955, 1938 brann småskolan. I Horred har det
funnits skolor vid S jöby, Skogsåkra och Vasse. Den första
skolan i Horred var på Kvap 1895 . I Berghems socken uppfördes
den första skolbyggnaden 1850 i Berghem.
Älekulla och Torestorp hade gemensam lärare mellan 1844-72
då Torestorp fick egen lärare. Sockenborna betalade skatt
för undervisningen och dessutom betalade de hemman extra
som hade barn i skolan. I Skephult uppfördes en folkskola
1860 och småskola 1904. Folkskolan har på senare år använts
som syfabrik och även under en period varit kommunalkontor
för att nu vara museum.
Omkring sekelskiftet 1900 organiserades ett flertal folkrörelser på landsbygden. Inom de inventerade socknarna har frikyrkorörelsen aldrig haft någon nämnvärd omfattning . I Berghem vid
Desarehult finns ett rnissionshus (Emaus kapell) från 1935, och
i Töllebäck, Istorp ett Ördenshus vilket används som föreningslokal. Godtemplarlokalen Torsborg vid Öxabäck från 1920 användes fram till 1946, då det såldes för att användas som bostadshus.
Till de offentliga byggnaderna hör även de gästgivargårdar
som förr fanns efter de allmänna vägarna. På gästgiverierna
fick de resande mat och husrum, samt transport till nästa
gästgivargård. Gästgiverier har funnits i Horred och i
Skephult.
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Järnvägen mellan Varberg och Borås invigdes 1880. Från samma
period är Björketorps järnvägsstation. Järnvägsstationen i
Berghem byggdes 1918, och ersatte då anhalten vid mejeriet.
Stationsbyggnaderna som renoverades 1980-82 är mycket välbevarade. Vid Viskabacka ligger Sundholmens hållplats vilken
användes innan Horreds station byggd_e s.

I Björketorps samhälle Surteby-Kattunga socken uppförde Göteborgs bank en banklokal helt i tegel 1916.
Fattigvården handhades under medel tiden av kyrkan och efter reformationen av staten. Sockenstugan låg ofta vid kyrkan och
ett magasin för den spannmål som bönderna skulle lämna. Vid
sockenmagasinet hämtade de behövande sin ranson av spannmål.
I sockenstugan där bl.a. sockenstämman hölls kunde även äldre
bo som saknade bostad. I Älekulla socken har det förutom sockenstuga även funnits en fattigstuga vid kyrkan. Fattigstugan an vändes fram till 1917 då ett mindre ålderdomshem uppfördes i
Dal. Pengar till ålderdomshemmet donerades av handlaren G.
Svensson. Det användes fram till 1951 då det nya ålderdomshemmet i Torestorp togs i bruk. 1912 inköptes en gård i Torestorp
av kommunen till försörjningshem för gamla, fattiga och orkeslösa personer. Mangårdsbyggnaden används som ålderdomshem
fram till 1951 då en ny byggnad uppfördes. Horred uppfördes
1870 fattiggård med ladugård där "hjonen " skulle arbeta i
ladugården. Fattiggården blev sedemera ålderdomshem med 1 7
pensionärsrum. Vid Klockaregården i
Istorp uppfördes ett
ålderdomshem 1913. Surteby-Kattunga och Berghem uppförde 1888
en gemensam fattiggård vid Björketorp Bengtsgården. Öxabäcks
socken lät uppföra ett ålderdomshem 1912 i Öxabäck och i
Öxnevalla byggdes ett ålderdomshem 1921 vid Skepared, Nedregården. Under de senaste decenierna har även större gårdar
blivit vårdinstitutioner, t.ex. Brännared, Öxnevalla som nu är
alkoholisthem som drivs av Göteborgs kommun.
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Vid Helsjön i Horred låg Helsjöns gyttjebad- och kuranstalt.
Den första badanläggningen vid sjön anlades 1888 av handlaren
David Hedenberg, Framnäs. Vattnet hade länge varit känt för
sina hälsobringande egenskaper liksom gyttjan på sjöbotten.
~nläggningen inköptes 1950 av Västsvenska stiftelsen för kyrklig folkhögskola och används numera som folkhögskola.
KVARNAR OCH SÄGAR
Vattenkvarnar, sågar och bens tampar har funnits l_~ngs med
socknarnas vattendrag.
I skogssocknarna Torestorp, Alekulla,
Öxabäck och Skephult fanns 1894 13 vattenkvarnar, 13 vattensågar och en ångsåg i Öxabäck. Jordbrukssocknarna Berghem,
Hor red , Öxneval la, I storp och Surteby-Kat tunga ski 1 jer sig
markant från skogsbrukssocknarna då de hade betydligt färre
vattensågar. 1894 fanns det 13 vattenkvarnar, 4 vattensågar
och en ångsåg samt 2 väderkvarnar en i Istorp och en i Öxnevalla.

Ekarebo skvaltkvarn vid Lillån i
Sågverk vid ett biflöde till LundaIstorp användes senast under andra boån Dal, Älekulla.
världskrigen.
Ängmaskinen introducerades i kvarn- och såghanteringen vid
slutet av 1800-talet och de gamla vatten och vinddrivna anläggningarna förlorade då sin betydelse. Vid Brokvarn i Öxabäcks socken finns en kvarn- och såganläggning från 1933.
Den var i drift fram till början av 1970-talet. Här finns en
intakt bevarad anläggning med kvarn, sikt och cirkelsåg. Vattenrännan till anläggningen är dock raserad. Björketorps
valskvarn som var verksam mellan 1922 ti 11 mitten av 1970talet. Vid Vasse i Horred har de funnits ett frörenseri.
Ett par mindre sågverk är fortfarande i bruk bl.a. vid Strixbol i Öxabäck och Dal i Älekulla och flera finns inom skogssocknarna. En total inventering av samtliga sågverk inom
kommunen vore önskvärd.
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INDUSTRIBYGGNADER
Hantverk och textiltillverkning i hemmet och industriellt har
haft stor betydelse inom hela det inventerade området. Johan
Johansson startade sin förläggarverksamhet 1875 vid Källeberg,
Öxnevalla. 1890 hade han ca 1900 väverskor sysselsatta runt
om i socknarna. Här kan man tala om hemindustri i stor skala.
Anna Andersson had sin välkända förläggarverksamhet på Amundagärde, Öxabäck under 1900-talets första del. På Näver åsen,
Horred bodde den kände förläggaren John Johansson "John på
Näveråsen", som även sålde specerier. Han startade sin verksamhet på 1920-talet. Döttrarna Alma och Elsa Johansson drev
rörelsen, fram till 1982, på Näveråsen efter fadern. De vävde
framförallt drälldukar och deras vävstol, från 1926, finns
nu på Tekomuseet i Borås.
Idag finns två väverier och en konfektionsfabrik i Horred med
ett 3 0-tal anställda var. Mindre fabriker finns i Berghem,
Torestorp och i Öxabäck. I Björketorp ligger Marks-Pelle
vävare med drygt 50 personer anställda i väveriet.

Berghems väveri AB, grundades 1951 i den f.d. mejeribyggnaden
från 1894. Runt den ursprungliga byggnaden har varpsal, lager
och väveri uppförts 1956-1977.
I Öxneval la socken har det funnits ett mindre tegelbruk omkring 1894. Idag finns det två cementindustrier, dels ett vid
Viskabacka, Öxnevalla och ett vid Björketorp Surteby-Kattunga
socken.
Det ökade antalet kor inom jordbruket vid slutet av 1800-talet
möjliggjorde smörtillverkning i stor skala och flera mejerier
byggdes i jordbruks socknarna. Det första mejeriet anlades i
Istorp av en privatperson 1885 och övertogs 1897 av en mejeriförening. Mejeriet vid Byslätt, Jonsagården i Istorp hanterade
årligen 5000 ton mjölk och hade fyra anställda under 1940- och
SO-talet. Berghems mejeri från 1897 lades ned 1950. Även i
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Horred och Surteby-Kattunga har det funnits mejerier. I skogsocknarna Skephult, Torestorp, Älekulla och öxabäck har det
inte funnits något mejeri trots att mjölkproduktionen har
haft stor betydelse. Mjölken forslades här till närmaste
mejeri utanför socknen. Produktionen från 3-5 kor var inte
så står om man jämför med jordbrukssocknarna där antalet kor
på stor gård har varit minst det dubbla.

BYGGNADSHISTORISK UTVECKLING
SYDGÖTISKA HUSET

Det sydgötiska husets utbredningsområde sträcker sig in i de
södra delarna av länet, där dess nordligaste gräns går. Framkammarstugan och långloftsstugan återfinns endast i länets
södra och mellersta delar medan den s .k. "dalslands stugan"
är utmärkande för landskapet Dalsland.
Det sydgötiska huset har förmodligen varit den hustyp som har
varit den vanligaste bland allmogen för några hundra år sedan,
i Marks härad. Trots hustypens närhet till dess nordligaste
utbredningsgräns har Marks härad varit ett av dess centrala
bygder.
Hustypen kallas även för högloftsstuga och kännetecknas av sina
gavelbodar eller högloft på var sida om stugan. En gammal benämning på dessa gavelbodar är härbärge eller dialektalt
"häbbare". Ordet användes redan i den äldre västgötalagen
från 1200-talet.

\

\

1.

Första.

2. Förstukammaren.

\

1.

3. Förstuhäbbart.

4. Stuga.

Plan av "Larsa på Kilen 2". Uppmätt av B.G. 1948. Nordiska Museets arkiv.
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Ett fåtal stugor med två loft är bevarade idag och dessa finns
på museer av olika slag. Det osymmetriska sydgötiska huset med
endast ett högloft är i större utsträckning bevarade intill
våra dagar. Under 1800-ta let användes hus typen vid småbruk
och torpställen och den ter sig inte heller så ålderdomlig.
Båda häbbarna har i huvudsak använts som bodar för förvaring
av spannmål och kläder. Själva bostadsrummet är beläget i de
lägre mittpartiet. Ursprungligen var det en eldstad mitt på
golvet med en öppning i taket för att släppa ut rök och för
att få in ljus. Eldstaden flyttades mot den bakre väggen då
den murade spisen infördes. Det uråldriga sättet att ta in
dagsljus, genom taket kvarlevde så länge som hustypen fanns.
Enligt August Melander kallades också denna hustyp ryggåsstuga
eller "åsastBwa" p.g.a. att bostadsrumrnet i stugan var öppet
ända upp till nocken.
Inom de inventerade socknarna finns 3 st sydgötiska hus bevarade och en eventuellt två loftbodar som har tillhört ryggåsstugor. Hembygdsstugan och "Mor Minas stuga" i Berghem är
båda flyttade ti 11 sina nuvarande platser under 1900-talet
där de nu används som hembygdsgårdar. Båda dessa byggnader
har framhäbbare. "Kilastugan" i Horred flyttades till sin nuvarande plats på 1800- talet och används nu som hembygdsgård.
På sin ursprunglinga plats står loftboden till den rivna
ryggås stugan i Botten, Skephul t. Boden med källare har här
kvar sin ursprungliga funktion som förvaringsbod. Även vid
Backen, Skephult finns en bod vilken kan vara en loftbod
till den rivna stugan.

Sydgötiskt hus med framhäbbare, "Kilastugan", Horred.
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LÄNGLOFTSSTUGAN
Det sydgötiska huset eller högloftsstuga som det även kallades
förändrades efterhand till en, en och enhalv- eller tvåvåningslänga med enhetlig yttre takhöjd. Detta fick man genom att höja
taket i ryggåsstugan i nivå med högloften. Hustypen kallas
långloftsstuga, där ordet långloft syftar på att vindsloftet
sträcker sig över hela husets längd. De äldsta långloftsstugorna är uppförda i 1 1/2 plan och de yngre ofta i två hela plan.

-

!

Nedre plan

Övre plan

,,....

Planritning av Sund, Torestorps socken. Byggnaden uppfördes
1813 som långloftstuga men har idag tillbyggnader mot norr
och öster. Uppmätt av Alf Jönsson 1955. Borås museum Arkiv.
I Marks härad började man bygga långloftsstugor, omkring 17301740 och fram till 1850-talet. I Södra Halla-nd fanns hustypen
omkring 1750. Långloftsstugan kan inte betraktas som en nyskapelse i egentlig mening utan snarare som en kompromiss
mellan högloftsstugan och den allmänna tendensen, i mitten
på 1700-talet, att uppföra tvåvåningsbyggnaden.
I allmänhet efterträddes de uttjänta högloftsstugorna av långloftsstugor eller andra plantyper. Men det finns även exempel
på ombyggnader av högloftsstugor där häbbaren har bibehållits
och ett nytt tak har lagts över ryggåsstugan. Vid Strixbol i
Öxabäcks socken finns en långloftsstuga från 1700-talet vilken
troligtvis är en påbyggd högloftsstuga. Enligt Siguard Erixon
kan detta bl.a. avgöras på om det saknas en dörr mellan gavelloftet och vinden. Inom de inventerade socknarna finns det även
exempel på byggnader som uppförts som långloftsstugor och som
saknar en förbindelsegång längs hela vinden. Byggnaderna har
eller har haft två ingångar med varsin trappa till vart gavel-

30

loft, varav enbart det ena loftet haft förbindelse till vinden
ovan stugan. Loftutrymmena i den nya hustypen kan ha haft samma funktion som i den gamla högloftsstugan. Även om häbbarna
inte· ge stal tar sig så tydligt har de ändock kvarhållit sin
funktion som förrådsutrymme för spannmål och kläder. De väggfasta sängarna flyttades ibland från den gamla ryggås stugan
upp till loftet, i den nya långloftsstugan. Väggfasta sängar
som har flyttats med från den gamla byggnaden till den nya
finns bevarade vid bl. a. Sund i Tores torp och vid Tokhul t i
Öxabäck.
Bruket med två ingångar kvarlevde relativt länge. Dock har nästan samtliga bevarade långloftsstugor inom inventeringsområdet
byggts om så att de idag har mycket stora likheter med den s.k.
framkammarstugan. En bevarad långloftsstuga med två ingångar
finns vid Bottnen i Skephult. Enligt uppgift är byggnaden uppförd omkring 1730. Vanligast är att den ena ingången har försvunnit i samband med att trappan till det bortre gavelloftet
togs bort och öppningar gjordes på vinden så att detta gavelloft
kunde nås via den andra trappan, vid det motsatta gavelloftet.

(

Långloftsstugan vid Brunnsåker i Skephults gamla by, Skephults
socken, är uppförd 1816.
Dessa förändringar kan ha skett i samband med att man slutade
använda gavelloftet som spannmålsmagasin. Det har skett relativt sent d.v.s. i början av 1900-talet. Det finns inom de
inventerade socknarna långloftsstugor med bevarade "säaloft"
där det står lårar och laggade kar för spannmålens förvaring.
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Det bortre häbbaret (bakhäbbaret) har så småningom omvandlats
till en eller två framkamrar, ibland till och med till sal.
Det främre häbbaret har helt eller delvis omvandlats till kök.
Kammaren i det forna framhäbbaret försågs med spis och benämndes kök, utan att vara utrustat med bakugn. Omvandlingen till
ett regelrätt kök skedde förmodligen så sent som vid 1800-talets slut, då järnspisen gjorde sitt intåg. Att så har varit
fallet kan iaktagas i ett flertal av de byggnader som har ursprungligt bevarat eldstadskomplex med valvspis och bakugn i
stugan.
Inom inventeringsområdet finns de flesta välbevarade långloftsstugorna i skogssocknarna Öxabäok, Torestorp och Skephult. De saknas i Älekulla samt finns undantagsvis i jordbrukssocknarna i denna rapport.
FRAMKAMMARSTUGAN

En annan byggnadstyp som är karaktaristisk för området är framkammarstugan. Enligt Sigurd Erixon är framkammarstugan en förkrympt sidoform eller tilljämnad slättbygdsvariant av det sydgötiska huset. Framkammaren har sin motsvarighet i högloftsboden. Detta syns tydligast då husets fra~sida har två ingångar
en till framkammaren och en till farstun. Ibland är framkammaren delad till två rum, vilka kallas för klädkammare och källarkammare. Byggnadstypen kan förekomma både som ryggåsstuga,
en och en halv plan och som tvåvåningsbyggnad. I Marks härad
förekommer framkammarstugor i en och en halv- eller två plan
som mangårdsbyggnad på större och medelstora jordbruksfastigheter från 1830- 60.
De är ursprungligen uppförda som framkammarstugor och är alltså inte omvandlade långloftss tugor.
Inom de inventerade socknarna finns framkammarstugorna framförallt i
jordbrukssocknarna, i skogsbrukssocknarna är det
däremot långloftsstugor som har byggts om och idag har framkammarstugans planlösning.
Någon låg ryggåsstuga med framkammarstugans planlösning har
inte inventerats inom de berörda socknarna.

Framkammarstugan vid Torp 1:16, Övregården i Berghems socken.
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ENKELSTUGAN
Enkelstugan är en av den folkliga arkitekturens äldsta plantyper . I Norsk folkmuseum på Bygd~y , Norges motsvarighet till
vårt Skansen , finns en intakt bevarad enkelstuga från 1200talet , den s.k. Raulandsstugan .
Från att tidigare ha varit den allmänna bostadstypen på mindre
och medelstora gårdar försvinner enkelstugan kring sekelskiftet 1800 nästan helt som mangårdsbyggnad. Enkelstugan har framför allt levt kvar på småbruk och torpställen . Vid den stora
befolkningsökningen på 1800-talet och den därpå följande omfattande torpbebyggelsen blev enkelstugan den byggnadstyp ,
som blev allmän. I dessa trakter var torpbebyggelsen mycket
omfattande i jämförelse med riket i övrigt , förmodligen orsakat av den möjlighet till försörjn i ng som hemvävning och
annan hemindustri och hantverk gav.

Enkelstuga med vidbyggd bod och dörr på husets långsida Prekebo, Öxabäck .
Den vanligaste p l anlösningen består av stuga , liten kammar e
eller brygghuskök och förstu med vidbyggd bod med en dörr på
huset s långs i da , någon gång även med v i dbyggt fähus i sten
som v i d Töllebäck 1: 6 , Istorp. Även soldattorpen har samma
planlösni ng.
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PARSTUGAN
Byggnadstypen karaktäriseras av två vanligtvis lika stora rum,
med ett smalare mellanliggande parti bestående av förstuga och
kammare eller kök. Trots att plantypen förmodas ha varit mycket
allmän under 1600- och 1700- talen är den ovanlig inom det inventerade området av Marks härad. Parstugan har enligt Sigurd
Erixon varit vanligast i norra Sverige under 1600- 1700-talen .
Som plantyp kan den spåras åtminstone till senmedeltiden.
Parstugan var ursprungligen ett envåningshus för att så småningom få en vind och senare även en övervåning. Parstugan
kan även vara utökad med en eller ett par kamrar vid den ena
eller båda gavlarna, s.k . framkammare, ytterkarnmare eller
sidokammare. Torpet Stuguslätt i Torestorps socken är en ursprunglig parstuga som har utökats med en kammare mot söder.
Vid Fåglabäck i Torestorps socken finns en parstuga i två
hela våningar, med intakt bevarad övervåning, från sekelskiftet 1800.

0

Plan pa parstuga.

Parstuga från 1850 vid dagsverkstorpet Landbogården i Öxnevalla
socken.

Parstugan är allmännare på de något större gårdarna inom inventeringsområdet. På småbruk och torpställen förekommer parstugan endast i en våning men på de större gårdarna även med 1
1/2 och 2 våningar. 1766 gav Wijnb l ad ut mönsterritningar med
parstugan som modell för manbyggnad på torp eller 1/8 hemman
där det mindre rummet kunde vara inrett som bod istället för
boningsrum. Enligt Sigurd Erixon var kombinationen med bod
istället för anderstuga vanlig i Skaraborgs och Älvsborgs
län under 1800- talet före laga skiftet 1827.
Parstugan var dominerande på många håll i landet under 1600talet och det kan kanske förklaras med att det enligt lag
skulle finnas en gäststuga på gården. Redan i 1734 års lag
fastslogs dock att detta endast var obligatoriskt på de större gårdarna , vilket torde ha medfört att enkelstugan blev
vanligare.
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Enligt Sigurd Erixon i Svensk byggnadskultur har Torpa stenhus
en parstuguplan i de medeltida delarna vilken blev särskilt
typisk efter den ombyggnad som gjordes 1550.
SALSBYGGNADER OCH ANDRA STÖRRE BYGGNADER
Vid sidan av den traditionella, folkliga bebyggelsen, har det
även förekommit en herrgårds- och högreståndsarkitektur som
mer eller mindre direkt hämtat inspiration från utländsk byggnadskonst. Bebyggelsen är medvetet skapad och modeinfluerad,
såväl med avseende på planlösning, stil, som i detaljutförande.
Det är i herrgårdsbyggnader man först möter den längsindelade
planformen med en uppdelning av rummen i dubbla rader i husets
längdriktning. Dessa s. k. dubbel radhus, som hämtat sin förebild
i italiensk renässans, har vanligtvis en symmetrisk, fem- eller
sexdelad planlösning. Sals byggnaden är en form av centraliserad
sexdelad plantyp där mittrurnmet, bakom den centralt placerade
förstugan, förstorats och bildar ett representativt rum vanligen kallad sal. På var sida om salen finns två mindre kamrar.
Mot entresidan finns förstugan med ett rum på var sida, där
det ena används som kök. Ursprungligen saknade dock dessa mangårdsbyggnader kök, vilket då var inrymt i en separat byggnad.

,.
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Torestorps prästgård från trädgårdssidan.
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Planen som infördes i vårt land vid 1600-talets mitt av slottsarkitekterna Nicodemus Tessin dä och Jean de la Vallee, blev i
något modifierat utförande , under benämningen "Karonlierpaln ",
vanlig under 1700-talet då den bl.a. förekom som normalritning
till ämbets- och officersboställen.
Inom högreståndsarkitekturen uppträder två och fleravåniga
byggnader först, liksom bruket att brädfodra, rödfärga och
smycka fasader. Mindre herrgårdar och boställesbyggnader har
längre bibehållit en klar förankring i den lokala byggnadstraditionen. Men även den traditionella bebyggelsen hämtade
ideer från herrgårdskulturen.
Salsbyggnader och andra större byggnader finns framförallt i
jordbrukssoc,marna. I skogsbruks socknarna har prästgården i
Torestorp från 1785 en sex-delad plan. Även prästgå rdarna i
Surteby-Kattunga (1858) och Berghem (1868) har samma planlösning.
Under 1800-talet när allmogen fick ökade ekonomiska resurser
anammades delar av herrgårdskul turens byggnads skick. På de
större gårdarna, framför allt i Berghem, Öxnevalla och Horreds
socknar uppfördes bostadshus av salsbyggnadstyp. Dessa är i
huvudsak uppförda från mitten av 1800-talet i en och en halv
eller två våningar.

Mangårdsbyggnaden vid Hinnared, Horred från 1840-talet har
många gemensamma drag med herrgårds- och Boråsarkitekturen.
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Flertalet av de förläggargårdar som uppfördes
av 1800-talet har salsbyggnadens planlösning.

under mitten

F. d. för l äggargården Källeberg 2 : 3 i Öxneval la socken,
förd 1884 med tillbyggd glasveranda f r ån 1910.

upp-

DUBBELRADHUS
Omkring 1850- talet började man successivt att frångå de traditionel l a byggnadsformerna och den dubbla planlösningen, med
herrgårdsp l anen som förebild , slog igenom på allvar.
Planlösningen är rikt different i erad med separat kök, separata
sovkamrar och ett finrum el l er sal . Tidigare hade alla dessa
funktioner samsats i ett enda rum. På de medelstora och mindre
gårdarna fick mangårdsbyggnaaen en enklare utformning, mindre
och med endast fyra rum grupperade omkring den centralt placerade. värmekä l lan. Avgörande förändringar skedde på landsbygden
i och med att olika jordregleringsformer genomfördes men även
den begynnande industrialiseringen kom att få betydelse för bostäderna på landsbygden.
Förändringarna kom att påverka husens placering på den utflyttade tomten efter laga skifte och bostadshusets detaljutförande. I och med sågteknikens framsteg blev det möj l igt att till verka olika utsrnyckningsdetaljer. Fönsteromfattningarna blir
rikt utformade. Verandor med rika lövsågeriarbeten blir allmänna. Även byggnadernas färgsättning ändras. Den faluröda
slamfärgen överges till förmån för de ljusa oljefärgerna.
Omkring sekelskiftet 1900 tillkommer vissa mycket tidstypiska
detaljer. Den centralt placerade frontespisen ovanför den öppna eller inglasade verandan är ett nytt arkitekturelement som
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får full genomslagskraft vid denna tidpunkt. Fönsteromfattningarna blir profilerade, verandorna sirliga, hal vvåningsfönstren mångspröjsade.

Mangårdsbyggnaden vid Unnebo, Istorp från
randaliknande utbyggnad, rik snickeridekor
nel, är mycket tidstypisk.

1907 med en veoch liggande pa-

Öxabäck Stommen 1:8 från 1918 har många tidstypiska byggnadsdetaljer som centralt placerad frontespis och veranda med
snickeridetaljer.
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ENKELSTUGA MED SIDOKAMMARE
Enkelstuga rred sidokammare intill förstugan och långkök är en
övergångsföreteelse från den traditionellea enkelstugan till
dubbelradshus. Hustypen förekommer under 1800-talet och 1900talets början på de medelstora gårdarna men framför allt på
de mindre gårdarna och torpställe na. Hus typen kan exte riört
ha mycket stora likheter med såväl parstugan som dubbelrad
huset.

0

Plan på torpet Sjöryd (Skog 1:5), Torestorps
1955 av Alf Jönsson. Borås museums arkiv.

socken uppmätt

Torpstället Sjöryd (Skog 1:5) i Torestorps socken hade vid
en uppmätning 1955 den utvidgade enkelstugans planlösning.
Idag är interiören förändrad till kök och stuga.
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Boningshus av denna typ representerar många olika byggnadsstilar med stora variationer i detaljutformningen. Det är
enbart planlösningen som förenar alla dessa byggnader.

Mangårdsbyggnaden vid Lundabo i Älekulla socken är en mycket
välbevarad enkelstuga med sidokammare från mitten av 1800-talet.
Den ursprungliga planlösningen kan ibland vara svår att se idag
då köket kan ha utvidgats på kammarens bekostnad. så har skett
med torpet Skog 1:5 som blev uppmätt 1955. Idag har det endast
kök och stuga utan kammare. Plantypen har varit vanlig inom
skogssocknarna på mindre torpställen såväl som på större
gårdar.
EKONOMIBYGGNADER

Vid tiden före laga skiftes genomförande, d.v.s omkring mitten
av 1800- ta l et, utgjordes bebyggelsen på en normalstor gård van ligtvis av mangårdsbyggnad, bod eller magasin, ladugårdslänga
med loge, lador, fähus och stall, samt vedbod och källare. Ofta
hörde också till gården ett fristående svinhus . På somliga fas tigheter fanns en smedja. Många gårdar har ett brygghus eller
bykstuga en bit ifrån bostaden. I äldre tid var antalet olika
driftsbyggnader stort då bruket att uppföra en separat byggnad
för varje funktion var allmänt utbredd.
I jämförelse med bostadshusen har ekonomibyggnader av olika
slag varit utsatta för ett större behov av förändringar, vilket har medfört att de inte finns bevarade i samma utsträckning
som bostadshusen. Detta gäller framför allt kölnor, smedjor
och andra särlokaliserade ensamliggande ekonomibyggnader.
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Ladugårdslänga med loge, lada,
Berghems socken.

Timrad magasins byggnad med
Torestorps socken.

fähus och stall vid Guntorp i

spånk lädda

väggar

vid Svans j ö

i
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Bland ekonomibyggnaderna kan äldre bodar och magasinsbyggnader
vara bevarade trots att t.ex. ladugården har genomgått genomgripande förändringar. Anledningen til l att de har bevarats
kan vara att de har varit betydelsefulla , att de har haft en
högre status. Av de inventerade magasinsbyggnaderna finns den
största på Brännared i Öxnevalla socken. En av de kulturhistoriskt mest intressanta bodarna finns vid Botten i Skephults
socken. Boden som används till förvaring av spannmå l är troligtvis en loftbod till en riven ryggåsstuga. På många gårdar
i skogs socknarna saknas bodar och magasins byggnader, där spannmålen har förvarats. Här har loftet ovanför stugan , i l ångloftsstugan, fungerat som "säabo". En intakt bevarad "säabo"
finns i långloftstugan vid Tokhult i Öxabäck socken.

Torvladan låg alltid vid mossens utkant, och vid kanten av en
väg. Hylte, "Björkeholm", Öxabäcks socken .
Sammanbyggt boningshus och fähus till en länga har förekommit
på torpställen i Mellansverige men framförallt i Halland och
i Skåne . Vid Töllebäck 1:2, Istorp socken och v i d Lekvad 16:1 ,
Berghems socken finns sammanbyggda torpstugor där fähusdelen
är uppförd av sten. Denna typ med fähusdelen uppförd i sten
brukar kallas för "Hornborgarstuga " även om namnet är missvisande eftersom stugan finns på andra platser än vid Hornborgarsjön. Vid Töllebäck 3: 5 ligger bostadshus och fähus i
vinkel mot varandra. Byggnaden kan vara uppförd på 1 700-talet. Sammanbyggda hus har ett mycket stort ku 1 turhistoriskt
värde då endast ett fåtal finns bevarade .
Inom jordbruksnäringen gick utvecklingen snabbt under 1800talet och markägarna på de större gårdarna byggde under denna
period nya ekonomibyggnader . Gråsten blev genom en utvecklad
sprängningsteknik ett lämpligt byggnadsmaterial och stenladugårdar och andra stenbyggnader började att uppföras i jordbrukssocknarna inom det inventerade området. De störe gårdarna blev under denna intensiva period vägledande inom mjölkproduktion, trädgårdsnäring och kreatursavel.
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Vasse i Horred har två stora ekonomibyggnader uppförda i sten
vid slutet av 1800-talet.

BYGGNADSTEKNIK
STOMKONSTRUKTION

Trä har varit det vanligaste byggmaterialet i både eknomibyggnader och bostadshus. Knuttimringen var den vanligaste byggnadstekniken fram till slutet av 1800-talet på landsbygden.
En annan träbyggnadsteknik är skiftesverkskonstruktionen vilken framförallt har använts till ekonomibyggnader, men även
till bostadshus i landskapen söder om fäbodgränsen. Vid slutet
av 1800-talet och in på 1900-talet var det vanligt att uppföra
bostadshus av stående timmer , s.k. resvirke.
I ladugårdarna har timret ersatts med först tegel och sedan gjuten betong från början av 1900-talet. Betongstenen gjöts ibland
på byggnadsplatsen av den som byggde ladugården. I Viskans dalfinns ladugårdar uppförda i sten. Förutom dessa byggnadstekniker där knuttimningen och skiftesverkstekniken har mycket
gamla traditioner korn nya tekniker under 1900-talet. Från omkring 1920 har man byggt bostadshus med planks tomme vilken
kom att ersättas av en isolerad regelverkskonstruktion.
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FASADMATERIAL

Att klä bostadshuset med panel blev vanligt under 1800-talet
som skydd mot röta och som extra isolering . I början klädde
man in de ställen som var mest utsatta för väder och vind
samt den "synliga" sidan . Till att börja med, innan det maskinsågade virket blev vanligt, spikades brädorna växel vis
toppända och rotända upp. I dag ser man denna lockpanel vanligen på ekonomibyggnader.
Locklistpanelen är vanligast på bostadshusen där en generell
regel säger att ju bredare locken är desto äldre är panelen .
Den stående lockpanelen och lock l istpanelen ger ett gott skydd
mot röta och torkar snabbt efter regn. Ofta är läkten försedd
med en profil vilket ger mjukare skuggeffekter än en helt fyrkantig läkt .

Delvis spånklädd undantagsstuga vid
Skephul t, "Klockaregården" i Skephul ts socken .

Ladugård med lock- och locklistpanel
samt liggande timmer. Bosgården,
Horred.

Vid sekelskiftet blev spåntade brädor ( fasspont eller pärlspont) populära. De sattes upp såväl liggande som stående i
olika mönster.
Den stående släta panelen är vanligast på ekonomibyggnader
där det är viktigt att ha en god ventilation. Fähusdelen har
oftast en lockläktpanel .
Stickspån förekommer som fasadmaterial i
är då spikade omlott på timmerväggen.

några fall.

Spånen
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TAKMATERIAL
Torv, på ett vattentätt underlag av näver, var vanligt på bostadshusen fram till mitten av 1800-talet då det ersattes av
enkupigt lertegel. Även ved tak, av smala halverade stockar
eller bräder, har förekommit på allmogens bostadshus till
slutet av 1800-talet då även de ersattes av det enkupiga
lerteglet. En del tegel tak är lagda på äldre spåntak. Att
äldre stugor har haft torvtak kan man se på skorstenen, vilken en bit från taket har snedställda hällar s.k . hallar .
Hällarna hindrade vattnet att rinna ner efter skorstensstocken in i stugan.
Tegeltak blev vanliga på herrgårdarnas bostadshus under 1700talet. Det enkupiga teglet var vanligast fram till 1800-talets
slut då det ersattes av det tvåkupiga teglet. I en mel l anperiod kan huset ha haft spåntak. Från 1910-20-talet har man
använt cementpannor vilka ibland tillverkades på platsen .
Spån blev populärt som takmaterial vid slutet av 1800-talet
då ett antal spånhyvlar sattes upp vid vattendragen. Spåntaken
höll då på att helt ersätta tegeltaken då de var betydligt
billigare att anskaffa än dessa. Emellertid ansåg brandmyndigheterna att spåntaken var för brandfarliga varför försäkringspremierna på bostadshus med spån tak blev höga. I och
med detta återgick man till att lägga lertegel på bostadshusens tak. En del ekonomibyggnader har fortfarande spåntak.
Eternit och plåt började användas som takmaterial under 1950talet. Äldre falsade plåttak förekommer framförallt i städerna men kan f örekomma på enstaka hus på landsbygden och i samhällen . Den vanligaste tak formen i de inventerade socknarna
är sadeltaket. Det brutna taket, vilket medgav att vinden kunde utnyttjas bättre, blev vanligt efter 1700-talets mitt på
herrgårdar och från 1800-talets början främst på stora manbyggnader .
YTTERDÖRRAR
I äldre hus är den dubbla inåtgående paneldörren vanligast .
Den profilerade panelen bildar ett dekorativt mönster av snedställd och liggande panel. Det dekorativa mönstret på paneldörren kunde accentueras ytterligare genom en säregen målningsbehandling där profilen är vitmålad medan själva brädan är rödmålad. Enstaka ytterdörrar har ett överljusfönster ovanför ingången . Den gamla paneldörren, ibland med överljusfönster,
återfinns idag som ytterdörr i ekonomibyggnader och källare.
En ovanligare ytterdörr har varit halvdörren där dörren är delad i två halvor som kan öppnas oberoende av varandra. Denna
enkla bräddörr, som är inåtgående, har ett enkelt utskuret
kryssmönster. Två byggnader med denna dörrtyp har inventerats.
Dörren på byggnaden vid Berg , Torestorp har en ockragul färg
och dörren på torpet Måbäcken , Torestorp är grönmålad . Dörrtypen är ovanlig inom inventeringsområdet där den troligtvis
har förekommit på mindre byggnader.
Båda dessa dörrar får anses ha ett stort kulturhistoriskt värde.
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Vid sekelskiftet 1900 fick många hus en tillbyggd glasveranda
eller enklare pelarveranda. Verandor blev vanliga på såväl nybyggda som på äldre hus vid denna tid. På de äldre husen byttes
då paneldörren ut mot en ny dörr med glasad överdel . Paneldörren
flyttades i samband med detta till andra byggnader. I hus byggda vid sekelskiftet har dörrarna ofta glasade mångspröjsade
fönster. Köksentreerna har haft enklare,
mindre påkostade
bräddörrar.
Ytterdörrar med rikt utsmyckade omfattningar av stående pelare och pilastrar finns framförallt på mangårdsbyggnaderna
i jordbrukssocknarna. Ett undantag är undantagsstugan vid
Lundabo , Älekulla som har en vacker paneldörr med svarvade
pe l are på var sida om dörren.

Grön oljefärgsmålad delbar dörr
vid torpet Måbäcken , Torestorp.

Dörr med överl j usfönster , från
1884 v id Bredhult , Öxabäck.

Dörrarna har ofta haft en avvikande färgsättning mot husets
omålade eller faluröda väggar med vita snicke r ier . Vita yt terdör rar har inte förekomrni t. Förutom den tidigare nämnda
röd/vit målade dörren har gula , gröna och brunmålade dörrar
vanliga. Färgsättningen har förändrats efter rådande mode .
Uthusdörrarna målades med trätjära eller rödfärg. Även blåmålade dörrar har förekommit både i bostadshus och i ekonomibyggnader.
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FÖNSTER
Glas var för bondebefolkningen en dyrbar vara, som dessutom
beskattades. Därför var det långt in på 1800-talet vanligt
med småspröjsade fönster på landet.
Under 1600-talet och 1700-talet bestod fönstren av ett antal
små glasrutor sammanhållna av blyspröjsar. Fönster med fyra
eller sex rutor blev vanliga vid slutet av 1700-talet och
under 1800-talet. Vid sekelskiftet 1900 kom en ny fönstertyp,
det s.k. krysspostfönstret {losholtz fönstret) med fast tvär
och mittpost. Hus uppförda omkring 1910-talet har ibland denna typ av fönster med mångspröjsade övre lufter vilket är
kraktäristiskt för jugendstilen.
Under 1920-talet blev det åter populärt med tvåluftsfönster
med sex rutor. Dessa skiljer sig från 1800-talsfönstren, då
de är bredare och har liggande rutor till skillnad från de
äldre, smalare fönstren med mer stående rutor.
Under 1930- och 40-talen blev det modernt med ospröjsade fönster på grund av de då rådande funktionsapekterna. De hela s.k.
perspektivfönstren hör hemma på hus byggda efter l ?50-55.
Då man bytte till nya fönster eller byggde ett nytt hus flyttades ibland de äldre fönstren till ekonomibyggnaden. Dekorativa små fönster, på gavlarna i olika former som runda, halvmånformade och triangelformade, finns på hus byggda under
1800-talet och framåt.

Fönster på byggnad från
1907. Unnebo, Istorp.

Äldre fyrrutat fönster.
Backa, "Råda len", Torestorp.
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SNICKARGLÄDJE
Den s. k. schweizerstilen lanserades i Sverige vid mitten av
1800-talet. Vid denna tid var den mycket populär i Tyskland
och får ses som en import därifrån. Det första planschverket
med ritningar till landmannabyggnader av Löfvenskiöld gavs
ut 1854-55 och det tredje 1890-94. I dessa planchverk fanns
en mängd förslag på hur takstolstassar, hängbrädor, förstukvistar,skorstenar m.m. kunde utformas.
Kring sekelskiftet 1900 försågs många hus med en öppen eller
glasad veranda. Dessa verandor fick ibland en rik snickarglädje inspirerad av Löfvenskiölds planscher.
I Skephults socken har verandorna även fått en extra dekoration i form av en förenklad blomma eller liknande troligtvis
från mitten av 1800-talet. Dekoren målades i en avvikande
färg mot underlaget och är en vacker detalj ovanför entredörren. Även enklare verandor finns med spröjsar som dekor.
Mindre torp kan ha ett enkelt pulpettak, bislag som vilar på
konsoller, över ytterdörren. Nyckelhålsskonken med sina sittbänkar kan ha enkla lövsågeridetaljer som vitmålade uddkanter
och små knoppar. Nyckelhålsskonken blev populär under 1800talet, men kan ha förekommit på 1700-talet.
Fönsteromfattningen är vanligtvis av enkla bräder , ibland med
en enkel profil eller en bågfris kring fönstret mot panelen.

li
-

Veranda med lövsågeridetaljer
och äldre vanligt förekommande
dörrtyp, Prekebo, Öxabäck.

Bislag av denna typ är särskilt
vanliga i Istorp och Öxnevalla
socknar.
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FÄRGSÄTTNING
Den faluröda färgen är numera starkt förknippad med våra trä hus på landsbygden. Att måla sina bostadshus med den röda slamfärgen blev vanligt i mera välbärgade miljöer redan på 1600talet. På landsbygden blev de allmänt först under 1800-talet
att skydda sina hus mot röta med slamfärg. Många avlägset liggande gårdar har rödfärgats först under 1900-talet. Ekonomibyggnader rödfärgades senare än bostadshusen.
Starkt förknippad med den röda slamfärgen är de vi ta, oljefärgsmålade listverken som fönsterbågar, foder, knutbrädor
och vindskivor. Att vitmåla bostadshusens listverk blev vanligt vid sekelskiftet 1900, ursprungligen vitmålades endast
fönsterbågarna.
På mindre torp var endast fönsterbågarna vitmålade samt
knutbrädor och vindskivor rödmålade.
Den ljusa oljefärgen innehåller ett färgpigment som har en
konserverande egenskap på träet. Att måla sina hus med oljefärg förekom under 1 700-talet på herrgårdarnas bostadshus.
På bondgårdarna blev det vanligt att oljestryk~ sina bostadshus vid sekelskiftet 1900 och under 1900-talet. I Marks kommun är det framförallt förläggargårdarna som förknippas med
den vita färgen. Förläggargårdarna fick i många fall nya
huvudbyggnader vid mitten av 1800-talet då dessa ståtliga
salsbyggnader målades med en ljus oljefärg. I socknarna
Torestorp, Älekulla och Öxabäck finns många ljusmålade hus
från slutet av av 1800-talet. Här kan färgsättningen, som
mode, komma från förläggargårdarna . Traditionen att måla
sina hus med ljust oljefärg har fortsatt i dessa socknar
under 1900- talet. Av de olika jord- och oxidpigmenten var
grön umbra, guldockra , engelskt rött, oxidsvart och kromoxidgrönt de vanligaste. Grön urnbra som är ett obränt jordpigment ger en varmt grå färgskala. Färgen har förekommit
på snickerier sedan 1600- och 1 700-talen men blev mycket
vanlig under 1800talets senare hälft och kring sekelskiftet 1900. Även guldockra är ett obränt jordpigment som ger
gult i olika nyanser från ljust gult till brunt. Guldockra
har använts under rokokon och under 1800- talet för att efterlikna den ljusa sandstenen. Engelskt rött är ett bränt
jordpigment som har använts till den röda färg som finns på
snickerier och fönsterbågar. Som rosa fasadfärg har den använts på putsade ytor under 1 700- och 1800-talen framförallt i städerna. En kallt blåaktig gråskala ger oxidsvart
som har ersatt den äkta kimröken vilken nu är svår att få
tag på. Den kalla blåaktigt grå färgen återfinns på snickerier
från 1700- och 1800-talet men även på fasader. Till de moderna
industriellt framställda mineralpigmenten räknas kromoxidgrönt
som ersatte de giftiga gröna koppar- och arsenikfärgerna under 1800-talet. Kromoxidgrönt var en vanligt färg på snickerier vid 1800-talets slut och kring sekelskiftet 1900. Den
har även använts som ljusgrön fasadfärg. Inom de inventerade
socknarna finns fortfarande dörrar och fönster med orginalfärg
bevarad. Här får man räkna med att färgen kan ha blekts något
varför man får anta att ursprungs färgen har varit starkare
och klarare. Detaljer med ursprungsfärg har ett mycket stort
kulturhistoriskt värde och de bör aldrig ersättas med annan
färg än äkta linoljefärg. Att måla över den gamla färgen med
täckande modern färg får anses vara mycket olämpligt. I byggnader vilka har ett kulturhistoriskt värde passar gamla beprövade
tekniker och material bäst.
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HUSGRUND
Byggnaderna placerades ej direkt mot marken utan grundlades
med stenar under knutarna. Hörnstenarna under knutarna är de
som framför allt bär upp timmerstommen. Mellan hörnstenarna
finns stenar som utfyllnad för att bl.a. förhindra golvdrag .
Tomtningen var ibland så låg att de nedre stockvarven låg
mot eller nära marken.

Rejäl knutsten bär upp timmerstommen i
Torestorps socken.

fähuset

vid Nyaled,

Genom att lägga upp en jordvall eller jordbänk mot väggen
kunde man förhindra gol vdrag. Det var framförallt på mindre
bondgårdar och vid soldattorpen som husen saknade en hög stengrund. Under 1800-talet då nya soldattorp uppfördes skulle
de ha en stenfot som var "en fot hög, där marken är högst".
De välbärgade bönderna hade redan tidigare byggt sina hus på
en hög sammanhängande stenfot. Luckorna i den otuktade stenmuren utfylldes med mindre sten vilket kallades för att "skola" muren. Ibland kan stenfoten vara sammanfogad med kalkbruk.
Från slutet av 1800-talet och fram på 1900-talet användes huggen sten s.k. kvadersten, istället för natursten. Den huggna
stengrunden ersattes vid nybyggnad av en gjuten betonggrund
från 1920-30-talet.
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TRÄDGÅRD
Trädgårdarna i Sverige har medeltida anor och de var då omgärdade av ett pallisadliknande staket vilket man kan se på de
medeltida målningarna i Södra Råda kyrka i Värmland. 1699 var
trädgården vid frälsegården Dala i Skaraborgs län inhägnad med
ett staket enligt äldre kartmaterial. Trädgården var vid denna
tid anpassad efter terrängen och innehöll fruktträd och körsbärsträd samt troligtvis blomsterängar. Avskild från fruktträdgården låg köksträdgården eller kålgården, humlegården och
en hamphage alla omgivna av gärdesgårdar. Vid mitten av 1600talet då Sverige hade blivit en stormakt anlades på säterierna och slotten trädgårdsanläggningar efter fransk, holländsk
eller italiensk smak. De större gårdarna har vanligen under
1800-talet och in på 1900-talet en vacker alle och en välplanerad parkanläggning som omger huvudbyggnaden.

Fruktträden vid "Rådalen", i Torestorps socken är inhägnaden
av en stenmur och ett staket.
På allmogens gårdar kan man troligtvis inte tala om planlagda
och planterade trädgårdar förrän efter laga skiftet och utflyttningen från den trånga bykärnan. Enstaka fruktträd har
troligtvis funnits liksom kålgården och den lagstadgade humle gården. Efter skiftet och utflyttningen hade allmogen möjlighet
att anlägga trädgårdar med ideer hämtade från herrgårdskulturen men även från den litteratur som gavs ut kring sekelskiftet 1900. Här har säkert Hushållningsällskapen haft en viktig
roll för att sprida kunskapen om trädgårdsodlingen. I Skephults
socken finns ett antal fruktträd inköpta genom Hushållningssällskapet 1927 för 2:50 per styck.
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Förutom att anlägga en fruktträdgård och odla sina egna grönsaker planterade man på bondgårdarna även lövträd som lönn,
oxel, alm, lind, hägg och kastanje kring bostaden. Växter
som man brukar förknippa med den gamla trädgården är en
syrenberså, ett antal fruktträd, bärbuskar, en täppa och
blomsterrabatter. Ibland finns också ett ståtligt vård träd.
I Torestorp, Älekulla och Istorp finns några mycket speciella trädgårdar. Fruktträden är här inhägnade av en vällagd
stenmur. Stenmuren inhägnar fruktträden så att trädgården är
mer eller mindre fyrkantig. Två eller tre sidor är avgränsade
med en stenmur och på en eller två sidor med en byggnad eller
ett staket. I Istorp kallas den här formen av trädgård för
"kreke".
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KULTURHISTORISK VÄRDEFULL BEBYGGELSE
Att lämna en klar och entydig definition av innebörden i begreppet "kulturhistoriskt värdefull bebyggelse" och att formulera entydiga urvalsprinciper är knappas möjligt.
Tidigare var det framförallt mycket gamla eller på annat sätt
märkliga hus som betraktades som kulturhistoriskt värdefulla
och skyddsvärda. I dag är intresset i lika hög grad inriktat
på yngre bebyggelse och på helhetsmiljön.
Stora grupper av byggnader och bebyggelsemiljöer från 1800ta lets slut och 1900-talets början, som i dag anses ha ett
betydande kulturhistoriskt värde, ägnades för bara några årtionden sedan inget el ler mycket 1 i tet intresse. 1 och med
att nya ideer och stilideal gör sig gällande ändras synsättet
på och värderingarna av tidigare epokers byggnadsskick. Redan
nu har man börjat uppmärksamma den tidiga funktionalismens
och 1940- 1950-talens bebyggelse. Slutsatsen härav bli att
det inte är möjligt att sätta någon bestämd tidsgräns utan
som regel bör gälla att byggnaden bör ha en sådan ålder att
ett kulturhistoriskt tidsperspektiv kan anläggas. Vår tids
förändringar och snabba utveckling gör att den tid som krävs
för att man skall kunna anlägga ett sådant perspektiv blir
allt kortare.
Det ku 1turhistoriska värdet kan antingen vara knutet ti 11
huset som sådant - huset har ett kulturhistoriskt egenvärde
eller till husets betydelse i miljön - huset har miljövärde.
För det mesta har ett kulturhistoriskt intressant hus både
egenvärde och miljömvärde.
MILJÖVÄRDE

Under senare år har "miljöbegreppet" börjat att betonas alltmer. Man söker idag bevara sammanhängande mi 1 jöer där byggnader
och omgivande miljökomponenter utgör en oskiljbar helhet. En
gårdsanläggning på landsbygden där inte bara bostadshuset utan
även ekonomibyggnader och omgivande miljö med äldre vägsträckning, hägnader och odlingslandskap är bevarat, måste tillmätas
ett högre värde än ett ensamt hus från samma tid eller en gård
där de gamla ekonomibyggnaderna ersatts med moderna nybyggnader. Samma sak gäller den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i städerna. En byggnad tillmätes ett större värde om den
ingår i en miljö, t.ex. längs en gatusträckning. Bebyggelsemiljön kan avspegla bostads- och byggnadsskicket under en viss
tidsperiod eller med flera välbevarade objekt från olika utveckling. En sammanhängande miljö kan således berätta om gångna tiders näringsliv, arbetsmiljö, byggnadsskick, sociala
förhållanden och estetiska ideal.
Hus är delar av en helhet. Även mycket enkla hus kan ha stor
betydelse i landskapsbilden och tillsammans utgöra miljöer
med högt kulturhistoriskt värde.
Bebyggelsens utformning, fasadmaterial och färgsättning är
viktigt för helhetsmiljön. I en enhetlig och traditions-
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bunden miljö kan förändringar av ett enda hus vara ett svårt
ingrepp. Gatan, torget, vegetationen, kul tur landskapet uppI evs -i v många. Man måste därför gå varsamt fram, så att man
.. 11te i onödan offrar miljövärden som är svara att återställa
och som generationer med l ångt mindre resurser än våra lyck ~ts skapa.
I vrlr tiagliga miljö blir vi lätt hemmablinda och uppfattar
inte längre alla kvaliteter och värden förrän de av någon
~nledning förändras och försvinner.

8ebyggelsemiljön i Bottnen , Skephu l ts socken, har ett mycket
stort miljömässigt värde och byns karaktärsdrag med bebyggelse och odlinglandskap bör bevaras för framtiden.
KULTURH I STORISKT EGENVÄRDE
Sällsynthet
Välbevarad bebyggelse från tiden före 1800-talet är sällsynt
och därför av högt kulturhistoriskt värde. Byggnader som det
endast finns ett fåtal e xemplar kvar av, ex. medeltida hus,
kan klassas som värdefulla bara genom sin relativa sällsynthet - urvalet har i själ va ver ket redan gjorts. Även yngre
byggnader kan vara intressanta genom att de är unika i något
avseende, exempel vis genom att de ovanligt tydligt visar en
viss byggnadsstil.
Ursprunglighet
En byggnad som bevarat sin ursprung l iga karaktär och illustrerar en historisk miljö på ett rättvisande sätt har ett
ku 1turhistoriskt värde. Ett välbevarat hus har ett betyd-
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ligt större värde än ett hus som byggts om eller kraftigt
förändrats genom åren. Ett starkt ombyggt hus från 1700talet, där endast delar av stommen eller murverket bevarats
kan inte utan vidare sägas ha ett så stort kulturhistoriskt
värde att en bevarande insats är motiverad. Särskilt inte
om det finns andra likartade mer välbevarande byggnade från
samma tid.
Representativt
Ju närmare vi kommer vår egen tid, ju mindre självklart blir
urvalet. Antalet byggnader som är uppförda i en viss byggnads stil är betydligt fler och därmed är det inte längre
sällsyntheten som är bestämmande utan i stället representativiteten. Hus som är typiska för sin tid och dess förhållanden kan förmedla kunskaper om gångna tiders samhälle, näringsliv, arbetsmiljö, sociala förhållanden, arkitekturstilar eller estetiska ideal. För att även i framtiden ha kvar denna
kunskap gäller det att välja ut särskilt representativa och
karaktäristiska hus och anläggningar medan det ännu finns
ett stort antal att välja bland.

Mårtens torpet vid Lekvad 16: 1, Berghem socken är en av två
bevarade s. k. Hornborgarstugor ( fähusdel i sten och vanlig
vid Hornborgarsjön) inom det inventerade området.

55

Konstnärligt och arkitektoniskt värde
Byggnader med vackra proportioner och medveten materialbehandling och detaljutformning har ett arkitektoniskt och
konstnärligt värde.
Konstnärlig utsmyckning i form av målnings-, sten- och lövsågeriarbeten har en avgörande betydelse för husets arkitektur och bör därför bevaras. Det är ofta detaljer som är utförda med stor hantverksskicklighet och som därigenom är
dyra och svåra att återskapa idag.
Teknikhistoriskt värde
En byggnad kan ha ett speciellt historiskt intresse på grund
av sin byggnadsteknik.
Kulturhistoriskt värdefull interiör
Interiörer och snickerier från skilda tidsepoker har olika
utformning. En interiör som på ett autentiskt sätt visar en
boendemiljö från äldre tid har ett stort kulturhistoriskt
värde.
I många hus finns ännu inredningsdetaljer som är typiska för
husets byggnadsstil somt.ex. kakelugnar, spisar, vägg- och
takpaneler, gol vbeläggningar, dörrar och foderbräder. Dessa
bör i största utsträckning bevaras. Äldre snickerier är i
regel välgjorda och av hög teknisk kvalitet och bör även av
dessa skäl återanvändas när man rustar upp ett äldre hus.
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BEVARANDEFÖRSLAG
Huvudsyftet med en byggnads inventering är att framlägga ett
bevarandeförslag. Av det totala antalet fastigheter inom inventeringsområdet är det endast några % som det är angeläget
att bevara p.g.a. sina kulturhistoriska kvaliteter.
Det här presenterade urvalet har skett med utgångspunkt ifrån
ett kulturhistoriskt synsätt vilket innebär att exempelvis
tekniska eller ekonomiska aspekter på ett eventuellt framtida
bevarande så långt som möjligt lämnats åt sidan. Med uttrycket
"välbevarad" åsyftas att tidstypiska eller på annat sätt karaktäristiska drag är väl bibehållna. I detta sammanhäng skall
påpekas att det är exteriören som är vägledande vid urvalet.
En målsättning har varit att uppmärksamma det typiska för bygden. Bebyggelsen kan ge en god bild av sociala villkor för
en viss samhällsgrupp. Ofta bestäms bebyggelsens kulturhistoriska värde av flera egenskaper som samverkar.
Det är främst bland bostadshusen som äldre välbevarad bebyggelse återfinns. Tekniska framsteg inom jordbruket har medfört
en utbredd om- och nybyggnadsverksamhet vad gäller ladugårdar
och andra driftsbyggnader, samtidigt som rationaliseringar och
avfolkning av landsbygden inneburit att de i många fall lämnats öde och till slut försvunnit. Det senare gäller i stor
utsträckning äldre kvarnar, semdjor, kölnor och liknande byggnader som varit självskrivna delar i bondesamhället men som
idag nästan är helt borta då de sedan länge förlorat sin funktion och dessutom är svåra att använda för nya ändamål.
I samband med att Marks kommun upprättade en kommuntäckande
markdisposi tionsplan utförde hembygdsföreningarna inom sina
respektive socknar en inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och andra kulturminnesmärken.
Länsmuseets urvalskriterier skiljer sig något från hembygdsföreningarna. Länsmuseet har ändå funnit det angeläget att
i denna rapport redovisa samtliga fastigheter som har ett
bevarandeintresse, antingen det är uttalat från länsmuseet
och/eller hembygdsföreningarna.
Vid redovisningen av kulturhistoriskt värdefulla fastigheter
särskiljer dock de fastigheter som hembygdsföreningarna valt
ut men som länsmuseet av en eller annan anledning inte funnit
stå i klass med de övriga, ofta beroende på att de inte lever
upp till kriteriet på ursprunglighet.
Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i inventeringsomr&let utgörs av bebyggelsemiljöer, ett landskapsparti med sammanhängande bebyggelse, eller av enstaka värdefulla byggnader.
Bebyggelsemiljöerna redovisas på utsnitt av ekonomiska kartan
och de enstaka byggnaderna med en sockenvis löpande numrering.
Bevarandeförslaget är främst avsett att användas i kommunens
planläggningsarbete och byggnadsnämndens handläggning av bygglovsärenden. Miljöerna kan erhålla skydd i form av förordnanden
i den nya plan- och bygglagen (PBL) och naturresurserlagen
(NRL). Vid handläggningen av bygglovsärenden som berör kultur- historiskt värdefulla fastigheter i bevarandeförslaget
bör samr~d ske med länsrnuseet.
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BERGHEM SOCKEN

S0CKENBESKRIVNING

Berghems socken ligger mitt i Marks kommun och omges av socknarna Öxnevalla
i söder,

Surteby-Kattunga och Fotskäl i

väster, Hajom 1 norr

och Skene i

öster. Gränserna har varit oförändrade sedan 1723 då ett område runt Mellby
införlivades med Hajom.

Socknen ligger

i

Berghems samhälle
endast av

utgörs,

jordbruksbygd och har

förutom av den

och

utmed Varbergsvägen. Platsen är emellertid

känd

ett

härad låg

sammanhängande

gamla

villaområden

hem var

två

en utpräglad

viktigt

här,

centrum

sannolikt

i

på

den

plats

där

bebyggelsen
en

sjuhäradsbygden

ingen större tätort.

del

runt

spridd

kyrkan,

bebyggelse

sedan medeltiden då Bergoch

tingsstället

torpet

Tinghall

i

nu

Marks
ligger,

strax söder om kyrkan.

Folkmängden i

socknen har varit ungefär densamma under de senaste 30 åren

inen dessförinnan skedde en drastisk minskning.

1870 hade Berghem 1.561 in-

vånare och vid sekelskiftet hade denna siffra minskat med 400, huvudsakligen
beroende på emigrationen. Minskningen fortsatte sedan under hela första halvan av 1900-talet och 1950 var antalet invånare 876.

1987

bor 862 perso-

ner i Berghems socken.

De förändringar

socknen

ringarna av landet i

har

genomgått

övrigt.

stämmer

1950 var

väl

överens

med

föränd-

ca 60 % av befolkningen sysselsatt

med jordbruk. Sedan dess har en mängd mindre jordbruk lagts ner. Det framgår bl.a.

av statistiken över arrenderad mark .

nens åkerjord

1966 var

667 ha av sock-

brukad av ägaren och 237 ha arrendejord. Tio år

senare har

arealen jord som brukas av ägaren sjunkit till 500 ha medan den arrenderade
åkerarealen har stigit

till

360 ha . Huvuddelen av den arrenderade

jorden

utgörs av småjordbruk som slagits samman med grannens. Sådana förändringar
kan man oftast lätt avläsa i
faller eller används

enbart

bebyggelsen då en mängd småhus står och försom

bostadshus.

I

det

senare fallen

minskas

antalet ekonomibyggnader sakta men säkert.

Det första

skolhuset

och existerade i

i

Berghem

jämt 100 år.

byggdes

1850.

Den var

1893 byggde man dock två stycken,
Berghems

finns kvar och fungerar

gårdarnas

"södra småskolan" i

kyrka .

Södra

i

som bostad.

dag

klasserna

1952 ersattes den av den nuvarande

Småskolorna var länge ambulerande och höll till i

småskolan" vid

för

småskolan

1919 till en plats lite närmare "storskolan" .

drogs

Den norra

skolan.

" lillstugor".

Guntorp
in

3-6

1948

småskolan

och "norra
men huset
flyttades
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1880 invigdes järnvägslinjen Boris-Varberg, vilken dragits tvärs igenom

Berg-

hems socken och passerar sydöst om kyrkan och byn på ett avstånd av 3-400 m.
Men någon

staUon var inte planerad här från början.

Det tog många år av

envis kamp från Berghemsborna innan de till slut, 1918, fick en station och
då förlades den ändå
längre norrut

i

inte på det

ställe som var

närheten av Hulta tegelbruk,

närmast

som ligger

byn utan en km
300 m sydost

om

järnvägen, vid Viskan. Denna placering blev olycklig fö r Berghem. Utmed den
väg som anlades från landsvägen till stationen byggdes hus på den ena sidan,
därbland en affär, och på den andra sidan blev det bara tre hus innan stationen
lades ner 1969.

S ta tionshuset byggdes på Klockaregårdens mark.

Granngården

Viskadal inköptes i sin helhet av socken i avsikt att stycka den till tomter.
Denna bebyggelse kom emellertid inte till stånd förrän efter stationens nedläggelse.

Bland de

verksamheter

startade 1897

och

ända till dess
plats och

förutom

lades

ner

jordbruket
1950.

har det

mejeriet

nämnas

fanns

är mejeriet

som

också posten förlagd

stationshuset byggdes. Hulta tegelbruk var en stor arbets-

räknades

till

Berghem även

gränsen. Förläggarverksamheten
inte finns

I

som bör

någon

funnits

var

karaktäristisk
inom

socknens

om den

låg

betydelsefull

förläggargård
gränser.

på andra
för

inom

sidan socken-

många
socknen.

Den sista lades

ner

även

om

det

Fem affärer
1984

i

sam-

band med en brand.

Berghems kyrka

Den kyrka vi ser i dag har rektangulärt långhus och tresidig koravslutning.
Byggnadsmaterialet är
torn i

gråsten

med

putsade

vita

fasader,

ett

kvadratiskt

väster och ett högt sadeltak klätt med enkupigt tegel tillhör bygg-

nadens karaktäristiska i drag, liksom de höga , rundbågiga, tätspröjsade fönstren.

Berghems kyrka är

emellertid

byggd

i

flera

etapper och dess

ursprungliga

ålder är okänd. Enligt en uppgift från 1696 skulle kyrkan då haft en altartavla som var

sexhundra år gammal.

Om altartavlan

det ju troligt att det funnits någon kyrka också,

var från 1100-talet är
uppgiften är naturligt-

vis mycket osäker men det finns inga säkra uppgifter om den äldsta kyrkans
ålder.

En medeltida kyrka har man dock kunnat

finna

när man senast restaurerade

kyrkan 1977. Den har varit betydligt kortare och något smalare,

men högre
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än den

nuvarande.

Det

fanns

inget

torn

och den hade

troligen ett

rakt

avslutat kor. Man har hlttat platsen för en bom som lades framför porten
inifrån, vilket

visar

att

1 lten fönsteröppning fanns

kyrkan
i

använts

som försvarsbyggnad.

den bevarade muren.

denna endast en ljusöppning i

Sannoligt

Endast en

fanns

förutom

koret. På insidan av den bevarade sydmuren

fann man också 1977, bevarade målningar från 1400-talet föreställande nattvarden. Från 1400-talet härstammar också den mycket ovanliga och omskrivna
dopfunten som är gjuten i brons.
På 1600-talet gjordes en omfattande renovering av kyrkan då bl.a. det nuvarande altaret och predikstolen kom till. Den mest genomgripande
ringen skedde
och väster.

i

renove-

slutet på 1700-talet då kyrkan utvidgades åt öster,

1826 byggde tornet

två klockorna från

1400-talet,

som en extra tillbyggnad i
som tidigare hängt

i

väster och de

klockstaplar av t r ä,

hängdes upp i i det nya tornet och hänger fortfarande där.

Berghems kyrka från söder.

norr
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BERGHEM SOCKEN

.(

~berget

A

.
;..

TECKENFÖRKL.ARING
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö
Kulturhistoriskt värde full fastighet
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BEBYGGELSEMILJÖER
A.

Vid Berghems kyrka

8.

Tingslätterna

C.

Vägskälet vid Skogarevad

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER

26. Lekvad 4:1, Bergagården

1.

Berghem 1 : 12 , Missionshuset

2.

Berghem 4:19 , Tinghall

3.

Berghem 4:27, Hembygdsgård

4.

Berghem 4:33, Karlsro

5.

Berghem 6:1, Prästgården

(.ill9år i beb.miljö A)

6.

Berghem 6:1, Sockenmagasin

(ingår i beb.miljö A)

7.

Berghem 6:4, Ekebacken

8.

Berghem 8:1 , Bergkvists

(.irgår i beb.miljö B)

9.

Berghem 8:1 A, Hansagår den

(ingår i beb.miljö A)

10. Berghem 8 : 1 B, Hansagården

(ingår i beb.miljö A)

11. Berghem Klockaregården

27. Lekvad 6:16

28. Lekvad 8:24, Binke
29. Lekvad 8:25
31. Staxered 1:4, Ryden

(ingår i beb.miljö B)

13. Berghem Klockaregården 2:32 ,
Grendal
14. Bua l: 5, Skogarevad

(irg:k i beb.miljö C)

15. Dala Lillegård 1:5, Lilla Dala
16 . Guntorp 1:9 , Stallens
17. Guntorp 2:7, Bryneslätt
18. Guntorp 4:5, Malmströmslyckan
19. Guntorp 6:1, Andersgården
20. Hattestad 1:2, Ryderna
21. Hattestad 7:1, Ekkullen

22. Hattestad Kärragården 1:4,
Prästäkra
23. Hulatorp Dalen 1:3, Dalen

33. Syltered 1:1, L. Syltered
34. Torp 1:8, Ekdala (Koklev)
35. Torp 1:12, Äledala
36. Torp 1:16 , Övregården

2:15,

12. Berghem Klockaregården 2 : 26 ,
Berghems järnvägsstation

25. Kila 2:10, Västergården

30. Lekvad 16:1, Nysäter

32. Staxered 2:3, Östergård

Tingsslätt

24. Hulatorp 2:7, Hagen

(miljö C)

37. Vinnarberg 2:3, Dalen

"I
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BEBYGGELSEMIWÖER
A. Kulturhistoriskt värdefull miljö vid Berghems kyrka
Berghems kyrka ligger på en åsrygg väster om Viskans dalgång. Kyrkans nuvarande utseende är resultatet av en rad ombyggnader men en kyrka har funnits på
platsen sedan 1100-talet eller kanske sedan 1000-talet. Någonstans alldeles i
närheten av denna kyrka fanns för länge sedan Marks härads Tingsplats och Berghems by låg här som på de flesta ställen vid kyrkan.
Det vi ser idag är återstoden av en by. De flesta gårdarna låg, enligt skifteskartan från 1833 lite längre söderut och de byggnader som vi ser idag är alla
från tiden efter skiftet. Denna bebyggelse har uppförts på platsen för den
gamla byn utmed landsvägen som just framför kyrkan breddas till en öppen plats .
Närmsta granne med kyrkan är prästgården från 1863, med sin stora trädgård
skild från kyrkogården med en stenmur. Hela kyrkogården omgärdas av denna
stenmur och den fortsätter även utmed prästgårdsträdgårdens östra sida mot den
öppna platsen .
Mittemot prästgården ligger två ganska stora mangårdsbyggnader vilka båda hör
till samma jordbruksfastighet, Hansagården. Den ena är uppförd 1884 och den
andra 1892 . I den senare har funnits en affär med förläggarverksamhet fram
till 1948. Söder om prästgården, utmed vägen ligger det gamla sockenmagasinet
med sina karaktäristiska,

små ventilationsluckor högt upp.

Sockenmagasinen

hade ju under vissa tider en stor betydelse som någon slags bank för utsäde.
Där fick man låna under nödår och den som skötte verksamheten var i detta
fall kantorn. Vid magasinets gavel finns en tillbyggd "snedstäva" som uppfördes som lider för likvagnen. I rad med sockenmagasinet, utefter landsvägen
ligger en röd magasinsbyggnad som tillhör Hansagården och på andra sidan vägen
används jorden som åkermark. En mindre, röd byggnad norr om sockenmagasinet
har fungerat som kyrkstall.
Denna bebyggelse runt en sockenkyrka, med prästgård, sockenmagasin och jordbrukets byggnader direkt vid landsvägen ger en bild av den svenska landsbygden som har varit vanlig under långa tider i vår historia men som är på
väg att försvinna .
Fastigheter som ingår i miljön är: Berghem 6:1, prästgård och sockenmagasin ,
Berghem 8:1, Hansagårdens två bostadshus och magasin och kyrkan.

Ka~ta på nästa

sida

' y/. '

,/"

I

'

·,
J, _"''
. ·. ·

'
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B. Kulturhistoriskt värdefull miljö vid "Tingslätterna''

Strax sydväst om Berghems kyrkby ligger en samling hus som allmänt kallas
för Tingslätterna.
vid utsikt

åt

Området

söder.

I

ligger

norr

på

och öster

husen ligger här utmed en grusväg
som är

kantad med

av 1800- talet,

är

äldre

"hylla"
finns

ovanför

Viskadalen

små skogsdungar.

som slingrar sig utefter

stengärdesgårdar.

några

en

t.o.m.

De

flesta

från

husen

är

1700- talet.

med

De flesta

åsryggen och

byggda 1
Alla är

slutet
små

och

enkla, sinsemellan olika , målade i rött, vitt , grönt eller grått och oregelbundet placerade i

den kuperade terrängen.

ligger också utmed vägen.
bebyggelse som blev vanlig

En del lador och mindre uthus

"Tingslätterna" är ett bra exempel på en typ av
i

samband med den

stora befolkningso"kningen i

slutet av 1800-talet men som oftast har försvunnit eller ändrat karaktär .

Fastigheter som ingår i miljön är Berghem 8: 1, Berghem Klockaregården 2: 15
Tingslätt , Berghem Klockaregården 2:32, Grenada!.

/

Grusvägen slingrar sig utmed åsryggen och är kantad med stengärdesgårdar.
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C. Kulturhistoriskt värdefull miljö vid vägskälet i Skogarevad
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Den gamla affären vid vägskälet i Skogarevad, Lekvad 6:16 , sett frln öster .
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER

Bostadshus (1931), förrÅd
( 1930-ta 1) .

Bostadshus i l 1/2 våning, klätt med oljevit locklistpanel och med tvåkupigt
tegel på taket.
Förrådshuset som sannolikt är uppfört samtidigt har samma fasadklädsel men
valmat, eternitklätt tak.
Huset uppfördes ursprungligen som missionshus av Evangeliska fosterlandsstiftelsen och används fortfarande för deras sammankomster.
Huset är oförändrat och är därför kulturhistoriskt värdefullt .
2. BERGHEM 4:19 , Tinghall
Bostadshus (tidigt

1800-tal) .

Bostadshuset pi gl r den Tinghall är den enda byggnad som finns kvar i Berghems
by från tiden före skiftet. Den ursprungliga byggnaden är en enkelstuga och
tillbyggnaden i vinkel gjordes pi 1910-talet.
Gården är speciellt intressant genom sitt namn som är den enda påminnelsen om
Berghems äldre historia som tingsställe. Under många år har huset varit bostad
åt kyrkvaktmästaren i Berghems kyrka .
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3. BERCHEM 4:27, Hembygdsgård f .d . soldattorp
Bostadshus (tidigt 1800-tal),
ladugård (t idigt 1800-tal).

Hembygdsstugao uppfördes ursprungligen som soldattorp i Guntorp, men flyttades 1915 till Bökmans skog, där den låg ensam i skogen c : a 500 m NV om kyrkan .
1 samband med flyttningen nyuppfördes häbbaret för att ge stugan en än äldre
karaktär. Fru Bökman samlarle på gamla föremål och hade här e tt privat museum.
1948 bildades Berghems hembygdsförening som köpte huset för att använda det
som hembygdsgård .
1971 flytta des hela byggnaden till sin nuvarande plats och en ladugård i timmer och resvirke flyttades senare hit från "Johannesa torp" i Hallaspång.
4. BERGHEM 4:33, Karlsro, Kungskullavägen 1
Bostadshus (1948).

Villa i "funkisstil" med spritputsade vita fasader , asymmetriskt placerade
fönster och flackt tälttak.
Byggnaden har fått behålla sitt ursprungliga utseende och är mycket karaktäristiskt för sin tid .

69
5. BERGHEM 6:1, Prästgård, Kungskullavägen 7
Bostadshus (1863), garage
(1960).
(Ingår l bebyggelsemiljö A,
-Jid Berghems kyrka) .

Salsbyggnad len och en halv vlning, klädd med oljevit locklistpanel. Föntitren
är vitmålade med blå foder. Taket är nyligen omlagt med tvåkupigt tegel- Vid
södra gaV'eln finns en tillbyggnad med balkong över, från 1960-talet. Oen
centralt placerade entredörre11 är ursprunglig medan V'erandan framför är uppförd senare. Byggnaden var ursprungligen rödmålad.

Sockenmagasin (1850-tdl ).
(Inglr i bebyggelsemiljö,,
vid Berghems kyrka).

Timrad byggnad på hög stensockel. Väggarna är klädda med röd locklistpanel och
dörren placerad på långsidan, mot vägen. De små ventllationsluckorna är fö rsedda med glasfönster . Taket täckt med en- och tV'åkupigt tegel.
Vid södra gaveln finns en tillbyggnad med pulpettak. Där tarvarades tidigare
likvagnen.
Sockenmagasinet i Berghem sköttes av kantorn som delade ut mat och utsäde därlfrån när det var nödlr.
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7. BERGHEM 6:4, Ekebacken
Bostadshus I (1928), bostadshus
Il (1770-tal) , ladugård (okänd
ålder), uthus (1928).

Ekebacken var dagsverks torp till prästgården . Det gamla bostadshuset är en
enkelstuga med kammare, klädd med omålad locklistpanel, och med trekupigt
tegel på taket.
Fasaderna på det gamla bostadshuset och på ladugården är sedan gammalt omålade
då de tidigare torparna här tillhc5rde den "hoof ianska" rt5relseo som förbjöd all
onödig flärd såsom t . ex. färgning av hus.
En tillbyggnad utmed södra sidan av huset revs 1923 och samtidigt höjdes huset .
8. BERGHEM 8:1, Bergkvits
Bostadshus I (1700-tal med
tillbyggnad c:a 1900) ,
bostadshus I I (1980-tal) ,
förråd (1980-tal) .
(Ingår i bebyggelsemiljö B,
Tingslätterna) .

Det äldsta bostadshuset på fas tigheten är en ryggåsstuga , troligen från 1700talet. Den är sammanbyggd, i ena gaveln , med ett högre hus från tidigt 1900tal och på tomten finns dessutom flera nyare hus .
Ryggåsstugan är både tillbyggd och invändigt ombyggd men har ex-teriört ändå
kvar sitt karaktäristiska utseende.
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9. BERGHEM 8 : 1 A, Hansagården, Kungskullevägen 4
Bostadshus (1884) , vedbod
(1884).
(Ingår i bebyggelsemiljö A,
vid Berghems kyrka).

Parstuga i två våningar med rödrnllad lockllstpanel, enkupigt taktegel och en
skorsten . Entren har e n portal med trekantigt överstycke och sva rvade stolpar.
Vid NV gaveln liksom på huse ts baksida finns tillbyggnader. nen samtidigt
byggda vedboden är tlmrad och klädd med mas0nitpanel, målad l röd slamfärg
liksom bostadshuset med trekuptgt taktegel . Mellan 1840 och 1900 ägdes gården
av klockaren i Berghems kyrka. På 1890-talet fanns både förl:äggarverksamhet
och stickerirörelse i huset.
10 . Berghem 8 : 1 B, Hansagården , Kungskullevägen 4
Bostadshus (1892) , brygghus
(c:a 1900) .
(Ingår i bebyggelsemiljö A,
vid Berghems kyrka).

Den stora byggnaden uppfördes 1892 som bostad "1t två di5ttrar på Hansagården
som hade lanthandel med bl . a. förläggarverksamhet i ett nu rivet hus som låg
strax söder om kyrkan.
Huset har en våning . Det är klätt med gulmålad locklistpanel och har tvåkupigt
taktegel. Entredörren mot gatan är sekundär , tidigare fanns här en glasveranda.
Affären fungerade mellan 1897 och 1948 .
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11. BERGHEM KLOCKAREGÅRDEN 2:15, Tingslätt
Bostadshus (1860 ), ladugård
(1860), brygghus.
(Inglr i bebyggelsemiljö B,
Tingsslätte rna).

En låg, timrad enkelstuga uppfördes 1860 som bostadshus till gården . Den har
senare byggts till, dels med en vinkelbyggnad , en glasveraoda i vinkeln och
en fa rstubyggnad vid östga1Teln . Höjden och takvinkelo vittnar om husets Ålder.
Tillbyggnaderna är traditionella och är också en del av byggnadshistor:ien.
Ladugå rd en i timmer och res..,irke i.ir samtida med bostadshuset.
12. BERGHEM, KL0CKAREGÅRDEN 2:26
Stationshus (1918), toalettbyggnad (1918), magasin .

0

Stationsbyggnad i rött tegel med putsad, beigefärgad 01Tanvåning . Brutet, valmat tak med frontespiser pi båda sidor, klätt med enkupigt tegel.
Den karaktäristiska, klfadratiska toalettbyggnaden med tälttak är byggd samtidigt med stationsbyggnadeo, av samma mate rial.
Magasinsbyggnatlen i r es1Tirke med faluröd panel på förvandring, ifr sannolikt
också den ursprungliga.
Järnvägslinjen Borås - Varberg invigdes 1880 med det dröjde ända till 1918 innan Berghemsborna lyckades El en station. 1969 lades den ner och statlonshuset
hyrdes under några år ut alf SJ till olika verksamheter. 1985 såldes huse t och
används nu som bostad. Perrongen är uppriven .
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13. BERGHEM KLOCKAREGÅRDEN 2:32, Grenadal
Bostadshus (1860-tal , tillbyggt 1890-tal), ladugård,
brygghus.
(Ingår i bebyggelsemiljö B,
Tingsslätterna).

Grenadal var dagsverkstorp under Klockaregården. Bostadshuset är en låg enkelstuga från mitten av 1800-talet, tillbyggd med en vinkelbyggnad, troligen
strax före sekelskiftet och senare med en glasveranda. De fyrluftade fönstren
i bottenvåningen sattes in på 40-talet. Tidigare var fönstren där av samma typ
som gavlarnas vtndsfönster.
De förändringar som huset genomgått är alla typiska exempel på hur man har
byggt till och förändrat små hus i takt med tiden. Den äldsta delen är lätt
urskiljbar och husets kulturhistoriska värde är stort även med förändringar.
14. BUA 1:5, Skogarevad
Bostadshus (1820), jordkällare
(Ingår i bebyggelsemiljö C,
vägskälet vid Skogarevad) .

Bostadshuset är en parstuga med tillbyggnad i öster. Enligt muntliga uppgifter
är huset byggt 1820. Om det är riktigt har det blivit påbyggt på höjden vid
senare tillfälle. Verandan har kommit till i början av seklet och "snedsträvan" på östsidan är också en senare tillbyggnad. På ett foto från 1910- talet
framgår att fasaderna var rödmålade. Idag är hela huset målat med vit oljefärg.
Gårdens ekonomibyggnader är uppförda 1902. De ligger på andra sidan landsvägen
och tillhör idag en annan fastighet.

74

Bostadshus (1844), ladugård
(1925), brygghus och jordkällare (1800-tal), vedbod
(1940-tal).

Gården ligger på en höjd norr om vägen R 41 mellan Skene och Berghem. Boningshuset i två våningar med "nyckelskånk" rymde tidigare en affär. Affären kallades allmänt "Hållingens" och upphörde 1910. Allen upp till gården kallades
Hållingens gata.
Huset fick ny pan~l 1986 och i samband med detta isolerades väggarna i söder
och väster. För övrigt är huset välbevarat med ursprungliga fönster och den
för trakten typiska nyckelhålsverandan.
16. GUNTORP 1:9, "Stallens"
Bostadshus (1700-tal), ladugård.

Ryggåsstuga med gråmålad lockpanel och betongpannor på taket. Nygjorda dörrar
i gammal stil, kopplade fönster i samma storlek och utförande som de ursprungliga.
Huset byggdes som bostadshus på ett torp under Västergården. Namnet "stallens"
fick torpet på 1920- och 30-talet när en f.d. stalldräng flyttade dit. Han
bodde där in på 30-talet .och torpstU:gan betraktades redan då som "gammalmodig".
Av skorstenens utformning och takets lutning kan man sluta sig till att taket
ursprungligen varit täckt med torv. På ett foto från 30-talet ser man ett
"sticketak" och när huset efter "stallens" död sålts och började användas som
sommarstuga lades halmtak. Detta har senare bytts ut mot- betongpannor.
Trots de mycket påtagliga renoveringar som gjorts på senare tid har ryggåsstugan kvar sitt karaktäristiska utseende och då ytterst få ryggåsstugor finns
kvar över huvudtaget måste denna betraktas som kulturhistoriskt värdefull.
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17. GUNNTORP 2:7, Bryneslätt
Bost a ds hus (1910-tal), ladugård .

•

Enkelstuga med kammare, ~lädd med sekundär faluröd masonitpanel och med trekupigt tegel på taket. Uppfört som bostad till torp under Väs tergården .
Ladugården är byggd delvis i timmer, delvis i resvirke med lockpanel som är
delvis rödmålad och delvis omålad. Taket är klätt med plåt.
Huset beboddes in på 1970-talet av den som själv varit med och byggt det. Nu
används det som sommarbostad.
18. GUNTORP

Malmströmslyckan
Bostadshus (sent 1800-tal),
ladugård , uthus .

Enkelstuga med kammare. Fasaderna är klädda med faluröd locklis t panel och
taket med tvåkupigt tegel.
Huset är ett väl bevarat exempel pl en av de vanligaste hustyperna på landsbygden under 1800-talet och har därför ett stort kultur histori_s kt värde .
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19. GUNTORP 6:1, Andersgården
Bostadshus (före 1856), ladugård (1856-1884), magasin (hitflyttat på 1890-talet), jordkällare (1890-tal).

Gården är en av dem som ligger kvar på sin ursprungliga plats och blev inte
flyttad vid skiftet. Den var först kyrkohemman och senare kronohemman och var
indelad till augment under Västgöta kavalleri. På 1760-talet inlöstes gården
till skatte, d.v.s. såldes till enskild person och 1765 gjordes därför en besiktning och värdering av gården. Man fann då "mangården uti någorlunda försvarligt stånd". Uthusen däremot bedömdes av kronolänsmannen och nämndemannen ,
som utförde besiktningen, som "alldeles förfallne och oduglige··.
Lantmäterihandlingarna f rån laga skif te 1856 visar att mangården ligger på
samma ställe då som idag medan ladugården låg på ett annat ställe.
1884 delades Gunntorp Andersgården i två delar och den västra delen köptes av
C. A. Nilsson som gjorde vissa förändringar på gården. Bostadshuset hade på
den t iden två framkamrar i väster och en bod vid östra gaveln. Framkamrarna
revs på 1880-talet och boden inreddes till bostad. Huset fick på detta sätt
parstugans plan. Det befintliga torvtaket byttes i detta sammanhang mot tegel
och en ny takstol med spetsigare vinkel gjordes då. Den öppna verandan på
trädgårdssidan har troligen också kommit till vid denna ombyggnad. Husets nuvarande utseende härstammar alltså från 1880-talet medan stommen som mycket
Ladugård till Guntorp 6:1,
.Andersgården.

väl kan vara den som 1795 beskrevs som varande "uti någorlunda försva rligt
stånd". Att byggnaden var gammal och dålig 1884 vet vi av en beskrivning i
samband med delningen och så den ligger på samma ställe 1856 kan man våga sluta sig till att det är samma byggnad.
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Ladugården har uppförts på sin nuvarande plats någon gång mellan 1856 och
1884. Då timret i logdelen visar sig vara använt tidigare kan man föreställa
sig att den gamla laduglrden som pl lantmäterihandlingarna Erån 1856, låg närmare manglrdeo, har flyttats hit och byggts till vid båda sidor. Fasaderna är
klädda med omålad lockpanel och slätpanel. Taket är täckt med halm. Logen finns
i mitten. Den östra vinkelbyggnaden innehåller sädesladan och den västra själva laudglrden . Den senare delen är tillbyggd åt väster med ett hörnhus på 1910talet och utmed östra sidan gjordes en tillbyggnad 1942. PI norra sldan om ladugården, mot landsvägen finns en hästvandring.
Ytterligare en byggnad, innehållande vagnsskjul, vedbod och snickarbod, flyttades hit från Haby i slutet av 1800-talet. Denna byggnad är klädd med faluröd
locklistpanel och har grönt plåttak. En del intressanta deltaljer i byggnadskonstruktionen syns invändigt.

20. HATTESTAD 1:2, Ryderna
Bostadshus (sent 1800-tal),
ladugård, jordkällare.

Enkelstuga med kammare. Senare tillbyggnad vid östra gaveln. Fasaderna är
klädda med rödmålad lockpanel och taket täckt med tvåkupigt betongtegel.
Ursprunglig dubbeldörr med fiskbenspanel och överljusfönster finns bevarad
liksom husets övriga fönster. Trots nyare fasadmateiral bevarar huset sin ursprungliga karaktär och har därför ett kulturhistoriskt värde.

21. HATTESTAD 7:1, Ekkullen
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Bostadshus (1898), ladugård
(1898), hönshus (c:a 1900),
jordkällare (c:a 1850).

Bostadshuset ligger högt på en kulle, synligt från alla håll . Byggnadsstilen
är mycket ovanlig här i trakten med gavlarnas och frontespisarnas utdragna tak.
Byggherren var en hemvändande svenskamerikan som hette Elis Larsson och som
tillverkade hästdrivna slåttermaskiner. Han döpte sitt hus till "0ak hill",
vilket av befolkningen runt omkring betonades på svenska, oak .
Huset är en timrad salsbyggnad klädd med liggande fasspontpanel, vilken nyligen målades gul efter att tidigare ha varit gråblå. Taket är täckt med röd
plåt. Fönsteromfattningarna i ovanvåningen är ursprungliga medan de flesta
fönster i huset är sekundära .
1919 köptes huset av en tysk professor som renoverade det och översatte namnet
till svenska, Ekkullen. Det fanns ursprungligen en/två flygelbyggnader men
dessa revs 1953 . På 1950-talet byttes också fönstren och 1967 ersattes de gamla, havlrunda verandorna mot de nuvarande raka. 1974 sattes en ny ytterdörr i
entren och 1984 gjordes en ny balkong.
Ladugård och hönshus har faluröda locklistpaneler och plåttak.
22. HATTESTAD KÄRRAGÅRD 1:4, Prästäckre
Bostadshus (1887), ladugård
(c:a 1900), lillstuga, skola
(c:a 1850), garage .

Salsbyggnad med vitmålad locklistpanel och vita fönster med faluröda fönsteromfattningar. Taket är täckt med enkupigt tegel och på trädgårdssidan finns
en glasveranda från tidigt 1900-tal.
Ladugården består av två parallella byggnadskroppar, murade av tuktad granit
med gavelspetsar i trä och en tvärställd länga i trä med faluröd lockpanel.
Taken är täckta med eternit och plåt.
Lillstugan är en e nke lstuga med kammar e . Fasaderna har faluröd locklistpane l
och pÅ taket ligge r tvåkup l g t tege l. Huset har använts som skolhus .
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23 . HULATORP DALEN 1:3, Dalen
Bostadshus (1820), flygelbyggnader (1820) , ladugård (1850
och 1900), garage (1915).

Bostadshuset är en framkammarstuga L två våningar med inbyggd veranda . Fasaderna är kl ädda med vit målad locklistpanel och taket med trekupigt tegel . Den
ursprungliga planlösningen från 1820 är oförändrad men l 911 byggdes en glasveranda framför ingången på gårdssidan. Vid renoveringen 1911 målades huset
rött och det tidigare enkupiga teglet byttes mot t rekupigt . 1916 målades huset
vitt och har sedan dess förblivit vit t. På 1960-talet byggde man in glasverandan i. samband med att elvärme installerades och samtidigt gjordes en tillbyggnad med köksfarstu vid nordvästgavlen. Både kb"ksspis med bakugn och kakelugnar
finns bevarade.
Norra flygeln

Flygelbyggnaderna är uppförda samtidigt med huvudbyggnaden. Den norra används
som verkstad och vedbod. Den är klädd med faluröd locklistpanel och har tvåkupigt tegel på taket . Framför ingången vid ena si.dan f.inns en "nyckelhålsskonk" av den typ som är karaktäcistisk för trakten. Huset har tidigare använts
som bos t ad och spisen finns kvar.
Den södra flygeln har samma panel och tak som den norra men ingen "skonk".
Dörren är här cen t ralt placerad och i huset finns fort farande en del inredning
kvar från den affär som fanns här fram ti l l 1911 . Under huset finns också en
välvd källare vilken används för förvaring av matvaror till af.fären. Man var
också ombud för en vävnadsförläggare i Fritsla.
Ladugården är byggd i två etapper, 1850 och 1900. Stall , svinhus och loge ryms
under samma tak . Väggarna är klädda med masonit med läkt, målat med röd slamfärg och taket täckt med tvåkuplgt tegel. Ett garage från 1915 är timrat och
klätt med faluröd locklistpanel. På taket ligger samma trekuplga tegel som på
bostadshuset,
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24. HULAT0RP 2:7, Hagen
Bostadshus (1800-tal), laduglrd, hönshus, brygghus.

F .d. torp under Kronogården. Bostadshuset är en enkelstuga med faluröd locklistpanel och tvåkupigt tegel på taket. Ursprungliga, små fönster med en spröjs.
Ladugården är timrad till största delen men har en östgavel murad i natursten .
Fram till 1969 var taket täckt med halm men då det blåste bort i en storm ersattes det med den nuva rande plåten.

25 . KILA 2:10, Västergården
Bostadshus (tidigt 1800-tal),
ladugård (1650), brygghus
(sent 1700-tal) , vagnbod.

Samtliga hus har flyttats hit vid olika tidpunkter och från olika platser,
av den tidigare ägaren Holger Kilsgård. Strax före hans död, 1977, bildad e
hembygdsföreningen, kommunen och LRF en stiftelse som nu har ansvaret för detta lilla "friluftsmuseum".
Bostadshuset är en högloftsstuga som kallas för "Mor Minas stuga ". Den flyttades från Björöd i Öra socken i nuvarande Herrljunga kommun till sin nuvarande
plats 1965. Den består av en ryggåsstuga med ett framhäbbare. Häbbaret är 1
dag inrett med ett förkök. I ryggåsstugan finns en spis med uppsvängd kåpa
mitt på gavelväggen . Denna murades efter förebilder i trakten efter flyttningen. Torvtaket liksom den omålade lockpanelen kom också ti 11 vi.d flyttningen .
Ladugården är uppförd i omålat skiftesverk och har enkupigt tegel på taket.
enligt muntliga uppgifter är de äldsta delarna från 1650. Byggnaden flyttades
hit 1966 frln Höga i Förlanda socken i Halland.
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Lake stuga från slutet av
1700-talet.

Brygghuset eller lakestugan från slutet av 1700-talet, är timrad, klädd med
omålad lockpanel och har torvtak. Den flyttades hit från Fattigbacken i Vesene
1970.
Linbasta, även den en timrad byggnad med torvtak , flyttades hit från Förlanda
i Halland 1969.
1969 flyttades också en byggnad som innehåller vagnsbod och vävstuga hit från
Smlland. Det är en 1800-talsbyggand i skiftesverk, delvis rödmålad och med enkupigt tegel på taket.
26. LEKVAD 4:1 , Bergagården
Bostadshus (1824), garage
(1937).

Bostadshuset är en framkammarstuga i två våningar, ursprungligen fanns en
"nyckelhålsskonk" framför ingången men denna ersattes i början av 1900-talet
med den befintliga glasverandan .
Fasaderna är klädda med oljevit locklistpanel och taket är täckt med tvåkupigt
tegel. Frånsett verandan och en entredörr från 1970-talet har huset fått behålla sitt ursprungliga utseende.
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27 . LEKVAD 6:16 , Skogarevad
Bostadshus, a t e lje ( 1893 ),
vedbod.
(Ingår i bebygge lsemiljö C,
vägskäle t vid Skogarevad) .
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Huset har tidigare hört till granngården Bua 1:5 , Här fanns ända till 1974 en
lanthandel som var känd under namnet Skogarevad. Verksamheten lades ner i samband med att dess innehavare sedan nästan 50 år, Agnes Bengtsson, dog. Affärsverksamheten hade bedrivits här även före hennes tid och huset var ursprungligen mindre. På e t t foto från 1920- talet ser man att fönster och dörrar är desamma som idag men att taket var täckt med papp. 1930 förlängdes huset i söder
med ett fönster och fick en skorsten till. 1980 gjordes en renoveri ng då gavlarna fick sina nuvarande fönster och takfönster togs upp mot norr, mot vägen .
Huset rymmer idag både bostad och konstnärsatelje. Affärslokalen är till sin
interiör bevarad , fasaderna har kvar sin gråmålade locklistpanel och fönstren
i bottenvåningen , liksom dörrarna är de ursprungliga. Taket ä r klätt med tvåkupigt tege l .

28 . LEKVAD 8 : 24, Binke , "Tr äskomakarens "
Bostadshus (1849), ladugård
(1846), jordkällare.

Bostadshuset är en enkelstuga med lockslistpanel målad med röd oljefärg .
Fönstren är de ur sprungliga små med korsspröjs. Taket har enkupigt tegel .
Ladugården i resvirke och sten är byggd i två etappe r . Den äldre delen har varit backstuga. Interiör ombyggnad pågår.
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Bostadshus (1800-tal), jordkällare, avträde.

Backstuga i timmer med lockpane l målad med röd oljefärg. Taket var här liksom på jordkällaren tidigare täckt med spån.
Den sista som bodde i stugan kallades "Anders-i\nna" . Ilon bodde här ti.11 någon
gång på 1950-talet. 1973 köpte Kinna hembygdsförening torpet efter att ha
arrenderat det 1 flera år, och l samband med de t gjordes en del renoveringar.
Taket täcktes med spån men efte r några år lade man e nkupigt tegel ovanpå.
Fönstren byttes liksom delar av panel en.
Torpet kallas ibland för Lind åsen och ibland för "Andorsa " . Lindåsen var ursprungligen namnet på ett torp i närheten som är rivet.

Bostadshus (1955), to r p (1835) ,
jordkällare.

Ända till 1955 var det lilla "Mårtenstorpet" bebott . Det byggdes som undantagsstuga till Lekvad Ännagården. Under lång tid bodde tegelbruksarbetaren Mårten
Svensson här och han gav namn åt torpet. Efter hans död 1938 bodde hans hushållerska kvar i torpet till sin död 1955. Det nya bostadshuset byggdes då och
Mårtenstorpet har senare renoverats för att bevaras i sitt ursprungliga skick.
Halva huset är timrat och halva är murat av sten. Den timrade delen är bostad
och den murade används som svinstia och ladugård med plats för en ko . Fasaderna är klädda med faluröd lockpanel och taket med enkupigt tegel .
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31. STAXERED 1 : 4, Ryden
Bostadshus (1937), ladugård
(sent 1800-tal), vedbod (sent
1800-tal), brygghus (sen t 1800tal).

Villa i 1 1/2 våning med brutet tak. Fasaderna är klädda med vitmålad locklistpanel och taket täckt med tvåkupigt tegel. Fönstren har vita bågar och grönt
foder. Inga förändringar har gjorts exteriört.
Ladugården i timmer och resvirke har faluröd lockpanel på fasaderna och tak av
plåt . Vedboden är murad av sten och bar halmtak.
32.

STAXERED 2:3, Östergård
Bostadshus I (1882), bostadshus Il (1800-tal, tillbyggt
1930-tal), ladugård (1882),
brysghus.

Det äldre bostadshuset är en parstuga med halvvåning, klädd med vitmålad locklistpanel och tvåkupigt tegel på taket. Senare tillbyggd glasveranda. Fönsteromfattningarna är bruna och fönsterbågarna vita.
Det nyare bostadshuset är även det klätt med vit locklistpanel. Taket är klätt
med enkupigt tegel. En gammal enkelstuga i timmer utgör en del av huset. Den
fly ttades hit i början av seklet och byggdes sedan till och om på 1930-talet.
Ladugården är samtida med det äldre bostadshuset . Den är uppförd i resvirke
med faluröd lockpane l på fasaderna och tak av röd och svart plit . Den norra
delen är en tillbyggnad från 1920-talet.
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33. SYLTERED 1:1, Lilla Syltered
Bostadshus (tidigt
ladugård, stall.

1800-tal),

Framkammarstuga med faluröd locklistpanel och tvåkupiga betongpannor på taket .
Fönster, ytterdörr och öppen veranda är ursprungliga.
En mycket stor ladugårdsbyggnad i timmer och resvirke med omålad lockpanel
kan vara samtida med bostadshuset men har idag plåttak.

Bostadshus I (tidigt 1800-tal),
bostadshus Il (1943), ladugård,
(1800-tal), garage (1950-tal).

Det äldre bostadhuset är en enkelstuga med faluröd locklistpane l och tvåkupigt
tegel på taket. Dörren är en enkel bräddörr men har en omfattning med tandsnittsbård och dropplist.
Det nya bostadshuset från 1943 är uppfört i regelverk på gjuten grund med tvåkupiga betongpannor på taket och oljevit locklistpanel.
Ladugården i timmer och resvirke med omålad lockpanel är jämngammal med det
äldre bostadshuset med har idag plåttak.
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35. TORP 1:12, Äledala
Bostadshus (1875), ladugård
(1875), vedbod (1950-tal).

Huset var ursprungligen en enkelstuga vilken byggdes som soldattorp 1875. Denna byggnad flyttades ett litet stycke någon gång strax före eller efter sekelskiftet och 1921 gjordes en tillbyggnad i väster med egen dörr. Innanför denna
finns ännu idag en farstu med jordgolv.
Fasaderna är klädda med faluröd locklistpanel och taket, som tidigare var täckt
med spån, har idag enkupigt tegel.
Under många år fanns skomakeri i detta hus. Flera generationer Öjersson var
skomakare. Tidvis bodde även lärarinnan i byn inhyst där, trots att det fanns
nio barn i huset. Två av barnen till den siste skomakaren bodde kvar ända till
1987.
36. TORP 1:16, Övregården
Bostadshus I (1700-tal, ombyggt 1870), bostadshus Il
(1986), magasin (1930-tal).

Det äldre bostadshuset är en framkammarstuga med fasader av faluröd locklistpanel och med tvåkupigt tegel på taket. Fönstren och ytterdörren härstammar
troligen från en ombyggnad i slutet av 1800- talet men den öppna verandan
kom till på 1910-talet, planlösningen är intakt. Skonken vid köks ingången
byggdes på 1920-talet.
Magasinet är byggt i resvirke på 1930-talet, stallet är uppfört 1980 och bredvid det gamla bostadshuset finns ett helt nybyggt bostadhus.
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37. VINNARBERG 2:3, Dalen
Bostadshus (1906), vedbod
(1960-tal), jordkällare
(1910).

Bostadhus med oljevit locklistpanel och grHnmllade fHsnterfoder . Taket var
tidigare klätt med spln men har idag betongpannor. FHr Hvrigt är huset ofHrändrat .
En magasinsbyggnad med jordkällare, uppfHrd nlgot senare än bostadshuset har
kvar sitt splntak.
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BEBYGGELSEMILJÖER I HORREDS SOCKEN
A. Kyrkbyn
B. Vasse
KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER
1. Bergstorp 1: 1
2. Bergsäter 1:1, Brands
3. Bergsäter 1:2, Långaredsmossen
4. Bosgården 1:8, Kalins
5. Dalen 3:1, Grens
6. Fåglasång 1:10, Sundholmen
7. Hinnared 1:1, 4:3, Hinnared
8. Hinnared 3:4, Hinnaredshult
9. Hinnared 3:5, Kolaslätt
10. Hinnared 4:2, Slätten
11. Hinnared 6:2, Gunnarbodal
12. Horred 1:43, Stommen eller "Karsas"

( ingår i beb.miljö A)

13. Horred 3:3 , Storegården

(ingår i beb.miljö A)

14. Horred 3:41, Storegården

( ingår i beb.miljö A)

15. Horred 4 : 16
16. Horred 5:4, Björkliden
17. Horred 6:10, Klockaregården

(ingår i beb.miljö A)

18. Kanared 1:4
19. Kärra 1:13
20. Loftgården 1:23 , 1:7, Kilen
21. Loft gården 4:3, Åsen
22. Skogsåkra 1:6, Ekedal
23. Skogsåkra 1:7, Fridhem
24. Träbäck 1:11, Hagen
25. Vasse 1:3

( ingår i beb.mil j ö B)

26. Vasse 1:1, 1:5

(ingår i beb.miljö B)

27. Vasse 1:4, Vasse gård

( ingår i beb . miljö B)
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S0CKENBESKRIVNING

Horreds socken ligger i Marks kommuns sydvästra spets och gränsar i
till Halland , i
valla och

väster

sydost till Istorps socken och i öster och norr till Öxne-

Syrteby Katt unga. Mot sydost utgörs sockengränsen av Viskan och

på Viskans nordvästra sida går järnvägen. Ungefär mitt på denna ca en mil
långa sträcka

inom socknen

samhälle, vilket helt

ligger

järnvägsstationen med Horreds stations-

och hållet växt upp runt

station finns även en hållplats

stationen .

för tågen vid Sundholmen .

Förutom Horreds
Även här har ett

samhälle vuKit upp.

Inom socknens

gränser

finns

områden med mycket

bördig åker jord ,

huvudsak-

ligen i Viskans dalgång och många av de stora gårdarna ligger i rad på den
höjd som bildas norväst om dalgången och har på så sätt sin åkerjord framför sig.

Befolkningssiff r an för Horreds socken har till skillnad från många av grannsocknarnas stigit under de senaste trettio åren , 1950 fanns 1.180 invånare ,
1975 var siffran 1.542 och 1987 1.699. Arealen brukad åkerjord har minskat
något men med tanke på den ökade mekaniseringen under denna tid är det betydelselöst, Förklaringen ligger förmodligen i att man byggt en del bostäder
i Hor r ed .

Kyrkan från norr.

Horreds kyrka är till utseendet lik flera av de angränsande sockenkyrkorna .
I detta fall finns dock inga äldre murrester dolda under putsen . Kyrkan byggdes i sin nuvarande storlek 1792 och tornet kom till 1828. Långhus med rundat kor,

fyrkantigt

torn i

väster,

Fasaderna är vita,

spritputsade,

taket

på långhuset är täckt med enkupigt tegel och tornhusen med spån . Runt kyrkogårdens alla sidor f.inns en stenmur och i denna en murad ,
byggnad.

vitputsad port-
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BEBYGGELSEMIWÖER
~- Kulturnistorisk värdefull bebyggelsemiljö , Horreds kyrkby

Horreds kyrka llgger rå en höjd mect e n stenmur runt kyrkogården. "'rån
höjct 11tg.'ir

vägar

i.

tre

rlktningar.

J lgger f lera ganska stora gårdar llle<l

vid dessa

vägar ,

alldel<?S n:fra

de1111;1

L..yrk,1 ,

Flera hyggna<ler och även några ,nin,fr

hus.
P~

skifteskartan från 1849 ligger gårdarna runt kyrkan på ungefär samma s:i tt.

i-:n

ctel av byggnaderna kan v/3.ra desamma men flerta l et :ir utbytta under senare

delen ~v 1800-talet. Kvar f.Lnns den gamla bykaraktären mect kyrkan mitt l byn
uch gårdarna samlade runt denna .

På norra ~idan av vägen ligger Stommen mect sin vita framkammarstuga i två
våningar, helt

nära v~gen med trädgård runtom.

Gränsande ti.Ll <lenna ligger

Klockaregården vars bostadshus är ett av dem som är "Hd r e än skif.tet.

Även

detta är vitmålat och ligger invid vägen.
Gränsande

ti 11 kyrkogården,

på sydsidan, ligger Storegården mer! bostadshus

och magasin i samma vita färg som på de övriga gårdarna.
Virl

vägen västerut

ligger den gamla lärarbostaden,

"skole lilles", en röd

enkelstuga som idag används som förrid av hembygdsföreningen.
"'astigheter som ingir

i

miljön är Horred

och Horred 6:10.

Horreds kyrkby sedd f r ån norr.

1:43, Horred 3:3, Horred 1 : 41,

Sundsls
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B. Kult urhistorisk värdefull bebyggelsemiljö vid Vasse

Vasse gård är en av de största l trakten. Den ligger på sydsidan av Hornån
och strax väster om ligger Lilla Horredssjön. Kvarn och frörenseri tillhörde
tidigare gården och en anlagd damm finns invid frörenseriet.
int i Ll dammen

och ån och utmed vägen

söder ut

Väl s.:tmmlade,

från gården ligger gårdens

arbetarbostäder . Det finns små enkelstugor av olika ålder och utseende och
det finns också en statarlänga.
Miljön är mycket väl avgränsad genom sitt l äge vi<l Hornån. En stenbro över
ån , intill dammen

vid vars bortre ända man

ser frörenserlet

med

sin höga

stensockel bidrar till att ge området en ålderdomlig karaktär.
Tre vägar möts vid <lammen . En av dem går upp mot gården och där den passerar
mellan de stora , murade ladugårdarna innan den når f.ram till det stora , vita
bostadshuset med en, numera vildvuxen trädgård framför . En går österut , parallellt med ån .

Det är en smal väg och på vänster sida ligger ett litet

gult bostadshus alldeles

i

vägkanten.

Mit t emot ligger ett

rött

garage på

samma sätt, i vägkanten. Bakom dessa slingrar sig vägen in i skogen.
Vägen

söderut är på båda sidor

Längst ut

i

kantad av

husklungan ligger det hus

städer, Det är ett

rött h us

småhus

med trädgårdar

som tidigare

med locklistpanel ,

rymde

f.lera

omkring.
statarbo-

tegeltak och öppen veranda

framför ingången . Den används idag som s j ukhem.
Fastigheter som ingår i miljön är Vasse 1:l och Vasse 1:4 .

Bron över Hornån och en <lel av bebyggelsen i Vass~.
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER

Bostadshus (1877), jordkällare.

Framkammarstugan med faluröd locklistpanel och tvåkupigt
Jordkällaren i sten med plåttak täckt med klängväxtec.
Huset uppfördes som torp men friköptes 1946 .
bostad.

tegel

på

taket.

Idag används det som sommar-

Bostadshus (sent 1800-tal),
bod, källarvind.

Bostadshuset är en enkelstuga med kammare, klädd med locklistpanel målad i
röd oljefärg. Tvåkupigt tegel på taket och glasveranda med mönsterspröjser
mot trädgården. Enligt husförhörslängden fanns på denna plats ett soldattorp
1742. Om någon del av det huset finns kvar är det påbyggt och ombyggt under
1800-talet. Verandan har troligen kommit till på 1910-talet.
En källare murad i natursten och till hälften ingrävd i backen finns på
tomten. En ovanvåning i trä, delvis målad med Falu rödfäcg och med tvåkupig t taktegel har byggds över denna. Ingången till vinden går genom en
yttre trappa i gaveln.
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Bostadshus (1908).

Tidi gare bostadshus till mindre jordbruk. Används idag som sommarbostad.
Huset är timmrat, fasaderna klädda med faluröd locklistpanel och taket med
betongpannor.
Ett äldre

bostadshus

och

en

ladugård

från

1878

har

rivits

efter

1950.

4. BOSGÅRDEN 1:8, Kalins
Bostadshus (1886), ladugård.

Husen byggdes 1886 av en soldat vid namn Kalin. Bostadshuset har faluröd
locklistpanel på fasaderna och plåttak. Ovanför dörren på framsidan finns
ett "bislag" i trä med kontursågade konsoler av en typ som är vanlig l
trakten. På baksidan har en farstubyggnad uppförts under senare tid.
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5. DALEN

Grens
Bostadshus (1809), ladugård,
vedbod och jordkällare ( 1800tal) .

Bilden visar ladugården.
Bostadshuset är en enkelstuga med faluröd locklistpanel och med det för
trakten karaktäristiska bislag framför ingången. I detta fall är konsolerna
förlängda så att de även bildar ett vindskydd för dörren. Ursprungliga
fönster finns kvar medan det tidigare spånttaket har ersatts med plåt.
I huset finns väggfasta bänkar.
Ladugården som troligen är samtida med bostadshuset är i sin ena del murad
av tuktad gråsten och i den andra uppförd av regelverk med stående lockpanel.
Fasaderna är omålade och taket är täckt med spån.
Även vedboden har omålad lockpanel på regelverk och spåntak och en murad
stenkällare, delvis ingrävd i barken, har samma tak.
Huset byggdes som soldattorp av Börje Gren 1809. Han bodde kvar till 1823.
Därefter bodde traktens skomakare här. Idag används huset som sommarbostad.
6. FÅGLASÅNG 1:10, Sundholmen
Bostadshus (1856), ladugård
(1925), jordkäll are (1860tal), maskinhus (ca 1900-tal).

Bostadshuset är en salsbyggnad i två våningar med vitmålad locklistpanel,
bruna fönsterfoder och röda bågar. Taket är täckt med betongpannor. Runt
huset finns en stor trädgård med en gång rakt mot den centralt placerade
entren. Bakom huset ligger en murad stenkällare, delvis inne 1 backen,
över denna en magasinsvåning med faluröd locklistpanel.
Ekonomibyggnaderna ligger en bit ifrån trädgården med separat kcirväg.
Ladugårdslängan i konststen och trä från 1925 har plats för fyra hästar
och 18 kor . Taket är täckt med tegel. Maskinhuset i trä med faluröd locklistpanel har eternittak.
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4:3, Hinnared
Bostadshus (1840-tal), ladugård (1899), hönshus/vagnsport (1935), arbetarbostad,
magasin/slakteri, sågverk,
smedja.

•
Bostadshuset i 1 1/2 våning har salsbyggnadens planlösning. Fasaderna är
klädda med vit locklistpanel . Fönsterfoder är målade i grön färg och bågarna är bruna. På taket ligger tvåkupigt tegel och de två vitputsade skorstenarna är prydda med svarta spader, en dekoration som är vanlig speciellt på förläggargårdarna i trakten. Den centralt belägna entren har ursprungliga dubbeldörrar och är murad av svarvade pelare. Huset är omgivet
av en trädgård och ekonomibyggnaderna ligger norr och väster om denna.
Ladugården är delvis timmrad och klädd med faluröd locklistpanel. Slakteri,
sågverk och smedja har funnits på gården. Sågen finns kvar och i smedjan
står inredningen kvar men muren har delvis rasat. Smedjan är delvis timrad och har tegeltak.

Bostadshus I (1862), bostadshus II (1917), brygghus (19100-tal), lusthus
(1910-tal), stall (1895),
ladugård (1945), magasin
(1860-tal), vagnsport
(1860- tal), svinhus (1936),
verkstad (1986), hönshus,
garage , avträde.

Hinnaredshult ligger på en höjd norr om R 41 med skogen bakom och öppen
åkerjord framför. Huvudbyggnaden är en salsbyggnad i l 1/2 våning med
frontespis på trädgårdssidan och entre genom en tillbyggd farstubyggnad
på norrsidan. Fasaderna är klädda med vit locklistpanel och taket har tvåkupigt tegel. Gården var tidigare häradsskrivarboställe. Postkontoret var
inrymt i ett rum på andra våningen här innan järnvägsstationen byggdes.
Vid en ombyggnad 1937 försågs huset med burspråk och balkong men dessa
togs åter bort 1956. Frontespisen på sydfasaden har tillkommit efter 1914.
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Magasin merl "Hoggebod".

Ekonomibyggnaderna ligger lite längre ner i sluttningen med en egen uppfartsväg. Brygghus, lusthus, avträde och en mindre magasinsbyggnad ligger
bakom bostadshuset . Denna magasinsbyggnad (se bild) och ett vagnsskjul är
byggda på 1860-talet, båda med faluröd panel. Den långa stallängan från
1895 är också helt panelklädd. Mittemot stallet ligger ladugård och svinhus från 1930 och -40- talet. I trädgården, på f ramsidan av huset står ett
litet åttkantigt lusthus med vitmålad locklistpanel, diagonalspröjsade fönster och svart papptak.

9. HINNARED 3:5, Kolaslätt
Bostadshus (1850), ladugård
(1920-tal), brygghus, vagnsport, vedbod.

Bostadshuset är en enkelstuga som har byggts till vid ena gaveln. En kontursågad list utmed vindskivan är sekundär. Fasaderna är klädda med faluröd locklistpanel och taket med tvåkupigt tegel.
Ladugården i resvirke med faluröd locklistpanel har tvåkupigt tegel och
brygghuset med omålad locklistpanel har trekupigt taktegel. Enligt muntliga uppgifter är detta ett gammalt soldattorp.
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Bostadshus (1800-tal , flyttat 1920), förråd (1920).

Dagsverkstorp som tidigare låg längre in i skogen med flyttades till sin nuvarande plats 1920. En äldre gård på denna plats revs samtidigt.
Bostadshuset har faluröd locklistpanel och tvåkupigt tegel på taket. Förrådet
har samma yttre material.

11. HINNARED 6:2, Gunnarbodal
Bostadshus (1850), brygghus.

Tidigare torp, används idag som sommarstuga. Gulmålad locklistpanel, bruna
fönsterfoder och tvåkupigt tegel på taket. På takets övre del ligger trekupiga tegelpannor.
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12. H0RRED 1:43, Stommen, "Karsas"
Bostadshus I (1847), bostadshus II (1905), ladugård (1800-tal), brygghus.
(Ingår i bebyggelsemiljö A,
l-1.orreds kyrkby).

Huvudbyggnaden är eo framkammarstuga i 1 1/2 våning med vitmålad locklistpaoel och enkupigt tegel på taket. Entredörren är nytillverkad efter modell av den gamla. Köksfarstun på baksidan är också ombyggd nyligen. Huset
har f.ö . kvar sitt karaktäristiska utseende.
Det andra bostadshuset på gården är en enkelstuga i brädkonstruktion med
vitmålad locklistpanel och tvåkupigt taktegel. En stor tillbyggnad med
köksingång och trappa finns på västfasaden. Ruset fungerar som undantagsstuga .
Ladugården från mitten av 1800-talet är timmrad och klädd med faluröd locklistpanel. Den används idag som verkstad och affärslokal .

13. HORRED 3:3,

-

Bostadshus (tidigt 1800tal), magasin (1800-tal) ,
ladugård (1902), brygghus
(1800-tal), vedbod (1900tal).
(Ingår i bebyggelsemiljö A,
Horreds kyrkby).

Gårdens stora bostadshus är uppfört i 1 1/2 våning och klätt med gulmålad
locklistpanel och liggande panel. Bottenvåningens fönster är sekundära och
på baksidan finns en tillbyggnad i vinkel. Taket är klätt med trekupigt
tegel.
En liten magasinsbyggnad i timmer med vitmålad locklistpanel, ligger snett
mittemot bostadshuset. Fönsterfodren är här brunmålade och taket har tvåkupigt tegel. Huset flyttades hit från Skogsåkra i slutet av 1800-talet.
Ladugården från 19Q2 är delvis timmrad och delvis uppförd i resvirke. Den
är klädd med falur öd locklistpanel och hade ända in på 1970-talet spåntak
efter att tidigare haft halmtak. Idag är ladugården täckt med plåt.
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Brygghuse t med faluröd lockpane l och trekupigt tegel och ve dboden med faluröd locklistpanel, trekupigt tegel och en avträdesbyggnad med sned tak vid
e na gaveln bidrar till att ge hela gården en ursprunglig och välbevarad
prägel trots bostadshusets ombyggnader.
14. HORRED 3:41, Storegården
Bostadshus (1875), ladugård
(1902), brygghus (1880-tal),
svinhus (1910-tal), vedbod
(1925), magasin.
(Ingår i bebyggelsemiljö A,
Horreds kyrkby).

Bostadshuset i 1 1/2 våning har framkammarstugan planlösning . Fasadernas
locklistpanel är vitmålad och fönsterfodren är gula . Takteglet är tvåkupigt.
Ladugåt'den i resvirke med faluröd panel är en mycket lång byggnad som bildar
gräns mot grannens fastighet . Övriga, mindre ekonomibyggnader har alla samma
panel och omväxlande en och tvåkupigt tegel och plåt .

Bostadshus i
taket.

två våningar med gulmålad locklistpanel och enkupigt tegel pl

Huset ligger mitt i Horreds samhälle och byggdes ursprungligen som distriktläkarmottagning. Denna har sedan byggts om till förskola. Även bostäder
f inns i huset. Invändigt byggdes huset om 1985 .
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Bostadshus (1912), garage /
förråd.

Villa i 1 1/2 våning med frontespiser på båda fasaderna. Panelen är vitmålad och taket täcks av tvåkupigt tegel. Villan byggdes av ägaren till
en textilindustri i Horred.
Uthuset som troligen är jämngammalt med villan är byggt i vinkel och är
klätt med faluröd panel och har tätspröjsade, vita fönster. Taket är delvis täckt med tvåkupigt tegel och delvis med plåt. Ursprungligen rymde
huset brygghus, vedbod och torrklosett . Idag används det som garage.

Bostadshus (1800-tal), ladugård (1940), brygghus.
(Ingår i bebyggelsemiljö A,
Horreds kyrkby).

Bostadshuset är ett enkelradhus med vitmålad locklistpanel och bruna fönsterfoder. Tvåkupigt tegel på taket och öppen veranda. På baksidan finns en
tillbyggd farstubyggnad i två våningar. Dörrar och fönster är sekundära men
huset har ändå, genom storlek och proportioner, fått behålla mycket av sitt
ursprungliga, karaktäristiska utseende.
Den stora ladugårdsbyggnaden från 1940 är i ena delen byggd av konststen
och i den andra av resvirke klätt med faluröd panel. Hela taket är t äckt
med tvåkupigt tegel.
Brygghuset har enkupigt tegel och faluröd panel.
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Bostadshus (1840-talet),
ladugård (1892), magasin
( 1800- tal), hönshus (1930).

Framkammarstuga i två våningar med gulmålad locklistpanel och tvåkupigt
taktegel. En glasveranda finns tillbyggd på trädgårdssidan och en farstubyggnad på gårdssidan.
Ladugårdsbyggnaden är en mycket lång länga med vinkelbyggnad och tillbyggnad.
Den är delvis timmrad, delvis uppförd i resvirke. De äldsta delarna är från
1892 men nyare delar har betonggrund. Faluröda fasader i omväxlande locklist och lockpanel. Hela taket är täckt med plåt.
Magasinsbyggnaden, som även innehåller en bostad, ligger som en flygelbyggnad till huvudbyggnaden . Det är en timmrad byggnad med faluröd locklistpanel och vita sexdelade fönster. Den ligger i en sluttning och har
en murad stenkällare under östra gaveln.

Bostadshus (1800-tal), ladugård (1940- tal), jordkällare .

Bostadshus i 1 1/2 våning med vit locklistpanel och enkupigt tegel på taket.
Över dörren finns ett regntak på kontursågade konsoler.
Ladugården är uppförd i betongkonstruktion i
grå fasader och eternittak.

två våningar med slätputsade,

En rasad jordkällare finns också på gården som står öde sedan 1973.
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Bostadshus (1760-tal) , flyttat 1800), ladugård (1930) .

Högloftsstuga med ett häbbare. Stugan byggdes ursprungligen i Lida och
flyttades år 1800 till sin nuvarande plats . Ryggåsstugan är timmrad och
klädd med lockpanel och häbbar et uppfört i skiftesve r k , delvis panelat.
Alla väggar är omålade och taken torvtäckta.
Ladugården uppfördes 1930.
21. LOFTSGÅRDEN 4:3, Åsen
Bostadshus (1800-tal) , gäststuga , garage, uthus .

Framkammarstuga i en våning med tillbyggd farstubyggnad. Fasaderna är klädda med faluröd locklistpaoel och taket ämed trekupigt tegel.
Huset ligger omgivet av betesmarker och blandskog . Det är nyligen renoverat .
Inga jordbruksbyggnader finns kvar och gården används idag som sommarbostad .

22. SKOGSÅKRA 1:6, Ekedal

Bostadshus (1895), laduglrd
(1885), brygghus.

Reveterat vinkelbyggt timmerhus med vita fasader,
föostersnickerler. Trekupigt tegel pi taket.

stengrund och brunmllade

1.aduglrden i. vinkel har faluröd locklistpanel och pllttak.
med samma panel har samma taktegel som bostadshuset.

Ett

brygghus

23. SKOGSÅKRA 1:7, Fridhem
Bostadshus (1910-tal), laduglrd (1940-tal), garage
(1910).

Bostadshuset i 1 1/2 vlning med frontespis pi bida sidor. Vitmål ad locklistpanel på fasaderna och brunmllade, konturslgade och profilerade fönsterfoder .
Takteg l et är tvlkupigt.
Garagebyggnaden, en enkelbyggnad med faluröd panel, lär vara byggd samtidigt
som bostadshuset och dl använd som magasin . Även ladugården från 1940-talet
har faluröd panel och pi. taket korrugerad eternit.
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24. TVÄBÄCK 1:11, Hagen
Bostadshus (1862), ladugård •
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Enkelstuga med kammare. Faluröd locklistpanel och tvåkupigt taktegel. Över
ingångsdörren ett regntak med konursågade konsoler som går ända ner till
marken och nästan ger intryck av öppen veranda. På baksidan finns en tillbyggd köksfarstu och ett sekundärt treluftsfönster.
Ladugården är delvis murad av sten och delvis av trä med faluröd lockpanel.
Ladugården ligger i en sluttning och har en hög, murad stengrund i norra
gaveln.

25. VASSE 1:3
Bostadshus (ca 1900), vedbod/avträde.
(Ingår i bebyggelsemiljö B,
Vasse).

Enkelsltuga, uppförd som statarbostad med
täckt med omväxlande en och tvåkupigt tegel.

faluröd

locklistpaoel

Även uthuset har röd panel, men grund av konststen och papptak.

och

tak
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Bostadshus (tidigt 1900tal) , frörenseri (sent
1800-tal).
(Ingår i bebyggelsemiljö B,
Vasse).

Bostadshus med gulmålad locklistpanel och trekupigt tegel på taket. Tillbyggd
farstu byggnad mot vägen. Huset ligger alldeles intill vägen med et t lågt
brunt staket framför.
Frörenseribyggnaden ligger intill dammen. Den har en bottenvåning mur ad i
gråsten och ovanvåningeo i trä med faluröd panel och plåttak.

27. VASSE 1 : 4 , Vasse gård
Bostadshus (1918) , ladugårdar (sent 1800-tal),
kvarn (1868).
(Ingår i bebyggelsemiljö B,
Vasse).

Gården är stor och ekonomibyggnaderna ligger jämt utspridda intill bostadshuset. Fyra uppfartsvägar leder fram till gården från olika håll.
Bostadshuset är byggt i timmer med reveterade, vita fasader. Det har l 1/2
våning med frontespiser och brutet tak. Frontespisen på framsidan har en
svängd, gavelspets i jugendform. Fönstersnickerierna är bruna och takteglet
tvåkupigt.
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Vasse gård

sedd

från

sHder.

Två stora ladugårds byggnader, murade i tuktad sten med vita fogar och med
Hverdel och gavelspetsar i trä med falurHd panel, ligger ganska nära bostadshuset. Uessa ladugårdar renoverades, enligt uppgift, 1918. Den ena
har taket delvis täckt med tegel, delvis med plåt och den andra har tak av
korrugerad eternit.
Kvarnbyggnaden från 1868 har också en bottenvåning i tuktad gråsten och
ovanvåning i trä med omålad panel. Kvarnen står tom och har inte använts
på länge. Den är ganska f Hrfallen.
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ISTORP SOCKEN

SOCKENBERSKRIVNING

Istorps socken ligger längst ner i södra spetsen av Marks kommun och gränsar
i söder

till

Halland

och

i

norr

till

socknarna

Horred

och

Öxnevalla .

Liksom de i de angränsande socknarna har i Istorp jordbruket stor betydelse.
I mitten på 1800-talet

sänktes

sjön Veselången

och på så sätt vanns 2500

tunnland åkermark. 1920 gjorde man om samma sak och utökade socknens åkerareal med ytterligare 1000 tunnland.

Förläggarverksamheten var betydande runt

seke l skiftet men några större in-

dustrier har

aldrig

funnits

järnvägsstation ligger
har ständigt minskat .

i

och

ingen

järnväg passerar

Horred.

Ingen

tätort

1859

finns

socknen.

och

fanns 1793 människor bosatta i

Närmsta

invånareantale t
Is torps

socken .

1949 var de bara 922 och 1987 är siffran 511.

Is torp är moderförsamling i pastoratet där även Hor red och Öxnevalla ingår.
Kyrkans ursprungliga
storlek och

yttre

ålder

och äldre historia är okänd

ut formning

men

sin

nuvarande

fick den 1803. Då skedde en tillbyggnad

och

då byggdes tornet. Idag har kyrkan ett halvcirkelformat kor och kvadratiskt
t orn. Fasaderna är putsade och vi tmålade och taket täckt med enkupigt tegel.
Tomhusen är klädda med spån och i
1773 .

Kyrkan sedd från väster .

tornet

finns två klockor från 1707 och
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TECKENFÖRKLARING
Kultu rhistoriskt vär defull bebyggelsemiljö

0 Kulturhistor i skt värde.full fastighe t
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BEBYGGELSEMILJÖER I ISTORP SOCKEN
A. Istorps kyrkhy
B. Byslätt
KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER
l. Borghult 1 : 1
2. Brattorp 3 : 8, Kroken
3. Byslätt 1:9, Björsgå r den

(i ngår i beb . miljö B)

4 . Bys lätt 2:12 , Sofie ro
5 . Bys l ätt 3:14 , Kulladal

( ingår i beb.miljö B)

6. Dalskärr 1: 1 , Bergabo
7 . Fagerhult 4 : 3
8 . Fagerhult 4:6, "Johan Petters"
9. Hallen 1:4 , Ekarebo kvarn
10. Hallen 1:8 , Smörlingshallen
11. Istorp 1:7, Villan
12. Istorp 1:16

(ingår i beb.miljö A)

13 . Istorp 3:2, Viskadal

14 . Istorp 3:3 , Kreke

(.ingår i beb.miljö A)

15 . Istorp 4:2, Frölichska skolan
16. Istorp 4:4
17. Istorp 4:5, Prästgården
18. Skogs backa 1:2
19. Skogsåkra 1:2 (B)
20. Torse 4:2
21. Töllebäck 1 : 6, l : 2
22. Töllebäck 2:4, Töllebäcks skol a
23 . Töllebäck 3:4, Källdalen
24. Töllebäck 3:5, Skomakare.lyckan
25. Unnebo 1:3

(ingår i beb.miljö A)
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BEBYGGELSFMIWÖER
A.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö, Istorps kyrkby

På laga skiftes karta

från 1852 ligger byn strax:. sydväst om kyrkan. De

flesta gårdarna har en ladugård i
lar, och ett

u-form,

en del med oregelbundna vink-

stort antal mindre ekonomibyggnader

finns också på samtliga

sex gårdar i byn.
Idag finns

det

fyra

gårdar

kvar

på samma

område,

vars trädgård gränsar till kyrkogården. Dessa

fyra

medräknat prästgården
gårdar ligger emeller-

tid intill varandra och intill kyrkan. Tre av gårdarna ligger i
en grusväg

kantad med

stengärdsgårdar.

En annan

rad utmed

smal väg med stengärds-

gård passerar mellan kyrkogården och prästens trädgård.
Prästgården är i
Den stora,

sina älsta delar samma byggnad som fanns

u-formade

ladugården

som

syns

på

före skiftet.

skifteskartan är

borta

och

på dess plats finns nu bara en mycket stor trädgård.
Norr om kyrkan går landsvägen och i korsningen mellan denna och den lilla
grusvägen ligger bostadshuset till gården "Villan"

i

vilket det

fanns

en

lanthandel mellan 1918 och 1976. Huset är vitt och har ut mot vägen en glas veranda mad diagonalspröjsade fönster ovanliga dekorationer i gavelspetsen.
Ett par

rödmålade magasinsbyggnader

som

tillhör denna

gård ligger

utmed grusvägen och bidrar till att ge bebyggelsen här en karaktär av gammal jordbruksby.
Mellangården -som är ganska liten har röda byggnader och längst söder ut ligger den stora gården Kreke med ett vitmålat bostadshus från 1838. Söder om
denna gård vidtar betesmarker och öster om området börjar skogen.
Fastigheter som ingår
Istorp 4:5.

i

miljön

är kyrkan,

Istorp

l:16,

Istorp

3:3

och

.
I
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B. Kulturhistorisk värdefull bebyggelsemiljö vid Byslätt

Namnet

Byslätt har påträffats

sex gårdar

som

ligger

första gången 1434.

sammlade

utmed

en

Byslätt utgörs idag a v

grusväg.

Gårdarna

gränsar

t t 1.1

varandra utan åker jord emellan. Alla har trädgårdarna utmed vägen. Gårdens
namn är idag Björsgården, Mellomgården och Jonasgården. Namnet Björs g ~nten
påträffades i

jordeboken

redan år 1700 medan Jonasgården och Mellomgården

uppträder 1906.
1

"Byn" har Broby kull e i

öste r och Viskans dalgång i

darna är

alla

stora.

De har

ljust, oljemålade

fasader

finns också.

kallas

Den

bostadshus

och

stora,

Kuladal

och en mycket liten ladugård

och

med

i

1 1/2

väster. Fyra av går-

eller två

faluröda

ladugårdar.

har

litet,

ett

våningar
En liten

falurött

"sticketak". Den ligge r inte

med
gård

bostadshus
framme

vid

landsvägen utan öster om Jonasgården.

Mellan de båda Jonasgårdarna

leder en smal,

slingra nde väg upp

på Broby

kulle. Vid denna väg ligger några torp och mindre hus. De stora gårdarnas
bostadshus är

alla

mer

eller

mindre

omby3gda

och

ladugårdarnas

tak har

fått moderna takmaterial. Trots detta har alla dessa byggnader kvar mycket
av sin

1800-tals-karaktär

som varit

och tillsammans

vanlig på landsbygden,

tionalisering av

jordbruke t

har

bildar de

bymiljö av det

även efter skiftena, men som p.g.a.

slag
ra-

blivit allt mera sällsynt och därför har

ett stort kulturhistorisk t intresse.

Fastigheter som ingår i miljön är Byslätt 1:9 och Byslätt 3:14.
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER
1. BORGHULT 1: 1

Bostadshus (1936), ladugård
(1920-tal), maskinhus (1920tal), vagnsport (1920-tal),
brygghus (1920-tal), jordkällare (1800-tal), garage.

•
Bostadshus i 1 1/1 våning med frontepis och glasveranda. Vitmålad locklist-.
panel och röda fönsterfoder. Taket fick 1985 nytt, tvåkupigt tegel.
Ekonomibyggnaderna är alla uppförda på 20-talet. Alla har faluröd panel,
locklist eller stående slät panel. Ladugård, vagnsport och maskinhus har
tegeltak medan brygghus, garage och jordkällare har plåttak. Över jordkällaren finns en magasinsbyggnad med stående, slät panel som är omålad.
2. BRATTORP 3:8, Kroken
Bostadshus (tidigt 1800tal), ladugård, svinhus.

Enkelstuga med "skonk" . Faluröd locklistpanel, några ursprungliga fönster,
några utbytta i början på 1900-talet. Trekupigt tegel på taket. En backstuga fanns här ända fram till 1870 då den ersattes med det nuvarande huset •
. Ladugården ligger i en sluttning så att den murade stengrunden vid ena
gaveln är ganska hög. Väggarna är klädda med omålad lock och locklistpanel .
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Bostadshus ( 1890), brygghus.
(Ingår i bebyggelsemiljö B,
Byslätt) .

Bostadshus i 1 1/2 våning med gulmålad locklistpanel och rödmålade fönsterfoder . Mot trädgården en glasverand-a med diagonalspröjsade fönster. Sedan
1960-talet är taket täckt med röda betongpannor.

4. BYSLÄTT 2:12, Sofiero
Bostadshus (sent 1800-tal),
ladugård (sent 1800-tal).

Enkelstuga med kammare och senare tillbyggd veranda framför ingången. Faluröd locklistpanel och enkupigt tegel på taket.
Ladugården med faluröd lockpanel har trekupigt tegel på en del av taket
och röd plåt på en del. Huset beboddes länge av en skomakare.
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5. BYSLÄTT 3:14, Kulladal
Bostadshus (sent 1800-tal),
ladugård (ca 1900), brygghus (ca 1900).
(Ingår 1

miljö

B,

Byslätt).

Bostadshuset var urprungligen en enkelstuga som fitt en tillbyggnad { vinkel
mot norr. Faluröd locklistpanel på fasaderna och tvåkupigt tegel på taket.
En del av de ursprungliga, små fönstren med en spröjs har ersatts av de
större, sexdelade, 1 början av 1900-talet, en del är kvar.
Ladugården och brygghuset har båda faluröda
omålade och taken är täckta med spån.

6. DALSKÄRR

locklistpaneler.

Fönstren är

Bergabo
Bostadshus (1920-tal), förråd.

Sommarvilla i nationalromantisk stil, uppförd som "högloftsstuga" med ett
häbbare. En portal i trä med halvcirkelformad överdel är byggd några dm
framför ingångsdörren. Överdelen är gjord av kilformade bräder enligt samma princip som när man slår ett valv av sten. överst kröns denna portal av
en triangel med spetsen uppåt. Ett liggande, 8-delat fönster finns på
"stugans" östra och västra fasader medan "häbbarets" fönster är fyrdelade.
Taket är täckt med skifferliknande asfaltpapp och skorsten finns.
Huset ligger högt upp på en kulle och nås via trappor.
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Bostadshus (1875), l a dugård (1900).

Enkelstuga med kammare ursprungligen byggt som torp under Rusagården. Fasaderna är klädda med faluröd locklistpanel och taket med trekupigt tegel. Vindsfönstren är de ursprungliga men bottenvåningens byttes ut 1939
när huset moderniserades.
Ladugården från 1900 har f aluröd lockpanel och eternit på taket.

Bostadshus (ca 191d), uthus, källarvind, uthus.

Enkelstuga med kammare. Byggt som torp, används idag som sommarbostad.
Fasaderna är målade med röd oljefärg men f.ö. är huset oförändrat. Veranda
på framsidan med diagonalspröjsade fönster. Tak me·d tvåkupigt tegel.
En murad jordkällare med "vind "
gavlarna med röd oljefärg.

finns

på tomten.

Även här har man målat

119

9. HALLEN 1:4, Ekarebo kvarn
Skvaltkvarn från 1841.

Kvarnhus e t är timmrat och klätt med omålad lockpanel och har tak med enkupigt tegel.
En lång stenränna går från kvarnen ner i bäcken . Mellan steohäl larna och
huset finns en ränna av trä. Stenrännan är nyligen restaure rad av hembygdsföreningen.
Före 1841 stod kvarnen 50 meter söderut.
10. HALLEN 1:8, Smörlingshallen
Bostadshus (1800-tal), ladugård (1800-tal), vedbod ,
hönshus.

Bostadshuset är byggt i två etapper, den södra deleq, som rymmer ett stort
kök och en liten kammare är den äldsta. Den norra halvan byggdes till för
att få plats med två vävstolar. Panelen är målad med Falu rödfärg. Framför
ingången finns det i trakten vanliga bislaget med kontur sågade sidostycken
som går ner till marken. Taket var täckt med spån til l 1965 då den nuvarande
plåten lades på.
Ladugården är murad, upp i höjd med överdelen av dörren och väggen ovanför
är av trä med omålad panel, Även här fanns spåntak som är utbytt mot plåt .
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11. ISTORP 1:7, Villan
Bostadshus (1898 + 1920-tal) ,
magasin (1920-tal), magasin.

Bostadshuset är i sin ursprungliga del timmrat. En tillbyggnad från 1920talet, en vinkel byggnad in mot gården, är uppförd i plank och framsidan är
klädd med vit locklistpanel och gårdssidan är gulmålmd. Huset ligger ute
vid vägen med en glasveranda på framsidan. Från 1918 till 1976 fanns en
lanthandel i huset och tillbyggnaden på gårdssidan gjordes efter dennas
behov. Fönsterfodren är brunmålade och ovanför verandadörren finns en målad bladslinga, en dekoration som förekommer ibland här i trakten . En del
fönster på gårdssidan byttes på 1950-talet. Taket är täckt med tvåkupigt
tegel.
Två magasinsbyggnader hör till "Villan" som huset kallas. Det ena är en
liten byggnad som ligger med gaveln mot en liten väg som leder upp mot
kyrkan, den andra magasinsbyggnaden som är mycket låg och lång, ligger
utmed vägen. Båda är röda och har tvåkupigt tegel respektive röda betongpannor.

Bostadshus I (ca 1850) ,
bostadshus Il (sent 1800tal) .
(Ingår i bebyggelsemiljö A,
Istorps kyrkby).

Bostadshus i en våning med hög, murad stensockel , faluröd locklistpanel och
tvåkupigt tegel på taket. Dörren är tvådelad med diagonallagd panel och överljusfönster. Även detta hus har haft lanthandel. Det var i slutet av 1800talet och det var då samtidigt bostadshus till en större gård som omfattade
större delen av kyrkbyn.
••

o

I

Annu ett bostadshus finns pa denna fastighet och det är något yngre . Det
kallas Lyckebo och var ursprungligen en enkelstuga. Huset har fått en tillbyggnad i vinkel och utnyttjas idag som fritidshem.
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Bostadshus I (1985), bostadshus II (1925), ladugård (1896) •

•
Bostadshus 1 1/2 våning med vit locklistpanel och bruna fönsterfoder . Frontespis och glasveranda på trädgårdssidan. På gårdssidan finns två "skonkar" i
olika ålder.
Det andra _ bostadshuset, från 1925, är en enkel byggnad med vit lockpanel och
betongpannor på taket.
Ladugården är delvis från 1896. Den delen är klädd med faluröd locklistpanel.
Den nyare delen är uppförd i konststen. Tak av plåt över hela byggnaden.
En såg finns också på gården. Byggnaden har faluröd panel och eternittak.
14. Istorp 3:3, Kreke
Bostadshus I (1838), bostadshus II (1800-tal), ladugård
(1893).
(Ingår i bebyggelsemiljö A,
Istorps kyrkby).

Gårdens huvudbyggnad är en framkammarstuga i två våningar med vit lockllstpanel och gröna fönsterfoder och gröna fönsterbågar. En verandabyggnad framför ytterdörren är sannolikt byggd i slutet av 1800-talet.
Det andra bostadshuset är byggt senare på 1800-talet eller i början på 1900talet. Det är en enkelstuga med veranda mot trädgården. Valuröd locklistpanel
och rött plåttak.
Ladugården är delvis från 1893, med röd panel och delvis uppförd i konststen.
Hela byggnaden har plåttak.
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15.

Frö lichska skolan
Bostad och skolhus (1827),
förråd.

Huset byggdes redan 1827 som skola för socknens barn. Skolan möjliggjordes
genom en fond vid namn Frölichska fonden. I bestämmelserna angående skol an
fanns inskrivet att prästen skulle ha företräde till lärartjänsten. Detta
til l ämpades ända inpå 1920-talet.
Huset är timmrat och klätt med 11it locklistpanel och har svarta fönsterfoder.
1949 restaurerades huset då bl.a. taket täcktes med eternit. På gårdssidan
är dörrarna sekundära . Även en bostad ryms i huset.
Ett uthus med faluröd panel och tre avträde finns på gården.

16. ISTORP 4:4
l

Bostadshus (sent 1800-tal) ,
ladugård, verkstad , garage
(1960-t al) .

Bostadshus med omålad l ocklistpanel och tvåkupigt tegel på taket.
Ladugården har även den omålad panel medan verkstadsbyggnad och garage är
rödmålade.
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17. ISTORP 4:5, Prästgården
Bostadshus (1789, restaurerat 1939), församlingshem (1925), vaktmästarbostad (1980-tal), garage,
uthus.
(Ingår i bebyggelsemiljö A,
Istorps kyrkby) .

Prästgården är en stor byggnad i två våningar, timmrad och reveterad, med
vita fasader och vita fönster. Takteglet är enkupigt. På framsidan av huset,
mot vägen finns en mycket stor trädgård med mittgång som leder fram till
ytterdörren som är en dubbel fyllningsdörr med spöjsade glasrutor med färgat
glas i. En öppen veranda · från 1920 eller- 30-talet finns framför inglngen
och motsvaras överst av en enkel, trekantig fronton. Huset renoverades senast 1939 men har sannolikt dessförinnan också genomgått förändringar.
Församlingshemmet från 1920-talet har gjuten grund, rödmålad locklistpanel
och tvåkupigt tegel på taket och små, trekantiga vindsgavelfönster.

Bostadshus I (1907), bostadshus II (1986), ladugård (ca
1850), vedbod (1949), brygghus (1800-talet), backstuga
(sent 1800-tal).

Bostadshuset är klätt med omålad locklistpanel och har tvåkupigt taktegel.
Framför ytterdörren på framsidan av huset finns en glasveranda med mönste rspröjsade föns ter och dubbeldörr . Mot gården finns en sena re tillbyggd
farstubyggnad . Huset står obebott sedan 1972.
Ett mindre och äldre bostadshus finns också på gården. Det är en röd länga
med ett rum och kök och förråd 1 ena delen av huset . Taket är även här täckt
med tvåkupigt tegel. Detta hus användes tidigare av gårdens ägare som sommarhus.
Ladugård , brygghus och vedbod är klädda med panel som delvis är målad med
faluröd färg och delvis omålad .
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Bostadshus (ca 1800), ladugård (1880), förråd och garage ( 1960-tal).

Gårdens bostadshus är en framkammarstuga i två våningar klädd med vit locklistpanel och med brunmålade fönsterfoder. På taket l.igger tvåkupigt tegel
och på trädgårdssidan finns en glasveranda med spröjsade fönster och färgat
glas. Över verandan har man senare byggt en balkong. Glasverandan har tillkommit någon gång runt sekelskiftet och balkongen på 1940-talet . Balkongen
minskar naturligtvis det kulturhistoriska värdet men trots denna har huset
med sin ålder och sitt för övrigt oförändrade utseende ett odiskutabelt
kulturhistoriskt värde.
Ladugården från 1880 har faluröd locklistpanel på alla sidor och plåttak.

Bostadshus (1800-tal).

Litet, ensamt liggande hus med bostad i södra delen av huset och fähus i
norra. Huset är timmrat i bostadsdelen medan norra gaveln är murad i gråsten. Fädelen f.ö . i annan träkonstruktion . Husets tre sidor klädda med
faluröd locklistpanel. Taket täckt med tvåkupigt tegel. Framför dörren
ett bislag med kontursågade sidor .
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21. TÖLLEBÄCK

1:2
Bostadshus med fädel (1800tal).

En länga med bostad i ena delen och fähus i den andra. Bostadsdelen är timmrad.
Den består av ett rum och kök. Fädelen är murad av gråsten och går in i backen.
Trädelen är klädd med faluröd locklistpanel och hela taket med plåt. Över ytterdörren finns det typiska bislaget med kontursågade sidor.
22. TÖLLEBÄCK 2:4, Töllebäcks skola
Skol- och bostadshus
uthus, garage.

Skolhuset som byggdes med lärarbostad i
endast som bostad. Panelen är vitmålad,
fönstren tvåluftade med sex rutor. På
talet kan man se att byggnaden då hade
randa och att fönstren hade korspost.

(1870),

halva huset 1870 används sedan 1960
taket täckt med tvåkupigt tegel, och
ett fotografi av skolan från 1930spåntak, en annorlunda utformad ve-

Skolan var i bruk till 1955. Öster om denna byggnad låg tidigare en småskolebyggnad vilken brann ner 1938. 1960 renoverades huset och gjordes om
till bostad.
Ett uthus med faluröd panel och mycket hög, murad grund finns på tomten.
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Bostadshus (1882), gäststuga/
dusch (1882), lada (1882),
ladugård (1912).

Bostadshus i en våning med rödmålad locklistpanel och svart plåttak. Glasveranda med ursprungliga fönster på framsidan och över en dörr på gaveln
finns det vanliga regnskyddet med kontursågade sidor, troligen sekundärt.
Ladugården från 1912 har faluröd panel och spåntak.

24. TÖLLEBÄCK 3:5, Skomakarelyckan
Bostadshus (sent 1700-tal),
ladugård (sent 1700-tal), bostadshus (1908), skjul.

Vinkelbyggd länga med bostad i den södra vinkeln och loge och ladugård i
den andra . Bostadsdeleo är timmrad och innehåller stuga, kammare och ett
litet stenkök. En dörr från stugan och en .från ko"ket leder direkt ut på
gården.
Den norra vinkelbyggnaden består av först en loge som gränsar till kammaren
och stenköket, därefter plats för kor, kalvar och höns med en dörr mot gården. Därefter kommer en grisstia och vedbod med en dörr ut. Vid östra gaveln finns en tillbyggd snedsträva som används som redskapsbod. Denna länga
är delvis timmrad och delvis uppförd i resvirke. Hela huset är klätt med
faluröd locklis tpanel vilken byt tes 1977 och taket är täckt med plåt, ursprungligen var ladugårdsdelen halmtäckt, sedan spånklädd till 1963 .
En mycket liten undantagsstuga från 1908 finns också på gården som ligger
helt ensam långt in i skogen.
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25. UNNEBO 1:3
Bos tad's hus ( 1907), ladugård
(1896), maskinhus, vedbod,
uthus.

•

Bostadshuset står tomt och är något förfallet. Det är timmrat och klätt med
liggande fasspontspanel. Panelen är omålad medan fönsterfoder och horisontella lister är bruna. En glasveranda i två våningar med mångspröjsade fönster och delvis färgat glas, pryder öst fasaden och på västsidan finns ett
åttkantigt trapptorn. Taket är plåtklätt men f . ö. har husets exteriör inte
genomgått några förändringar.

128

SKEPHULT SOCKEN
•
,,
tn,'

,

-s1,,bj>

\

i
H6liÅ

/

·-. _____

TECKENFÖRKLARING

A rr:1Kol turhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö
\
··,

,

',

/bo

,:_:
\

,

·\._/··

,':-'

,,..,

.,,,,,..

/

-

0 Kulturhistoriskt värdefull fastighet

129

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BEBYGGELSEMILJÖER I SKEPHULT SOCKEN
A. Backen
B. Borg hult

c.

Botten

D. Hagen
E. Skephult
KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER
1. Backen 1:2

(ingår i beb.miljö A)

2. Backen 1: 7, 1 :8, 1:12

(ingår i beb . miljö A)

3. Backen 1:14, Kyrkebro

(ingår i beb.miljö E)

4. Borghult 1 : 17, Borghult Övregården

(ingår i beb.miljö B)

s.

(ingår i beb.miljö B)

Borghul t 2:12, Nedre Sorghult

6. Borghult 2:12, Holmåkra
1 . Borghult 3:1, Nedre Borghult

(ingår i beb . miljö B)

8. Botten 1:2

(ingår i beb.miljö C)

9 . Botten 1:3, 1:6

(ingår i beb.miljö C)

10 . Botten 1: 4

(ingår i beb . miljö C)

11 . Dängevik 1:6
12 . Källebergshed 1:1
13 . Skepared 1:2

(ingår i beb .miljö E)

14. Skepared 2:9 , Hagas lätt

(ingår i beb.miljö D)

15 . Skepared 6:1, Hagen

(ingår i beb . miljö D)

16 . Skepared 6:1, Källäng

(ingår i beb.miljö D)

17. Skephult 1 :3, Brunnsåker
18. Skephult 1:6, 2: 1 A, Klockaregården

(ingår i beb . miljö [)

19. Skephult 2:10, Skephults småskola

(ingår i beb.miljö E)

20. Övre Hässlehu l t 1:2
KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSEMILJÖ
enl igt hembygdsföreningens bedömning
F . Bläshul t

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER
enligt hembygdsföreningens bedömning
21. Bläshult 1:2

(ingår i beb.miljö F)

22 . Bläshult 1:3

(ingår i beb.miljö F)

23. Bläshult 1:5

( ingår i beb.mi l jö F)

24. Skephult 4:11, Skephults folkskola

(ingår i beb . miljö E)
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SOCKENBESKRIVNING
Skephults socken ligger i Marks kommuns nordöstra hörn. Socknen är en utpräglad skogsbrukssocken . Av socknens totala areal på 4.434 ha bestod 3.182 ha
av skog och 384 ha av åker 1947. Åkerarealen inom socknen har minskat sedan
1940-talet och numera är endast ca 200 ha öppen odlad mark. Vägen mellan
Fritsla och Roasjö går genom det öppna odlingslandskap vid Bläshult, Skepared ,
Skephult och Vällingebacka . Från Nedre Borghu l t till Vällingebacka sträcker
sig en rullstensås med getryggsåsar som är uppmärksammad i naturvårdsplanen .
Även miljön runt Frisjön är redovisad i naturvårdsplanen. Inom området ligger
byn Botten med et t

bevarat å l derdomligt brukningssätt och kulturhistoriskt

intressanta byggnader.
hägnader e t c.

Den totala miljön med åkrar,

ängar ,

odlingsrösen,

och bebyggelse har ett mycket stort kulturhistoriskt värde

och är därför av riksintresse för

kulturminnesvården.

Inom socknen

finns

fornlämningar från stenålder, bronsålder och järnålder .
Hemindustrin hade förr stor betydelse i socknen då många vävde, sydde eller
stickade åt någon förläggare. Dessutom tillverkades även träskor och korgar
till avsalu.
Skephults kyrka

Skephults kyrka . Foto: Älvsborgs Länsmuseum 1987 .

13 1

Kyrkobyggnaden i trä är uppförd 1844 av byggmästare Johannes Pettersson i Göksholmen. Sockenborna bestämde sig för att anlita samma byggmästare och använda
samma ritningar till sin nya kyrka, som till den nyuppförda kyrkan i Ambjörnarp.

Under den nuvarande kyrkan finns

rester av en äldre kyrka från 1540-talet,

som var 28 alnar lång och 13 alnar bred. Intill denna fanns en klockstapel
i trä uppförd 1725. En ännu äldre kyrka har stått på "Kyrkbacken" på hemmanet Skepared Nedergården. I inventeringsprotokoll från 1830 står följande
att läsa:

"Skephults kyrka

är såvida trovärdighet kan sättas till en med

rött gjord anteckning på ett s.k. hammarband över himlingen byggd år 1340
av trä. Dess längd till koret är 18 1/2 alnar, bredden 12 alnar, höjden från
valvet 5 1/2 alnar samt korets längd 9 alnar. Upplyses av 4 fönster och tvenne
mindre på läktaren ••• " Till årtalet bör man dock ställa sig tvekande.

Var

denna kyrka har legat är oklart.

Kyrkan från 1844 som är uppförd i

timmer är klädd med vitmålad, profilerad

locklistpanel, har vitmålade fönsterfoder med bruna
med spån,

både på torn och långhus.

Kyrkan

bågar. Taket ä r

renoverades

täckt

invändigt 1984 då

interiören målades vit. Taklisten har en "molndekor" och är troligtvis målad
av Petter Phrsson år 1846, Kyrkomålare i Örby.

Av inventarierna

kan nämnas dopfunten från senmedeltid vilken anses

"mycket egenartad".

Ornamentiken på

cuppan

består av

vara

romanska arkadbågar

och konturhuggna stillcerade ornament, dels liljeartade växtornament, dels
ett huvud med huva . Vid koret står en dalaklocka, märkt 1765 till H.E.S. Den
är skänkt till kyrkan av Fredrika Eliasson, Högshult. Predikstolen är tillverkad av Johannes Andersson i Ölsbo, Mjöbäcks socken.

Kyrkan ligger inom naturvårdens intresseområde 29 GL, Mark och ingår i den
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse miljön vid Skephults kyrka.
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KULTURHISTORI SKT VÄRDEFULLA BEBYGGELSEMI LJÖER
A. Kulturhistoriskt värdefull bebyggel semiljö vid Backen
Söder om Skephults kyrka ligger byn Backen. Bebyggelsen är här samlad på en
hö j d vid vägen mellan Skephul ts kyrka och Hunnaryd.
Backen är i äldre jordeboken upptagen som kyrkohemman om 1 mantal. Det äldsta
namnet på gården är Stommen (i Skephult ) 1540 (enl jb). Gården delades mellan
två bröder på 1840-talet varefter de byggde varsin ståtlig mangårdsbyggnad i
två hela våningar med parstugans pl anlösning .
Bebyggelsemiljön består av två jordbruksfastigheter där de enskilda byggnaderna är något förändrade på senare år men där den äld r e , täta miljön i stort är
bevarad. Vid Backen 1:2 har boden ett stort kulturhistoriskt vär de då den är
bevarad i ursprungligt skick . Bredvid boden låg det gamla bostadshuset . Boden
kan eventuellt vara en loftbod till en ryggåsstuga. En liknande bod finns vid
Botten.
På en mor änkulle norr om byn finns e n rund stensättning. De runda stensättningarna är en grav f orm som användes under järnåldern.
Fastigheter som ingår i miljön är Backen 1:2 och Backen 1:7 m.fl.

Till höger om bostadshuset li.gger den välbeva rade förvaringsboden .
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B. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö vid Borghult

Miljön består av tre gårdar i Nedre Borghult som ligger söder om Skephults
kyrka. De gamla gårdarna i Sk.ephults socken ligger företrädesvis på höjder .
Avsöndringarna har en annan placering, i mer låglänt mark och ofta på skogig
moränmark . Nedre Borghult ligger på rullstensåsen omgiven av ett öppet odlingslandskap. Vägen

slingrar sig

fram

i

rla lgången

mellan Hässlehult

och

Borghult. Även Hässlehult har ett väl synligt läge på andra sidan dalgången
omgivet av

ett

Sedan 1546

finns

och Nedregården.

småkuperat

två

jordbrukslandskap

gårdar

i

upptagna

Övregården och Nedregården är i

som skattehemman om 1 mantal
fornnordiska och

Borghult

och

isländska)

vardera.

vidsträkta

i

jordeboken, Övregården

äldre

jordeboken upptagna

Namnet "borg " har i

betyde l se,

terass,

skogsmarker.

brant,

sin äldsta (i

stupande höjd

eller

kulle, lämpad för anläggande av försvarsverk. Byn Borghult ligger på en kulle omgiven av lövskog (hult) .
från början av 1800- talet ,

Av byggnaderna i

vid Borghul t

bymiljön har enkelstugan,

2 : 12 ett mycket stort kulturhisto-

riskt värde.

Bebyggelsemiljön ligger inom naturvårdens intresseområde 29 GL ,

Marks kom-

mun.
Fastigheter som

ingår

i

miljön

är

Borghult

1:17,

Borghult

Borghult 2:12 , Nedre Borghult och Borghult 3:1 , Nedre Borghult.

Borghult ligge r omgivet av ett kupe rat, öppe t o dlingsla ndskap.
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C. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö vid Botten.
Byn Botten (Botnen 1540 skjb) som ligger i socknens norra del, vid en vik av
Frisjön är i

äldre

jordeboken upptagen som kyrkohemman om 1 mantal.

Byn

består i dag av tre gårdar som genom sin väl sammansatta bystruktur ger oss
en uppfattning om hur en oskiftad by kan ha sett ut. Åkermarken är dels.
mycket stenbunden med ett stort antal odlingsrösen, dels mossmark. Moränmarken används nu för vall och slås delvis med lie. Den lägre belägna mossodlingen kräver en ständig avvattning för att ej öVersvämmas. 1 Botten gräver man
vart tredje år (om det går bra) diken mellan tegarna,

vilka då avvattnar

odlingarna. Växtföljden är här tre år vall och ett år havre. Nackdelen med
mossodling är att det mullbärande lagret minskar och att avkastningen sjunker.
Dessutom packas dessa jordar lättare av tunga maskiner. I Botten har man använt ett odlingssystem med vall och stråsäd där markens naturliga mullager
har bibehållits. Dessutom har markerna brukats med oxar och hästar. På senare år även med en mindre traktor. Problemet med markpackning har därför
inte varit så stort och avkastningen har bibehållits på en hög nivå. 1777
tilldelades byn en medalj för nyodling.

Odlingssystem och teknik har här

anpassats efter den odlingsbara jordens beskaffenhet.
Gårdsbebyggelsen består av bostadshus och ekonomibyggnader från 1700- och
1800-talet. Byggnaderna i

byn ligger grupperade runt en större öppen yta

med stenmurar, byns vårdträd och brunn.
Byn Botten ligger inom naturvårdsområde 30 SBL, Marks kommun. Området har
ett högt

naturvärde .

värde då de

Odlingsmarkerna i

visar på ett

bevarade miljön med

byn Botten har ett

bevarat ålderdomligt

kulturlandskap

och

särskilt högt

brukningssätt.

kulturhistoriskt

Den totala

värdefulla

bygg-

nader gör byn till ett riksintresse för kulturminnesvården.
Fastigheter som ingår i miljön är Botten 1:2, Botten 1:3, 1:6 och Botten

1:4.

Ekonomibyggnad

Portar med glngjärn av trävidjor.

137

Odlingslandskap i byn Botten med stenhägnader och odlingsrösen.
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D. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö vid Hagen
Miljön
ligger i

omfattar
relativt

för odling.

tre av
låglänt

Skepared

Västergårdens

mark där

Odlingsrösen från

de

den

torrare

tidigare

sju

avsöndringar.

moränmarken har

åkrarna ligger

nu

Torpen
använts

inne

bland

den uppväxande granskogen. Torpstugorna ligger inom synhåll för varandra.
Samtliga ekonomibyggnader är rivna.
Torpen ligger i skogen söder om byn Skepared. Byn Skepared ligger vid vägen
mellan Roasjö och Fritsla. 1546 var tre gårdar upptagna i jordeboken, övregården, Västergården och Nedregården. Övregården och Västergården var i äldre
jordeboken skattehemman om 1 mantal och Nedregården 1540 frälsehemman om 1
mantal.
Bebyggelsemiljön ligger inom naturvårdens intresseområde 29 GL, Marks kommun.
Fastigheter som ingår i miljön är Skepared 2: 9, Hagaslätt , Skepared 6: 1,
Hagen och Skepared 6:1, Källäng.

Torpstugorna har placerats på högre belägen, väldrenerad mark.
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E. Kul t urhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö vid Skephult.
Genom socknen sträcker sig en rullstensås från Nedre Borghult till Vällingebacka. Åsen är tydligast vid Skephul t. Bebyggelsen ligger väl synlig på de
getryggsåsar som slingrar mellan åkrar och betesmarker. Vägen mellan Skepared
och Vällingebacka följer åsens sträckning och kyrkan ligger väl synlig på åsen.
Åsen utnyttjas för grustäckt öster om kyrkan och söder om Skepared .
Den kulturhistoriskt värdefulla miljön omfattar Skephults kyrka med den närliggande Klockaregården , där klockaren en gång bodde. Väster om kyrkan ligger
småskolan från 1904 och folkskolan från 1875. På nästa getryggsås syns lärarinnebostaden, en parstuga , som tro l igtvis är från 1800-talet. Väster om denna
ligger en

jordbruksfastighet med mangårdsbyggnaden placerad väl synlig på

0

asen.
Området ligger inom naturvårdens intresseområde 29 GL , Marks kommun.
Fastigheter som ingår i miljön är Kyrkogården 1: l , Skephults kyrka , Backen
1:14 , Kyrkebro ,

Skepared

1:2 ,

Skephu.lt

1:6

A och

2:1,

Klockaregården .

Skephult 2: 10, Skephults småskola. Skephult 4:11, Skephul ts folkskola.
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER
1.

BACKEN 1:2
Bostadshus (1849), ladugård
(1955/1980), magasin (1865),
svinhus och garage (1895),
vedbod (1892).
(Ingår i bebyggelsemiljö A,
Backen).

Mangårdsbyggnaden är en timrad parstuga i två hela våningar med götisk köksplacering. Byggnaden har ny panel, nya fönsterfoder och fönster vilka är gjorda
efter de gamla. Tidigare fanns en vacker veranda med snickarglädje som hade
utsågad ornamentik över ingången. De gamla snickerierna tiil verandan finns
bevarade. Intill bostadshuset ligger en timrad magasinsbyggnad med bislag
över ingången och gammal dörr. Under magasinet finns en källare. Det gamla
bostadshuset låg tidigare intill magasinet varför man kan anta att boden är
en loftbod till en ryggåsstuga. Taket är täckt med enkupigt tegel.
Postkontoret flyttades 1938 från Klockaregården till Backen där det var fram
till 1965.
I bebyggelsemiljön har magasinet ett stort kulturhistoriskt värde. Mangårdsbyggnaden har trots renoveringen ett kulturhistoriskt värde

2. BACKEN 1:7,

1:12
Bostadshus (1844), stall (1975),
jordkällare.
(Ingår i bebyggelsemiljö A,
Backen).

Manbyggnaden är timrad till nock med ryggås. Byggnaden, en parstuga i två
hela våningar har köket placerat i mitten s.k. götisk köksplacering. På
var sida om köket finns två stora stugor (rum) över hela husets bredd. Verandan har tillkommit på senare år med snickeridetaljer från den gamla glasverandan. Röd locklistpanel, vita snickerie r och sva rt pllt tak.
Ekonomibyggnaden är flyttad till Klockaregården.
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3. BACKEN 1:14, Kyrkebro
Bostadshus (ca
hus.

1850-70),

ut-

(Ingår i bebyggelsemtljön
Skephult) .

E,

Bostadshuset är beläget på åsen väster om Skephults kyrka. Enligt uppgift
har huset varit lärarinnebostad. Byggnaden som är en timrad parstuga, har
en senare tillbyggd veranda med snickarglädje och köksfarstu med pulpettak.
Fasaden är klädd med vitmålad locklistpanel. Taket är täckt med plåt och
fönstren är utbytta. Skorsten med hallar.

Bostadshus (1822), ladugård
(1914), snickarbod och vävstuga (1800-tal/1986).
(Ingår i bebyggelsemiljö B,
Borghult).

Manbyggnaden är en parstuga i två hela våningar med götisk köksplacering
uppförd av timmer. Byggnaden har under en period varit klädd med eternitplattor men har nu en faluröd locklistpanel och vita snickerier. På var
gavel sitter ett lunettfönster under sadeltaket. Taket är täckt med enkupigt
lertegel.
Som flygelbyggnad ligger verkstad och vävstuga flyttad från Ulricehamn 1986.
De mångspröjsade fönstren i pardörren och i halvvåningsfönstren är troligtvis från 1900-talets början. På samma plats låg tidigare en bykstuga. Vid
en tidigare renovering, fann den dåvarande ägaren, en vacker blomtapet,
vilken har nyproducerats vid Borås tapetfabrik med namnet "Borghults sippan".
Gården har trots smärre förändringar på manbyggnaden och det flyttade huset
ett kulturhistoriskt och miljömässigt värde.
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5. BORGHULT 2:12, Nedre Borghult

...

Bostadshus I (tidigt 1800-tal),
bostadshus Il (1924), bostadshus III ( 1987), ladugård ( 1928),
garage (1953), bykstuga-garageverkstad, maskinhall.
(Ingår i bebyggelsemiljö 8,
Borghult).

Gårdens äldsta bevarade bostadshus I är från början av 1800-talet. Byggnaden har
enkelstugans planlösning och är uppförd i 1 1/2 våning. Den är närmast att jämföra med de i Dalsland vanliga dalslandsstugorna. Huset som är timrat till nock
har ryggls med rödfärgad lockpanel, vita snickerier, fyrrutade fönster och ett
lunettfönster till höger ovanför nyckelhålsskonken. Paneldörren innanför nyckelhålsskonken är målad i rött och vitt. På skonken sitter ett utsågat, vitmålat,
stiliserat lövträd. Taket är täckt med enkupigt lertegel på spån samt har skorsten med stenhällar. På övre planet har det stora rummet tredingstak. Syllen
närmast marken är av ek.
Bostadshus Il har ett flertal tillbyggnader samt utbytta fönster. Det är dock ett
tidstypiskt hus med brutet tak och frontespis. På var sida om frontespisen finns
en taklätta vilket är mindre vanligt. Även färgsättningen är tidstypisk med . ljust
målad panel och röda fönsterfoder med vitmålade bågar. Intill detta hus ligger
det tredje bostadshuset, en nybyggd parstuga i två hela våningar.
Bebyggelsen ligger väl samlad kring en uppväxt trädgård med fruktträd, vilka troligtvis är från 1927, samt lönn och hamlade askar. I trädgården står även vårdträdet, en bok.
Av gårdens byggnader har det äldsta huset ett mycket stort kulturhistoriskt
värde genom sin välbevarade exteriör och interiör. Gårdens övriga byggnader har
ett kulturhistoriskt och miljömässigt värde.
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Bostadshus (1860), vedbod .

Holmåkra är ett av Nedregårdens fyra avsöndringar söder om Borghult. Det
ligger omgivet av odlad mark med stenmurar och blandskog på en svag höjd
med en syrenhäck mot öster. De sista bofasta flyttade från torpet 1960.
Från skonken vid köksingången leder stenhällar mot boden. Nyckelhålsskonken
har en utsågad vitmålad dekoration under det spånklädda sadeltaket. Tvåkupigt lertegeltak samt skorsten med hällar, rödfärgad panel och fyrrutade
fönster. Bevarad valvspis av s.k. "västgötamodell" med bakugn i stugan· och
järnspis i köket. Intill stugan l igger en mindre bod.
Den välbevarade torpmiljön besitter ett stort kulturhistoriskt värde genom de
tidstypiska och välbevarade byggnaderna.

Bostadshus (1956), ekonomibyggnad (1800-tal).
(Ingår i bebyggelsemiljö B,
Borghult).

Det nuvarande bostadshuset är från 1956 med vitmålad locklistpanel och vita
snickerier. Taket är täckt med tvåkupigt lertegel . Byggnaden får anses vara
mycket typisk för sin tid med relativt spetsigt sadeltak och tvåluftsfönster .
Där bostadshuset nu ligger låg förr byns äldsta hus. Ekonomibyggnaden med fähus, lada och loge är troligtsvis från slut et av 1800-talet.
Byggnaderna har ett miljömässigt värde i den täta bymiljön.
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8. BOTT(N)EN 1:2

.•

Bostadshus (1730-t a l) •

-.

-.......

(Ingår i bebygge l semiljö C,
Botte n).

Mangårdsbyggnaden från 1730-talet har f.ramkammarstugans planlösning. Byggnaden har två nyckelhålskvistar bevarade där den ena går dir ekt in i ena framkammaren. På husets baksida f.inns köksskonken med ingång till köket. Byggnaden
som är timrad till nock har ryggås. Rödfärgad locklistpane l med vita snickerier . Taket är nu täckt med plåt men under detta finns, näver, bräder, stick
och torv. På arkivbilder tagna 1958 har huset sticktak . I stugan finns den
stora valvspisen med bakugn murad av gråsten. I köket är gruvan bevarad.
Skorstenen är förhållandevis hög, kalk putsad och med vattenavledande hällar.
Vid den högra nyckelhålsskonken finns äldre bevarade små fönster. Dörren innanför skonken har vinkelställd panel målad i rött och vitt.
Byggnaden har ett mycket stort kulturhistoriskt värde då det är ett av de få
bevarade bostadshusen från 1700- talet i kommunen som har framkammarstugans
planlösning. Byggnaden är dock i dåligt skick.
9. BOTT(N)EN 1:3, 1:6
Bostadshus (1868), ladugård
(1868), hönshus (1800-tal),
lada (1986) .
(Ingår i bebyggelsemiljö C,
Botten).

Manbyggnaden är timrad i två hela våningar med rödfärgad locklistpanel och
vitmålade snickerier. På framsidan finns en öppen veranda med sadeltak och
sittbänkar. Verandan är målad i rött , vitt och blålila. Över ingången finns
en utsågad dekoration målad med blålila färg. Att pryda verandan eller skonken med en förenklad symbol har varit vanligt i Skephults socken . Taket är i
dag täckt med röd plåt men har tidigare varit täckt med tvåkupigt lertegel.
På den norra gaveln finns ett mångspröjsat fönster och i gavelspetsarna
lunettformade gluggar. På husets baksida finns farstuskonken med ingång till
köket. Skonken har en slaskränna där "skulorna" kunde serveras direkt till
grisarna som gick nedanför. Att finna e n byggnad med bevarad slaskränna är
mycket ovanligt. Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde.
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Den intilliggande ladugården har spåntak och rester av
har en senare påbyggnad så att höet kunde lastas eller
skullen utifrån. Fähuset har två små fönstergluggar
Tröskvandringen låg tidigare på baksidan av ladugården
nits en humlegård. Hängrännor av trä .

faluröd
fläktas
på den
där det

färg. Skullen
direkt upp på
norra gaveln.
även har fun-

Gården har ett mycket stort kulturhistoriskt och miljömässigt värde.
10. BOTT(N)EN 1:4
Bostadshus (1853), ladugård
(slutet av 1800-talet), häbbarebod (1600/1700-tal), vedbod (1980), garage (1950-tal),
garage (1970-tal), bod.
(Ingår i bebyggelsemiljö C,
Botten).

0

Mangårdsbyggnaden uppfördes 1853 då den äldre ryggåsstugan revs. Av det rivna
huset finns idag en högloftsbod bevarad strax intill mangårdsbyggnaden. Loftboden har tidigare varit sammanbyggd med ryggåsstugan. Loftboden har utskjutande knutar, bislag med spåntak, små fönsteröppningar med korsspröjs och faluröd locklistpanel. Loftboden har ett mycket stort kulturhistoriskt värde. Boden används fortfarande som förvaringsbod för spannmål, i sädesbingar och för
potatis, i källaren under boden.
Mangårdsbyggnaden är uppförd i två hela våningar av timmer med faluröd locklistpanel och vita snickerier. Vindskivan är målad i rött och vitt och ligger
tätt intill husgaveln. Fönstren i bottenvåningen och i kammaren är utbytta till
tvåluftsfönster utan spröjs . Övriga fönster har spröjs . På framsidan finns en
liten glasad öppen skonk med sitthänkar och panelad, inåtgående pardörr. Runt
skonken växer humle och framför huset finns rabatter med perenner. Bottenvåningen har bevarad valvspis i stugan. Även salen eller stugan på övervåningen har en valvspis med en liten spegel inmurad i lagom titthöjd . På väggarna finns bevarade tapeter i "iristryck" vilka kan vara från 1853.
Ladugården med lada och loge har en senare uppbyggnad med skullport där höet
kunde dras direkt från vagnen , på höslanor, upp på skullen. Fähuset saknar
fönster, förutom det överljusfönster som finns över dörren. I byggnadens
norra del finns en genomgående körbro med portar på var sida av byggnaden.
Dessa portar har "gångjärn" av trävidjor. Taket är nästan helt täckt med
plåt. Under plåten finns ett spåntak som syns mot nordost. Byggnaden har
delvis varit målad med faluröd färg. Hängrännor av trä.
Gården med samtliga byggnader har ett mycket stort kulturhistoriskt värde
då de visar på en bevarad gårdsmiljÖ från mitten av 1800-talet.
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Bostadshus (ev. 1700-tal/1877),
vedbod med bastu (1978), jordkällare . Ladugården är riven.

Byn Dängevik (Dengeuyg 1540 jb) ligger i socknens norra del. Byn skiftades
1877 varpå gården flyttades till sin nuvarande plats vid Färmsbäckeo.
Manbyggnaden är enligt uppgift troligtvis uppbyggd på 1700-talet innan den
flyttades till sin nuvarande plats 1877. Den är timrad till nock med ryggås
och varje stock har ett nummer från flyttningen. Huset är en långloftstuga
i 1 1/2 plan med framkannnarstugans planlösning på första våningen. Andra
våningen har en liten kammare med välvt tak och eldstad , samt ett stort
förvaringsutrynnne för spannmål. Till det södra lo ftet går det ej att komma
idag eftersom uppgången till detta var i den nu rivna tvärlängan. Byggnaden
har rödfärgad locklistpanel och vita snickerier. Bevarad murstock med valvspis
av s.k. "västgötamodell" med bakugn och vedspis i kciket. Skorsten med
hällar och vindskivor med en tand och rundad udd nedtill. Ytterdörren är en
gammal paneldörr målad i grönt och vitt. Manbyggnaden har ett kulturhistoriskt
värde.
Gränsar till naturvårdsområde 30 SBL, Marks kommun.

Bostadshus (1896), bykstuga
(1890-tal), snickarbod (1890tal), garage, jordkällare.
Ladugården är riven.

Källebergshed (Kiallebergshed 1773) ligger i socknens södra del invid Ljungaån. Den gamla kyrkvägen till Borghult och Skephults kyrka gick förr förbi gården.
Manbyggnaden från 1896 har en sexdelad pl anlösning och är mycket tidstypisk
med den centralt placerade frontespisen och verandan med snickarglädje . Byggnaden har idag ett mindre lämpligt takmaterial, betongpannor och den utkragade
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skorstenen är inklädd i plåt. Intill manbyggnaden ligger en liten bykstuga med splntak. Som flygel framför manbyggnaden ligger snickarboden .
Den gamla ekonomibyggnaden är riven.
Den samlade glrdsmiljön med manbyggnad , bykstuga och verkstad har ett
kulturhisto riskt värde.

f

Bostadshus (slutet 1800-tal),
ekonomibyggnad (1900-tal),
bykstuga, uthus.
(Inglr i bebyggelsemiljö E,
Skephult).

Glrden ligger väster om Skephults kyrka med bostadshuset placerat väl synligt pl åsen.
Mangårdsbyggnaden har renoverats under de senas te åren då panel och fönster
har bytts ut. Renoveringen har dock gjorts på ett sådant sätt att husets
ursprungliga utseende har bevarats. Glasverandan från 1900-talets början
har mångspröjsade fönster och glasad pardörr. Taket är täckt med betongpannor. Ladugårdslängan har faluröd lockpanel och locklistpanel, mångspröjsade,
vitmålade fönster och skullportar på den norra gaveln. Till gårdsmiljön
hör även en timrad bykstuga med fyrrutade fönster och ljust målad locklistpanel.

Bostadshus (1856/1900), garage och vedbod.
(Ingår i bebyggelsemiljö D,
Hagen).

Hagaslätt är en timrad stuga med tillbyggd s.k. "vävekammare". I "vävekammaren" stod vävstolarna uppställda. Att väva tyger som sedan lämnades till en
förläggare gav den extra inkomst som såväl behövdes på torpställena. "Vävekammaren" ti 11 byggdes ca 1900.
Stugan har rödmålad panel och vitmålade fönster av olika form som losholzfönster och fönste r med fyra eller sex rutor. På fr~msidan finns en glasveranda.
Taket är täckt med tvåkupigt lertegel.

149

15. SKEPARED 6:1, Hagen
Bosta d s hus (1826), gara ge
bod ( c a 1970-80-tal) .

och

(Ingå r i bebygge l semiljö D,
Hagen).

Hagen ligger sydost om Hagaslätt på gränsen mellan mossmark och morän. Den
timrade stugan har rödfärgad locklistpanel, vita snickerier och skorsten med
hällar.
Verandan, som är en senare tillbyggnad från 1900-talet är stramt utformad
med stående vitmålade lister. Fönstren är sexrutade men ej orginal och proportionerna är något fel.aktiga. Ekonomibyggnaderna är rivna. Torpet har ett
kulturhistoriskt värde genom närheten till de intilliggande torpen Hagaslätt
och Källäng.

Bostadshus (före

1856),

bod.

(Ingår i bebyggelsemiljö D
Hagen).

Källäng eller Källängstorpet är en timrad enkelstuga med rödmålad panel,
vita snickerier och en enkel blåmålad plankdörr samt enkupigt tegeltak.
Stugan har bevarat murkomplex med valvspis av s.k. "västgötamodell " och
järnspis samt skorsten med hallar, vilka nu är täckta med plåt. Ekonomibyggnaderna är rivna.
I torpmiljön är Källäng en välbevarad enkelstuga med många välbevarade detaljer, vilka gör att byggnaden har ett kulturhistoriskt värde.

17. SKEPHULT 1:3, Brunnsåker
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Bostadshus (1816), ladugård
(1865), bod, avträde.

Brunnsåker är en av gårdarna i gamla Skephults by. Gården ligger öster om
kyrkan med mangård och fägård på var sida om landsvägen till Botten. Gården
ligger högt, omgiven av hagmark. Närmast bostaäshuset finns en trädgård med
fruktträd, lönnar och hamlade askar. Mot vägen en låg häck och framför huset, brunnsvågten.
Mangårdsbyggnaden är en långloftsstuga med källare och trappa upp till
loftboden i en av kamrarna. Stugan är timrad till nock och har ryggås. Trappan upp till nattkammaren och sädesloftet går från farstun. Murkomplexet
med valvspis av s .k. "västgötamodell" med bakugn är bevarad. Denna är troligtvis samtida med byggnadsåret. Mot väs ter finns en köksskonk med pulpet tak. Trappan upp är lagd av stenhällar. Idag har huset ett plåttak.
Ekonomibyggnaden har den sydöstra väggen klädd med spån. Mot baksidan
saknar fähusdelen och stallet fönster. Där finns endast överljusfönster
över dörrarna. På framsidan finns två fönster. Logen har öppningsbara
vädringsluckor som användes för att få drag vid tröskningen. Invid dessa
finns en tillbyggd enkel mjölkkammare. Ladugården har placerats vid en
stor berghäll vilken har använts som gödselplatta. Ekonomibyggnaderna har
aldrig varit målade. De har tidigare haft spåntatc men har idag plåttak.
Samtliga byggnader har ett stort kulturhistoriskt och miljömässigt värde.
Ingår i naturvårdens intresseområde 29 GL, Marks kommun.

Bostadshus I (1800-tal),
bostadshus II (1800-tal),
ladugård (1931-32), garage
med svinhus.
(Ingår i bebyggelsemiljö E,
Skephult).

Klockaregården är en av gårdarna i Skephults by vid kyrkan. I äldre jordeboken är den upptagen som kyrkohemman om 1 mantal. I skattejordboken 1540
upptas clockaren och i jordeboken 1546 Ariiyd klockar, Aruid Klocker.
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Bostadshusen ligger inbäddade l lummig grönska intill kyrkogården.
Mangårdsbyggnaden, en parstuga i 1 1/2 plan med götisk köksplacering har e n
gulmålad profilerad locklistpanel, gula foder och gröna bågar. Samtliga
fönster är utbytta . I tillbyggnaden mot öster har det varit affär och post
fram till 1939. Veranda med snickarglädje och dekorativt utsågat "träd " .
Bakom detta hus li gger en undantagsstuga, timrad i l 1/2 våning med falu r öd
locklist- och lockpanel samt mot öster delvis klädd med spån. Glasve r anda
med mångspröjsade fönster från 1900-talets början. Byggnaden har bevarat
murkomplex med valvspis i vindsvåningen och rum med välvt tak. I den högra
stugan har tidigare varit postkontor. Taket har tvåkuplgt lertegel mot
söder och plåt mot norr och skorsten av kalkstenshällar med stenhällar runt
murstocken.

Ekonomibyggnaden med ladugård och loge är flyttad från Backen 1:7 1931-32.
Den har skullbro av sten från norr och en överbyggd dyngstad mot vägen i
söder. Skullen går över hela byggnadens längd . Intill ladugården ligger
garage med svinhus och avträde . Tidigare har det ä.ven funnits kyrkstall och
smedja men dessa är nu rivna.
Byggnaderna på gården har ett kulturhistoriskt och miljömässigt värde i miljön vid kyrkan .

Bostadshus och skola (1904),
vedbod och avträde (1900-tal),
jordkällare.
(Ingår i bebyggelsemiljö E,
Skephult).

Småskolan ligger väster om Skephults kyrka på en höjd ovanför vägen mellan
Fritsla och Roasjö. Skolsalen är enligt uppgift flyttad till platsen 1904
då den tillbyggdes med en lärarinnebostad mot väster. Sko l s~len mot öster
har tre stycken stora fönster, med l oshol z och tvärspröjs, för att eleverna
skulle få ljus och luft , dåtidens ideal. Mot söder finns en enkel pelarveranda och vitmålad dörr med mångspröjsat fönster. Verandan har drag av jugend i sin ut formning. Byggnaden har faluröd locklistpanel och vita snickerier.
Skolhuset som är välbevarat besitter ett kulturhistoriskt värde.
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20. ÖVRE HÄSSLEHULT 1:2
Bostadshus (1900), ladugÅrd
(1937) .

GÅrden ligger på en höjd mellan odlad mark och skog i socknens västra del.
I trädgÅrden, runt huset, finns fruktträd frÅn 1927, köpta genom Hushållningssällskapet för 2:50 per styck .
MangÅrdsbyggnaden är uppförd av nuvarande ägarens far som var snickare och
arbetade hos Wingqvist i Fritsla, dit han gick varje dag. Huset är timrat
i 1 1/2 plan och har ursprungligen varit målat med en ljusgrön oljefärg.
Mot nordost finns den ursprungliga brädfodringen bevarad. Listerna hyvlades för hand med en profilhyvel då huset byggdes. Glas verandan som har
tidstypiskt mångspröjsade fönster är placerad mitt på husfasaden. Glasverandan är en modedetalj från årtiondena runt sekelskiftet 1900. Verandan
leder ofta in till en hall för ytterkläder med dörrar in till rummen. Ingången används ej till vardags.
I ekonomibyggnaden är ladugården byggd av
platsen av byggmästaren.

cementsten som tillverkades

Den samlade gårdsmiljön med byggnader har ett kulturhistoriskt värde.

på
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KULTURHISTORISK VÄRDEFULL BEBYGGELSEMILJÖ
enligt hemoygdsföreningens bedömning
F. BLÄSHULT
Byn Bläshult (Blesholtt 1546) ligger vid vägen mellan Fritsla och Skephults
kyrka. Byn ligger på en höjd och är omgiven av odlad mark och skog. Miljön
omfattar tre

jordbruksfastigheter där

samtliga har exteriöra förändringar

från sena re år. Den samlade bebyggelsemiljön är dock bevarad och ger en viss
uppfattning om den oskiftade byns utseende.
Fastigheter som ingår i miljön är Bläshult l:2, Bläshult 1:3, Bläshult 1:5 •
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER
enligt hembygdsföreningens bedömning

Bostadshus (1874/1877), ladugård (1953), bykstuga (1870tal)/1905), garage (1942).
(Ingår i bebyggelsemiljön
Bläshult).

Fram mot mangårdsbyggnaden leder en alle av lönnar . Byggnaden har
fått ny panel och bytta fönster. Verandan med mångspröjsade glas och
tiv "sol" ovanför entredörren är troligtvis från 1900-talets början,
ersatte en nyckelhålsskonk från 1879, även den hade en dekorativ
Betongpannor på taket och utkragad tegelskorsten. Som flygelbyggnad
undantagsstugan vilken 1905 byggdes om till bykstuga .

F,

nyligen
dekoradå den
"sol".
ligger

Bostadshus (1860), ladugård
(1886/1900-tal), hönshus
(1945), garage (1962).
(Ingår i bebyggelsemiljö F,
Bläshult).

Fram mot mangårdsbyggnaden på Bläshult 1:3 leder en vacker lönnalle . Byggnaden är timrad i två hela våningar med en gulmålad locklistpanel och brunmålade snickerier. Glåsveranda med mångspröjsade fönster från 1900-talets
början. Betongpannor på taket. Tvåluftsfönster och treluftsfönster utan
spröjsar.
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23. BLÄSHULT 1:5
Bostadshus (1792/1860),
ladugård (1800-tal/1900tal), bykstuga och vedbod
(ca 1900).
(Ingår i bebyggelsemiljö F,
Bläshult).

Gården som ligger i byns norra del har en timrad mangårdsbyggnad i två hela
våningar med ljust målad locklistpanel och vita snickerier. Under och övervåning har framkammarstugans planlösn~ng. Verandan har en ovanligt rikt utformad
utsmyckning över entren. Lertegeltak och fönster från 1950-talet.
Ladugården med lada och loge är om och tillbyggd vid flera olika tillfällen.
Mitt på den östra långsidan finns äldre logportar bevarade.

24. SKEPHULT 4:11, Skephults folkskola
Skola (1875), tvättstuga
(1923) , förvaringshus (1942).
(Ingår i bebyggelsemiljö E ,
Skephult).

Folkskolan uppfördes 1875 strax intill Skephults kyrka. Den ersatte då det
gamla skolhuset vilket inte längre motsvarade de krav man kunde ställa på
en skolbyggnad. Den nya folkskolan uppfördes av trä i en våning och vindsvåning. Den inrymde en lärosal, en slöjdsal, ett materialrum och ett omklädningsrum.
Skolbyggnadens väggar är idag klädda med eternit och samtliga snickerier
är brunmålade. Losholzfönster med övre mitt post och tvärs pröjs. Byggnaden
har tidigare varit målad med faluröd färg och haft vita snickerier samt
lertegeltak. Verandan med ett väl vt tak kan vara ursprunglig och bör behandlas med varsamhet.
Byggnaden har idag främst ett historiskt värde då den är en viktig del av
socknens historia. För övrigt skulle byte av fasadmaterial och färgsättning till det ursprungliga göra mycket för den vackra miljön vid kyrkan.
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SURTEBY

-

KATTUNGA SOCKEN

Följande nummer finns inom Björketorps samhälle

o o O e CD o G
TECKENFÖRKLARING

A"":};,; Kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö
-

0 Kulturhistoriskt värdefull fastighet

0A

Kulturhistoriskt värdefull fastighet
enligt hembygdsföreningens bedömning
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER
1.

Apelskog 1:4, Eks

2.

Björketorp 2:1, Annebo eller Trullstorp

3.

Björketorp 2:8

4.

Björketorp 3:2 och Holmåkra 2:1, Per-Andersgården

s.

Björketorp 13:1

6.

Björketorp skattegården 13:2, Nabbarns hembygdsstuga

7.

Björketorp 13:4

8.

Bua 1: 3

9.

Holmåkra 1:4, Björketorps kvarn

10. Holmåkra 1:19, Villa Huvudsta
11 . Holmåkra 1:14
12. Holmåkra båtmansgården 5:5,
13. Kattunga 3:4, Skoghem
14. Kattunga 5:2, Anna-Lenas eller Berga
15. Kattunga 7:16, Floringsås
16. Kattunga 14:3, Skräddaregården
17. Kattunga 14:12
18 . ~er-Andersgård 3:8 Björketorp, Per-Andersgården
19. Reutershov 7:3 m. fl.
20. Senås 1:10, Senås skola
21. Skattegård 1:7, Nysäter
22 . Surteby 3:1, Prästgården
23. Surteby Backen 5:2, Uddeholm
24. Surteby Lassagården 7:7, Lassagården
25. Tofta 1:12

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER
enligt hembygdsföreningens bedömning
26. Björketorp Skattegården 13:13, Bergsäter, "Bonans"
27. Kattunga Stommen 6:2, Sollid
28. Kattunga Reutershov 7:3 , Vedabacken
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S0CKENBESKRIVNING

Surteby-Kattunga socken bildades 1926 genom sammanslagning av Surteby och
Kattunga socknar , vilka då redan i hundra år haft gemensam kyrka i Surteby.
Socknen ligger i Marks kommuns västra del och gränsar i väster till Halland ,
i söder till Horreds och Öxnevalla socknar och i öster och norr till Berghem
och Fotskäl. Både Viskan och Surtan flyter genom socknen och möts ungefär i
mitten. Folkmängden har minskat sakta men säkert under 1900- talet, från
1.533 1898 till 1.083 1950. 1987 finns 949 personer bosatta socknar.
Järnvägen Borås-Varberg var färdig 1880 och en station förlades till 8jörketorp . Stationshuset , som är bygg t samma år finns kvar som beredskapsstation.
Det fanns ingen samlad bebyggelse just där stationshuset byggdes men unde r
191, -20 och -30-talen växte den upp utmed Varbergsvägen . Göteborgsbanken
öpplnade 1916 ett kontor här och på 1920-talet startade AB Marks Jaeqvardväveri i Rjörketorp. På 1950-talet fanns affärer av nästan alla slag här .
De flesta är naturllgtvis nedlagda nu. Socknen ligger i en utpräglad jordbruksbygd.
Surteby kyrka kan inte dateras säkert men rester av en medeltida kyrka
finns i södra och västra muren. 1784 byggdes kyrkan till och långhuset
fick sin nuvarande storlek. Tornet byggdes 1826 . Fasaderna är vitputsade ,
taket täckt med enkupigt tegel och tornhuven med koppar .
Kattunga gamla kyrka revs ungefär 1860. Surteby kyrka skulle räcka åt båda
socknarna då. Ruinerna i Kattunga finns kvar och runt dem en kyrkogård. En
klockstapen med den gamla klockan från Kattunga sattes upp vid ruinerna på
1940-talet.

Kyrkan sedd från söder.
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER

Bostadshus (1700-tal), uthus
(1930-tal).

Ryggåsstuga sammanbyggd i gaveln med en något högre byggnad. Ingången går
genom denna och ger intryck av högloftsstuga . Till h öger om ingången finns
kammare och kök och den andra halvan av den högre byggnaden är fähus och
har väggar av sten. En källare finns också unde r kök och kammare. Väggarna
är i båda byggnaderna timmrade och klädda med faluröd lockpanel och t aken
är täckta med enkupigt tegel. Dörren är insatt vid en renovering nyligen.

Bostadshus (tidigt 1800-tal)
avträde .

Huset är uppfört som dagsverkstorp under Pe ll aglrden. Det ä r en enkelstuga med
kaannare , klädd med omväxlande lockpanel och locklistpanel målad med röd oljefärg. Fönster och dörr är ursprungliga medan taket är klätt med korrugerad
eterni t.
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Bos ta dshus (1942) .

"Funkishus" uppfört i plankkons truktion och klätt med vitmålad , stående
locklistpanel. Huset ligger i ett egnahemsområde i BjHrketorps samhälle.
Inga fHrändringar har gjorts i huse ts exteriHr .

Bostadshus (1880-tal) , ladugård ( 1946) , brygghus, ( 1940ta l), hHnshus (1946), maskinhall (1950-tal), skyddsrum/
jordkällare (1939).

Bostadshuset är en framkammarstuga klädd med oljevit locklistpanel och med
trekupigt tegel på taket. Huset har två murkompl ex och den ena skorstenen
är sekundär . Glasverandan kom till på 1920-talet och vid västra gaveln
finns en senare t i llbyggd fars tubyggnad .
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S. ~JÖRKETORP 13:1, Varbergsvägen
Bankbyggnad (1916) .

Huset som ursprungligen uppfördes för Göteborgsbanken , ligger vid R 41, mitt
i Björketorps samhälle . Det är murat i mörkrött , handslage t tegel med en
rundbågig portal , delvis i puts och delvis i mönstermurat t egel vid huvud entren. De stora rundbågiga fönstren mot gatan ha r i d ag en glasrut a i hela
öppningen men var ursprungligen delade av mittposte r och sprö jsar. Ovanv åningen är inredd med bostäder .

6. BJÖRKETORP SKATTEGÅRDEN 13:2
Hembygdspa r k , "Na bba r ns".

Ryggåsstuga med faluröd
skivor är vitmålade.

lockpanel

och

to r vtak .

Föns t e r ,

k n uta r

och

vind-

Huset låg ursprungligen i Nabbared men flytta des , sanno l ikt före sekelskiftet t ill Knalta där det fick namnet "Nabbarn s ". 19 50 fick hembygdsfö r eningen huset och flyttade det t ill sitt nu va r ande l äge i pa r ken vid
Björtetorps station .
En ladugård , till hälften murad och ti ll h älften av t r ä med lockpanel placerades här 1973 . Den hämtades från Bräkneli d unde r Hol måkra och p l ockades
ner vid flyttningen.
Det tredje huset i parken är stationshusets gaml a a v träde , klä tt med faluröd fasspontspanel och med trekupig t tegel på take t. Det använd s i dag som
redskapsbod .
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7 . BJÖRKET0RP 13:4, Lokstall
Lokstall (1880-tal).

Lokstallet är beläget strax norr om Björketorps järnvägsstation. Det är
murat i rött tegel med lisener och enkel trappstegsgesims. Fönstren är
stickbågiga med gjutjärnsspröjsar och taket täckt med eternit. Vid norra
gaveln finns en tillbyggnad uppfört i samma stil.

8. BUA 1:3
Bostadshus (1820), ladugård (1860), brygghus.

Framkammarstuga i två våni.ngar med oljevit locklistpanel och tvåkupigt tegel
på taket. Den öppna verandan mot trädgården är ursprunglig och mot gården
finns en tillbygd farstubyggnad. Fönstren byttes på 1940-talet. Ytterdörren
är sekundär men huset har i allt väsentligt fått behålla sin ursprungliga
karaktär.
Ladugården är uppförd 1860 i timmer och resvirke
Det befintliga plåttaket lades på, på 1970-talet.

med

Brygghuset är också timrat
ligger enkupigt tegel.

locklistpanel.

och

klätt

med

faluröd

faluröd

lockpanel.

På taket
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9. HOLMÅKRA 1 :4, Björketorps kvarn
Kvarnbyggnad (1922), svinhus
(sent 1800-tal), garage.

Tvåvåningsbyggnad i tegel med vita spritputsade fasader,
spröjsade fönster och eternit på taket .

stickbågiga,

tät-

Kvarnen uppförd 1922 och kallades då för "Huvuds ta kvarn". Den hade då
tre par stenar, en valsstol , en spetsmaskin , havrekross och triör. Den var
motordriven från början .
Kvarnbyggnaden används i dag delvis för utsädesförsäljning.
till järnvägen i utkanten av Björketorp samhälle .

Den ligger in-

Bos tadshus (1919), Garage
1978.

Villa i tegel med vita, spritputsade fasader och brutet tak med tvåkupigt
tegel. Den översta delen av gavelspetsen är klädd med vitmålad panel.
Huset uppfördes 1919 som disponen tbostad åt "svenska mjölksockerprodukter"
men såldes senare.
Frontespisen med de höga, spröjsade fönstren , den öppna verandan med tunga
kolonner och det halvcirkelformade burspråket på sydvä stra gaveln skiljde
denna byggnad markant från vad man var van vid i trakten . Sitt namn lär
huset ha fått därför att byggherre kom från Stockholmsföror t en Huvudsta
där det fanns en likadan villa och han använde dessa ritningar även i
Björketorp. Så när som på modernisering av kol<. och badrum har huset fått
behålla sitt ursprungliga utseende både inte riört och exteriört .
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11 . HOLMÅKRA 1:14, Marknadsvägen 13
Bostadshus (1937).

"Funkis" villa i två våningar, upp förd i plankkonst ruktion, med slät putsade ,
vita fasader och valmat sadeltak klätt med tvåkupigt betongtegel . Inga exteriöra förändringar har gjorts.

Stations (1880), magasin,
jordkällare , väntkur (1970).

Järnvägsstationen ligger mitt i Björketo r ps samhälle invid Varbergsvägen. Det
är en timmrad byggnad, klädd med liggande fasspontspanel, målad i ljust gul
oljefärg. Fönster , dörrar och lister är ljust bruna och taket täckt med rött
tegel .
En magasinsbyggnad på plintar med röd locklistpanel på regelverk och svart
papptak ligger mittemot stationsbyggnaden, på andra sidan spåren.
En jordkälla r e med trekupigt tegel finns på fastigheten och en nyuppförd ,
öppen väntkur , målad i samma fär ge r som stationshuset.
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Bostadshus (1876), ladugård
(1942), uthus.

Skoghem byggdes som dagsverkstorp under Kattunga Kronogården. Det var skräddaren August Andersson som flyttade hit 1876 och odlade upp torpet. Bostadshuset är en enkelstuga med kammare klädd med falu röd locklistpanel. Huset
renoverades för några år sedan då kopplade f önster sattes in och taket täcktes
med plåt.
Vid västgaveln finns en tillbyggnad och "nyckelhålsskonken" är,
även den tillbyggd i efterhand.

Bostadshus (tidigt

1800-tal) .

Ryggåsstuga klädd med omålad lockpanel i väster, med locklistpanel i öster
och söder och med spån på norrgaveln. Även taket har tidigare varit täckt
med spån men över detta ligger numera korrugerad plåt. Av skorstenens utformning att döma bör huset ursprungligen haft torvtak.
Huset ligger i en liten glänta i skogen . En liten skogsväg kantad med en
stengärdsgård leder dit. Huset står öde men jorden runt omkring används
för potatis och g r önsaksodling .
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Bostadshus (1800-tal),
brygghus.

Ursprungligen dagsverkstorp under Reutershov. Enkelstuga med kammare, klädd
med faluröd locklistpanel. De ursprungliga, små fönstren finns kvar medan
"sticketaket " har dolts under plåt.
Torpet ligger vid östra sidan om Häggesjön och kan endast nås via en skogsväg. Den ladugård som hörde till torpet revs i början av 1980-talet. Huset
används i dag som sommarbostad.

Bostadshus (1871), ladugård
(1881) , verkstad, vedbod/garage.

Bostadshuset, som är uppfört 1871, är klätt med grönmålad locklistpanel och
har blåmålade fönsterbågar med vita foder och trekupigt tegel.på taket, . Ursprungligen fanns en affär i, västra delen av huset men runt sekelskiftet
fungerade gården som gästgiveri. Under senare år har en bilverkstad varit
inrymd i ett av husen.
Ladugården i timmer och resvirke med omålad lockpanel och plåttak, är byggd
samtidigt med bostadshuset. Verkstadshuset och vedboden säges vara äldre
än bostadshuset men de är mycket ombyggda. Den nuvarande verkstadsbyggnaden är en del av en länga som för länge sedan rymde både bostad och ladugård.
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Bostadshus (1800-tal), ladugård.

Enke lstuga med faluröd locklistpanel. Omålade fönste r, i västgaveln, sexdelat men på de övriga fasaderna finns de små , fyrdelade fönstren kvar .
På taket ligger enkupigt tegel och skorstenen är murad i rött tegel.

18. PER-ANDERSGÅRD 3:8, Björketorp, Per- Andersgården
Bostadshus (1870), uthus
(1870) , garage.

Timmrat bostadshus i två hela
tvåkupigt tegel på taket .

våningar med locklistpanel på fasa derna

och

Huset är enligt muntliga uppgifter flyttat hit från Berghem 1870. Sannolikt
har man vid det tillfället byggt på den andra våningen. Fönstren i ovanvåningen är större än de ursprungliga i bottenvåningen.
Huset har varit bostadshus till en jordbruksfastighet fram till 1930-talet.
Därefter har både affär och bank varit inrymda här. 1982 övertog hembygdsföreningen huset och använder det nu som hembygdsgård. Fasaderna målades
i samband med detta med röd oljefärg och de två öppna veranderna nytillverkades efter en gammal målning.
Uthuset i regelverk med gråmålad locklistpanel och tvåkupigt taktagel är
samtida med bostadshuset men har genomgått en del förändringar . Ha l va huset
hör till hembygdsföreningen och används som magasin för deras samlingar.
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19 . REUTERSH0V 7:3 m.fl . , Reutershov
Bostadshus (1884), stal l och
loge(l884), magasin (1884),
ladugård (1881), arbetarboställe (1884), f .d. svinhus,
loge, hönshus, kvarnhus, bostadshu s (1896).

Den nuvarande gården är resultatet av en sammanslagning av tre gårdar på
1880-talet. Bostadshuset från 1884 , ligger i en sluttning och har e n halvvåning murad av tuktad sten . Fasaderna är klädda med liggande , g råmålad
fasspåntpanel och har blåmålade fönsterfoder . Taket som ursprungligen var
pappklätt har i dag tvåkupigt tegel. Ursp rungligen byggd es hus et med en
öppen veranda och två trappor . På 1910-talet gjordes denna om ti ll glasveranda och 1986 byggdes den in och vinterbonades . Interiör t renove r ades
huset 1953 då de flesta kakelugnar togs bort och nya, kopplade fönster
sa tt es in.

Kvarnhuset .

En l änga, bestående av stall och loge , byggdes samtidigt med bos t a dshus et .
Stalldelen är murad i tuktad grås ten och l ogdelen är up pförd i regelverk
med faluröd lock l istpanel . Ända till 1960 hade denna byggnad halmt ak .
I dag är det utbytt mo t plå t.
En ~adugårdslänga, byggd 1881 ligger ·en bi t ifrån boningshuset . Även dessa ä r
mu r ade i sten, liksom en magasins byggnad f rån 1884 . Båda hade spån tak fram
ti ll 1966. Båda har genomgått en del förändringar. En kvarnbyggnad med undervåning i sten och ovanvåning i trä med faluröd locklis tpane l och plåttak,
ligger vid bäcken strax norr om gården. Kvarnen var öppen för alla och det
fanns en anställd mjölnare och kvarndrängar som bodde i ovanvåningen . Ända
in på 1950-talet användes kvarnh julet , därefter d r evs kva rne n med e l. I dag
bedrivs ingen ver ksamhet i byggnaden .
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20. SENÅS 1:10, Senås skola
Bostadshus (1881), vedbod,
jordkällare.

Huset byggdes som skolhus med lärarbostad. Ursprungligen ett rum och kök och
kammare i husets ena halva. Den andra halvan upptas av skolsalen. En tillbyggnad med entre och veranda har gjorts i väster. Fasaderna är klädda med
faluröd locklistpanel och taket med tvåkupigt tegel . Vedbod och jordkäll are
har trekupigt tegel på taken.
När skolan lades ner startades syfabrik med fyra anställda. I dag används
huset som sommarbostad. Det ligger på en höjd med skogen bakom.
21. SKATTEGÅRD 1:7, Nysäter
Bostadshus (1910) .

Villa mit~ i Björketorps samhälle, byggd 1910 av en bankdirektör .
Konstruktionen är plank och fasaderna är klädda med gulmålad, liggande fasspåntpanel. Fasadens utförande är mycket karaktäristiskt för 1910-talet med
indelning horisontellt och vertikalt och med en del korsvirkesimiterande
men samtidigt jugendpåverkade , svängda och korslagda "snedsträvor".
Fodren runt bottenvåningens fönster har också en form som varken har förekommit förr eller senare. Alla fönstersnickerier liksom övriga detaljer i
fasaden är vitmålade.
En rad halvcirkelformade takkupor i det brutna taket har tagits bort efter
1957.
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Bostadshus/prästgård (1858) ,
flygelbyggnad med garage
(tidigt 1800-tal , omb. 1900tal) , flygelbyggnad med samlingsrum (1920- tal) , magasin
(tidigt 1800- tal), hönshus
(tidigt 1800-tal), arrendatorsbostad (1922) , ladugård
(1942) , maskinhus och brygghus .

Prästgården låg tidigare lite närmare kyrkan, högre upp på kullen . 1858 brann
denna ner och man byggde då det nuvarande bostadshuset. Det är byggt med salsbyggnadens planlösning. Fasaderna är klädda med vitmålad locklistpanel och
på taket ligger i dag svarta betongpannor. Interiört renoverades huset 1936.
Den norra flygelbyggnaden är en äldre byggnad som flyttades ner från den
gamla prästgården . Den användes förs t som bakstuga och sedan som tvättstuga och
bostad åt anställda på gården. På senare tid har den byggds om till garage .
Fasaden är den samma som huvudbyggnadens. Den södra flygeln, som även den är
vit med locklistpanel, är byggd 1922 och har använts som konfirmationssal
och pastorsexpedition.
Sädesmagasin.

På andra sidan om kyrkvägen ligger ytterligare två, små byggnader som har
flyttats ner från den gamla prästgården . Den ena är en magasinsbyggnad i
timmer med faluröd lockpanel och enkupigt tegel på taket. Huset är uppallat
på stenar och har en vädringslucka och en dörr i gaveln. Den andra ligger
lite längre upp på samma sida om vägen och är ett hönshus med faluröd locklistpanel och enkupigt taktegel.
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Ladugården som är en mycket lång byggnad, delvis timmrad delvis i resvirke
är i sin helhet klädd med faluröd locklistpanel. Alla fönstersnickerier
är inte vita och taket är klätt med eternit. Ladugården är uppförd i början
av 1900-talet liksom en magasinsbyggnad, uppförd i samma stil , en redskapsbod och ett hönshus, det sistnämnda har liksom boningshuset , trekupigt
tegel på taket.

25 . T0FTA 1:12
Bostadshus 1 (1830-talet),
bostadshus 2, (1830-talet),
brygghus (tidigt 1900-tal),
garage (tidigt 1900-tal),
hönshus (1923), ladugård
(1947).
Bostadshus på Tofta 1:2.

Gården består av två gamla gårdar Tofta 1:4 och 1:2 som slogs ihop 1942.
Boningshusen på de två gårdarna är uppförda ungefär samtidigt och de är båda
framkammarstugor i två våningar. Husen ligger på var sin sida om ett vägskäl.
Det nordligaste bostadshuset, tidigare Tofta 1:4, är klätt med vitmålad
locklistpanel med bruna fönsterfoder, vita bågar och eternit på taket .
Framför ingången finns en öppen veranda utan någon form av utsmyckning.
Intill detta hus ligger enbart garage. Planlösningen med två framkammrar
bevarade.
Det sydliga boningshuset, som fram till 1942 hörde till gården Tofta 1: 2
och 1: 3, är också klätt med vitmålad locklistpanel. Alla fönstersnickerier
är vita och taket är täckt med trekupigt tegel. Framför ingången finns en
glasveranda från tidigt 1930-tal. Den ersatte en öppen veranda. De ursprungliga två framkammrarna är här sammanslagna till en.
1947 revs de gamla ladugårdarna. På båda gårdarna var de byggda i "hästskoform" och båda hade halmtak . De ersattes av den ladugårdsbyggnad som finns
kvar idag , där stalldelen är byggd av sten och vitputsad medan den andra
delen är trä med faluröd locklistpanel.
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Bostadshus (1895) , flygel
(1865) , ladugård (1922) ,
magasin (1865), vagnbod
(1936) , maskinhall (1978).

Bostadshuset är en salsbyggnad med frontespiser på båda fasaderna , öppen
veranda vid entren och glasveranda mot trädgården . Stommen är av timmer
och fasaderna reveterade och vitputsade .
Huset som byggdes 1865 har genomgått förändringar under årens lopp. På ett
äldre foto kan man se en "loggialiknande byggnad i två våningar med t orn
över, framför entren. På ett foto f r ån 1950 har frontespisen en svängd
"jugendform" och ingen balkong. Idag har båda frontespisarna flackt sadeltak . De kolonner som bär upp balkongen kom till 1950. 1949 byttes fönstren
men fick samma utförande som de ursprungliga.
Flygelbyggnaden som är jämngammal med huvudbyggnaden är en parstuga . Även
den är timmrad med vita , putsade fasader. Fönster och dörromfattninga r har
den för västergötland karaktäristiska dropplisten . Taket är taäckt med enkupigt tegel.
En magasins byggnad i timmer , uppallad på sten och klädd med faluröd
listpanel är också jämngammal med bostadshuset.

lock-

Bostadshus (1840- tal) , bostadshus (1964), ladugård
(1870-tal), magasin (tidigt 1900-tal), hönshus
(tidigt 1900-tal), redskapsbod (tidigt 1900-tal).

Gårdens äldre bostadshus är en enkelstuga i en och en halv våning med gråmålad locklistpanel på fasaderna och trekupigt tegel på taket. Både vid
husets ursprungliga ingång på sydsidan och vid östra gaveln finns exak t
likadana "nyckelhålsskonkar" . På taket l lgger trekupigt tegel . Huset har
inte varit bebott s e <l~n 1963, då ett nytt hus i tegel uppfördes på gården .
Det gamla bostadshuset används i dag endast som förråd men är interiört
oförändrat .
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER
enligt hembygdsföreningens bedömning
26. BJÖRKETORP SKATTEGÅRD 13:13, Bergsäter, "Bonans"

Ryggåsstuga med en något högre tillbyggnad
faluröd lockli stpanel och taket med tegel.

från 1898. Panelen klädd med

27. KATTUNGA STOMMEN 6:1, Sollid

Torp under gården Kattunga Stommen. Huset är byggt 1883 och hade ursprungligen spåntak. Panelen är rödmålad.
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28. KATTUNGA REUTERSHOV 7:21, Vedabacken

Torp under Kattunga Reutershov. Enkelstuga med kammare, klädd faluröd panel,
byggd på 1880-talet. Tillhörande ladugård med samma panel och papptak.
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TORESTORP SOCKEN

SOCKENBESKRIVNING

Torestorps socken ligger i kommunens södra del. Socknen gränsar i söder mot
Halland i väs ter mot Tolken och Öxnevalla socken, i norr med ö. Öre s jön och
Örby socken . Mot öster gränsar socknen till Öxabäck och Älekulla socknar.
Längs Torestorpsån finns flera naturområden vilka är upptagna i naturvårdsplanen för Älvsborgs län. I område 49 BLS ingår Strömsån mellan Öjasjön och Sandsjö. Vid Strömmen I Strömsån finns även en kulturhistoriskt intressant miljö
med vattend riven såg och äldre bebyggelse.
Inne i samhället Torestorp delar Torestorpsån upp sig i flera grenar. Området
kallas numera för Sju strömmar men har tidiga re kalla t s , för Kvisslorna. Här
växer den fridlysta ormbunken safsa, "osmunda regale", storrams och tibast.
Vid Svansjövik rinner Torestorpsln ut i Tolken . Området är llglänt och intressant ur ornito logisk synpunkt. Vid Kammarholmen bildar e tt lövskogsklätt
berg en udde i
del består

sjön. Området är mycket vackert . Området vid Tolkens södra

av lövskog

och

barrskog

samt

ett igenväxande

odlingslandskap

vid Sklre.
Av de större gårdarna var Svansjö (Svansrijd) , Ribbingarnas säte . På 1500-talet ägdes glrden av den beryktade häradshövdingen Nils Ribbing som 1528 fick
Torestorps socken i förläning. Han dog 1580 och är med sin maka Anna begravd
på Torestorps kyrkogård .
Söder om Svansjö ligger Viks gård , som 1397 tillhörde Skara domprosteri. Vid
Tolken ligger även Sund (Ytra sund) vilken på 1300-talet ägdes av Gudhems
kloster.
Jordbruk med boskapsskötsel har varit huvudnäringen i socknen. Väster om Torestorps kyrka finns ett sammanhängande område med odlingsbar mark . En del av denna åkerjord har utvunnits genom den sjösänkning som gjordes pi 1880-talet. En
drivande kraft bakom detta projekt var kyrkoherde Sjöblom.
En annan viktig inkomstkälla har hemindustrin varit. Många gårdar anställde
en eller flera pigor, som fick väva för "fjä rdelotten ", d.v.s . de fick behålla en

fjärdedel

miljen hand om.
ningen ersatte

av

inkomsten

från

vävningen .

Resten

under

1900-talet

vävningen.

Vid

1900-talets början

från huvudvägarna. De som bodde nära ,

från utkantsbebyggelsen,
industrin .

husbondefa-

1899 kom den första stickmaskinen till socknen och stick-

de flesta av väverskorna på småbruk och torpställen i
elsen och långt

tog

sökte

sig

tidigt

till

den

bodde

utkanten av bebyggmen även de yngre
framväxande

textil-
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TORESTORP SOCKEN
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KULTHISTORISKT VÄRDEFULLA BEBYGGELSEMILJÖER
A. Berg
B. Getabo
C. Sandsered
D. Strömmen

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER
L Backa l: 1, Nylyckan

15 . Röllese 2:9, Stuguslätt

2 . Backa l: 1, Rådalen

3. Berg 1:2 , l: 3 , 1:6

(irgår i beb.miljö A)

16. Sandsered 1:6

(irgår i beb.miljö C)

4. Berg 1:8, Högenhult

17 . Sandared 1:7

(ingår i ·beb.rniljö C)

5. Broken 1:9, Steket

18. Skog 1:7, Skogsslätt

6. Fåglabäck 1:7 , Hagaberg
7. Fåglabäck 1:21

19 . Strömmen 1:7 med Kibbaledet vid Getaforsen
(i~r i beb.rniljö D)
(irgår i beb.miljö D)
20. Strömmen 1:8

8. Fönhult 1:10
9. Getabo 3:3 A, Store(ingår i beb.rniljö B)
gården
10. Getabo 3:3 B, Store(irgår i beb.miljö B)
gården
11. Heden 2:1, Roppheden

21. Sund 1 : 2

12 . Kulla 1:44 , Korslid,
Kola backen

25 . Valls ås 1:6

22 . Sund 1:4, Sunds kulle
23 . Svansjö 1:21
24. Torestorps prästgård 1:27

13 . Magerhult 1:8, Nyaled

26. Vik 1:4 , Klockaregården

14 . Röllese 2:7, Strömmens
(ingår i beb.miljö D)
skola

27 . Vik 5:9, Bäckaslätt

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER
enligt hembygdsförenings bedömning
36 . Redslegården 1:3, Lyckorna
37. Röllese 2:6, Linnehult

28. Abborhult 1:3
29. Broken 1:15

38 . Skog 1:3

30 . Brokvarn l: 11, Nylyckan
31. Fönhult 2:5, Holmåsen
32. Getabo 2:2 , Mellangården
33. Hägghult 1:6, Hagalund
34. Hägnen 1 : 10, Björnholmen
35. Kulla 1:33, Korslid

39. Skog 1: 5, Sjöryd
(irgår i beb.rniljö B)

40. Slåbo 1:2
41. Slåbo 1:4
42. Vrå l: 2
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Torestorps kyrka
Kyrkan i Torestorp ligger söder om samhället väl synligt på en kulle . Den nuvarande kyrkan är byggd i sten 1785 och stod färdig ett år efter den brand som
den 27 maj 1784 ödelade den gamla kyrkan, prästgården och sockenstugan. Den
nedbrunna kyrkan kan ha varit från 1300 eller 1400-talet. Tornet, som troligtvis är uppfört senare än långhuset är av trä och har skiffertak.
Kyrkans välvda innertak i trä har vackra målningar. Dessa har varit övermålade
men togs fram vid en renovering 1917. Predikstolen med baldakin är målad 1786
av Johan Adolf Spaak. Han har troligtvis även målat altartavlan och läktarbröstet. Målningarna är framtagna vid en restaurering 1937-38 av konservator
Thorbjörn Engblad, Alingsås .

Torestorps kyrka.
Av kyrkans inventarier kan nämnas en brudbänk från den gamla kyrkan och en
brudkrona från 1791. Kyrkan har tre kl ockor var en med årtalet 1786. Undan
branden räddades en nattvardskalk i förgyllt silver från 1500-talets början
och en fyrarmad ljusstake, smidd i järn, från 1674.
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KULTURHI STORI SKT VÄRDEFULLA BEBYGGELSEMILJÖER
A. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö vid Berg

Jordbruksfastigheten Berg ligger högt med vid u t sikt över socknens
marker . Gården

ligger

Strömmen . Bebyggelsen

i
är

socknens

östra del

placerad

på

skogs-

vid vägen mellan Röllese ·och

moränmarken

vid

övergången

mellan

odlad mark och skog. I hagmarken finns odlingsrösen och stenmurar som minne från tidigare odlingar .
Berg (under Berget 1540) är i äldre

jordeboken upptagen som kyrkohemman om

1 mantal.

I bebyggelsemiljön ingår byggnaderna vid Berg 1 : 2 , 1 : 3 , 1:6. Här finns två
äldre välbevarade enkelstugor med sydgötisk ko1<splacering. To r pet som ligger
längst mot norr har e tt mycket stor t kultur historiskt värde. Torpet är f r ån
1800-talet och har en intakt

bevarad interiör och exteriör .

Den nuvarande

mangårdsbyggnaden har genomgått ett antal kraftiga ombyggnader på senare år.
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B. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö vid Getabo
Odlings landskapet vid Getabo är ålderdomligt. Området har talrika odlingsrösen och stenmurar mellan åk r arna och efter vägarna . Till Getabo 3 : 3 B går
en väg vilken på båda sidor har breda murar. Förutom den bevarade bebyggelsen
ingår i miljön även hagmarken med stengärdesgårda r, grusvägarna med stenmurar
och den odlade marken där gärdena är avgränsade med murar. Getabo som ligger
i socknens

norra del har ett stort antal vackra vällagda stenmurar i ett

böljande , småkuperat landskap .
Från 1540 finns tre gårdar i byn nämnda i jordeboken utan särskilda namn. De
får namnen Lillegården, Mellangården och Sto r egården såsmåningom.
Det bevarade ålderdomliga kulturlandskapet med åkra r, ängar, hagar, odlingsrösen, stenmu rar och grusvägar har e tt stort kulturhistoriskt värde där stor
försiktighet bör iaktagas.
Fastigheter i miljön som har ett kulturhistoriskt värde är Getabo 3 : 3 A och
Getabo 3:3 B samt även Getabo 2:2 .

Böljande, småkuperat odlingslandskap vid Ge t abo med stenmurar, odlings rösen
och ängsmark .
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C. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse vid Sandsered

Sandsered

(Sansseryd

1540) ligger

öster om Torestorp vid Sandsjöns

södra

strand. Landskapet norr om vägen består av öppen odlingsmark och söder om
vägen av moränmarker med
ningar. Den

runda

skog.

övertorvade

Öster om bebyggelsen finns

några

stensättningen är en grav från

fornläm-

järnåldern.

Det har även funnits ett flertal resta hällar, vilka möjligen kan ha bi l dat
en hällkista

från

yngre

stenåldern.

I

utgrävda hällkistor har man

funnit

ben från många begravda.
Sandsered är i äldre jordeboken upptagen som frälsehemman om 1 mantal . Miljön
omfattar två

jordbruksfastigheter med tre

bostadshus

och ekonomibyggnader.

De äldsta bostadshusen, från mitten av 1800-talet, har planerade trädgårdar
med syrenhäckar och stenmurar . Husen har placerats väl avskillda från ekonomibyggnaderna och har då fått ett markerat och värdigt uttryck . De äldre
mangårdsbyggnaderna har en välbevarad exteriör med

vitmålad locklistpanel.

Fastighe ter som ingår i miljön är Sandsered 1:6 och Sandsered 1:7.
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D. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö vid Strömmen

Strömmen ligger vid Getaforsen, i Strömsån, som f örbinder Öjasjön med Sandsjö .
I äldre

jordeboken är Getaforsen upptaget som fr ä l sehemman om 1 ma n tal

och

i jordeboken från 1700 står det Getafors eller Strömmen med Kiebba l e det om
1/2 mantal.

I

dagligt

Vid Strömmen har det
1935 revs den

tal

kallas

funnits

området

en såg,

vid

troligtv is

Ge t afo r sen

fö r

Strömme n.

fr ån 1900-talets

gamla vattendrivna sågen och den nuva r ande

början .

turbindr ivna med

två cirkelsågar och hyvel byggdes. Viskans kraftbolag regl e r a d e 1986 Ge taforsen . I

samband med detta

försvann möjligheten att t illf öra vat ten t i ll

turbinen som drev såga r na. Ett återställande av turbinanläggningen oc h vattentillförseln vore

önskvärt. Tidigare

fanns även en k varn vid Ge ta f orsen

vilken brann 1939 . Rester av grundmurarna syns vid for s e n .

Till miljön vid Getaforsen hör även en jordbruksfastighe t

med en rödmålad

mangårdsbyggnad från 1800-talets början i två hela våninga r.
Strömmens skola från slutet av 1800-talet ligger väster om Ge taf orsen. Skolan används idag som sommarbostad.

Fastigheter som ingår i miljön är Röllese 2:7, Stömmen 1:7 och Strömme n 1:8 .

Dammen i

Strömsån

ovanför

den

vatten-

och

turbi nd rivna

sågan läggningen.
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER
1. BACKA 1:1 , Nylyckan
Bostadshus (1800-tal), gä ststuga med verkstad (1970-80tal, avträde.

Stugan ligger i skogen omgiven av hagmark med odlings rösen och blandskog.
Stugan flyttades 1932 från Backa l:l, huvudgården.
Omkring det timrade huset med faluröd locklistpanel finns en trädgård med
fruktträd, björk, hägg, oxel och lönn . På framsidan har byggnaden en liten
inbyggd glasveranda och mot baksidan en senare tillbyggnad med ett rum.
Interiört finns bevarat murkomplex med rörspis och järnspis. Övriga byggnader
saknar kul turh istoriskt värde. Ekonomibyggnaden som l åg mot norr är riven.
Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde som ett exempel på den torpbebygge l se vilken förr var vanlig i socknen men som nu till stora delar är borta.
Torpet är även utvärderat av hembygds f öreningen.
2. BACKA 1:1, Rådalen
Bostadshus (1835 tillb 1912) ,
ladugård (1928).

Torpet Rådalen under Backa 1:1 ligge r på en höjd med vid utsikt över socknen.
Det är omgivet av hagmark, tidigare odlad mark med odlingsrösen och barrskog. Intill ladugården finns en trädgård med fruktträd vilken på tre sidor
är kringbyggd med stenmur och på en s i da med taggtråd. Fruktt r äden är här
väl skyddade för skadegörelse av boskap , rådjur och ä l g. Strax intill bostadshus e t fi nns en hamlad ask . Fram mot gården leder e n väg kantad av en stenmur.
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Bostadshuset är timrat och har en omålad locklistpanel. Ursprungligen har
det va r it en e n kel stuga med valvspis a v s . k . västgötamodell som 1912
tillbyggdes åt norr , där man 1916 satte in en kakelugn. Den blå dubbla
inåtgående paneldörren är mycke t vacker i den grå fasaden. Även ekonomibyggnaden ä r omålad.
Byggnaderna och miljön har e t t sto rt kult urhisto riskt värde och ä r även
utvärderat av hembygdsföreningen. Byggnaderna som li gger omgivna av skog
har aldrig varit målade. Den muromgärdade trädgården har ocks å ett kulturhist ror iskt värde , då den visar på en a npassning till rådande förhållanden.

3 . BERG 1:2, 1:3, 1 : 6
Bostadshus I (ev. 1700-tal),
bostadshus Il (1800-tal),
bostadshus III (1800- tal),
ladugård I (1900-1912), käll are, ladugård Il (191 5 ) .
(Ingår i bebygge lsemil jö A,
Berg).

Strax bakom det nuvarande , helt ombyggda och förändrade bosta dshus (I)
ligger bostadshus II. Byggnaden är en t imr a d enkelstuga med götisk köksplacering och klädskrubb i f örstugan, byggd i 1 1/2 plan. Huset har en
fa luröd locklistpanel, vita snickerier , e n enkel öppen pelarveranda med
si ttbänka r och en ockragul halvdörr . Dörren är d e lad i en övre och en
nedre halva som går att öppna oberoende av varanda. Endast två dörrar av
denna typ är f unna i Torestor p socken.
Bottenvåningen har bevarat murkomplex med valvspis av s .k. västgötamodell
beläget mot husets bakre si da. På övre planet är det e n sommarbostad med
väggfasta sängar samt ett l of t fö r förvaring av bl.a . spannmål. Taket är
täckt med be tongt egel och sko rs tenen ä r inklädd med plåt.
Bostadshus III ligger norr om föregåe nde hus mot skogskant e n . Byggnaden är
en timrad enkelstuga med murkomplex mot huset s baksida. Ingången direkt
till köket saknar bislag eller skonk . Ingången till far stun har ett bislag
med enkupigt l ertegeltak och enkel bräddörr. Vid den norra gaveln f inns en
tillbyggd bod me d pulpettak . Huset har en faluröd locklistpanel och vita
fönst erbågar . Det sakna r vitmålade fo der och knutbrädo r. Interiört har stugan
välbevarat mur komp l ex av gråsten med valvspis av s . k . västgöt amodell och
gruva i köket. Ko"ket saknar direkt ingång från stugan . Taket ä r täckt med
en - och tvåkupigt lertegel . Skorstenen är vitputsad med vattenavledande
hallar .
Av ekonomibygganderna är ladugården I med lada och loge , vid vägen välbevarad. Den har en uppbyggd frontespis med portar till skullen, fyr rut ade
fönste r till fähuset och fa luröd locklistpane l.
Bostadshus III som är e n välbevarad torpstuga från 1800- talet har ett sto rt
kulturhistoriskt värde . Bostadshus Il har e tt kulturhistoriskt värde tillsammans med ladugården I vid vägen.
Ingår i natu rvårdsområde 49 BLS , Mark.
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Bostadshus (trol. 1934), bykstuga, källare med källarvind.
Ekonomibyggnaderna är frånstyckade .

Byggnade rna ligger på en sluttning med en väg som skiljer mangården från fägården omgivet av en trädgård med fruktträd, alm , oxel och syrenhäck mot
vägen samt hagar med odlingsrösen och stenmurar .
Bostadshuset är troligtsvis byggt av samma person son har byggt Lerbäck
då dessa byggnader ser e xakt lika ut vad avser exteriören. Bostadshuset har
en frontespis med ett stort niorutat treluftsfönster, en enkel pelarveranda,
som troligtsvis inte är orginal, oljefärgsvit locklistpanel, gröna fönsterfoder med vita bågar, tvåkupigt l ertegel och betongtegel på taket. Intill
bostadshuset finns en bykstuga med faluröd locklistpanel och en källare med
källarvind med faluröd stående slät panel .
Ingår i naturvårdsområde 49 BLS, Mark.

Bostadshus (e 1850) , ekonomi byggnaden är riven .

Steket är ett av Brokens tidigare åtta torp. Det ligger i socknens östra
del på gränsen till Älekulla socken. Byggnaden är en enkelstuga med stående omålad locklistpanel och oljefärgsvita fönsterbågar . Mot norr finns en
skonk med pulpettak. Enkelstugan, som är välbevarad, har murkomplex med
eldstad och valvspis, köket går över stugans hela bredd. Taket är klätt med
plåt. Huset ligger på en mindre uppbyggd terrass omgivet av tidigare odlad
mark och blandskog. Intill huset finns fruktträd.
Ekonomibyggnaderna är raserade.
Den bevarade torpstugan har ett kulturhistoriskt värde och har även utvärderats av hembygdsföreningen .
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6. FÅGLABÄCK

Hagaberg
Bostadshus (1935/36), ladugård (1935), bykhus (efter
1936), källare med bod, garage (1950- tal) .

Byggnaderna ligger på en svag höjd omgivet av en välskött trädgård söder
om Torestorps kyrka. Fram mot bostadshuset l eder en stenlagd gång med rabatter på var sida. Manbyggnaden har den för tiden typiska placeringen, en bit
från ladugården och väl synligt. Med en oljefärgs vit locklistpanel, bruna
snickeridetaljer, fönstrens symetriska placering, veranda och frontespis är
byggnaden ett välbevarat exempel på byggnadstraditionen inom socknen omkring
1930.
Ekonomibyggnaden, från samma tid, innehåller ladugård , loge och lada samt
har överbyggd gödselstad. Tvåkupigt lertegeltak och faluröd locklistpaneL
Tillsammans med den faluröda bykstugan och källaren bildar byggnaderna en
välbevarad miljö från 1930-talet vilken besitter ett kulturhistoriskt värde.

7. FÅGLABÄCK 1:21
Bostadshus (slutet av 1700talet), ladugård (1901),
bod, källare.

Gården ligger vid skogskanten, innanför en syrenhäck, öster om Torestorps
kyrka. Bostadshuset är en timrad parstuga i två våningar med vind - vilket
är en mindre vanlig hus typ i socknen. Bottenvåningen med två kamrar, kök
och stuga har genomgått vissa förändringar i senare tid. övervåningen är
ursprunglig med två gavelkammare, vilka har var sin rörspis. I mitten
finns ett förvaringsutrymme och till höger säaboden vilken idag används
som atelje. Övervåningen är varsamt renoverad med bevarade detaljer som
ett vackert trappräcke där hörnstolpen har en "lökknopp". Byggnaden har
skorstenar med hällar , tvåkupigt och enkupigt lertegel och en svart målad
ekesyll mellan grund och vattbräda. Färgsättningen är ej ursprunglig och
mot baksidan finns en mindre tillbyggnad. Verandan är från början av 1900talet. Till gården hör en välbyggd källare av sten och en vinkelbyggd ekonomibyggnad med skullutskott. Ekonomibyggnaden har plåttak. Bygganderna frånstyckades från marken 1966. Har även utvärderats av hembygdsföreningen.
Trots vissa förändringa r har byggnade n et t kulturhistoriskt värde.
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8. FÖNHULT 1: 10
Bostadshus I (1800-tal),
stadshus II (1970) .

bo-

Bostadshus I är en framkammarstuga som är timrad till nock med ryggås .
I stugan finns bevarat murkomplex med valvspis och bakugn av s.k . västgötamodell. Taket i stugan är välvt .
Taket är täckt med enkupigt lertegel. Murstocken av gråsten har skorsten
med stenhällar som skydd för att vatten ej ska r i nna in vid murs t ocken.
Byggnaden har en tuktad stenfot mot norr , ver anda från början av 1900- talet
samt ett treluftsfönster på framsidan även det från 1900-talet. Bostadshuset
är troligtvis ombyggt och förändra t vid slutet av 1800-talets eller början
av 1900-talet. Trots dessa förändringar har byggnaden ett kulturhistor iskt
värde. Har även utvärderats av hembygdsföreningen.
9. GETABO 3:3 A, Storegården
Bostadshus (1903) , ladugård
(1903) , garage .
(Ingår i bebyggelsemil j ö B,
Getabo).

Bostadshuset på Storegården har en oljefärgsvit profi l erad l ocklistpanel
med vita fönsterfoder och bågar , tuktad kvaderstensgr und , frontesp i s och en
inbyggd glasveranda med glasad pardörr. Interiören är välbevarad. Tvåkupigt
l ertegeltak. Fram till huset l eder en grusad gång vilken avslut as med blommrabetter framför huset. Trädgår den med fruktträd , grönsaks land och bikupor
är mot norr och väster omgärdad av en vackert lagd stenmur. Stenmuren ha r
även utnyttjats som mjölkpall framför ladugår den.
Ladugårdslängan med ladugård, stall, loge och lada har faluröd stående lockpanel och stående slät panel. I stengrunden mot nordost sitter en järnring
där hästen kunde bindas fast .
Byggnaderna och odlingslandskapet har ett stort ku l turhistoriskt värde.
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10 . GETAB0 3:3 B, Storegården
Bostadshus (1924 e l. 1934),
ladugård (1935), jordkällare.
(Ingår i bebyggelsemiljö B,
Getabo).

Strax öster om föregående ligger Getabo 3: 3 B. Fram till gården leder en
smal gräsväg kantad av vällagda stenmurar. Vid skogskanten, omgivet av ängsmark och stenmurar ligger de grå omålade byggnaderna .
Bostadshuset har stående profilerad locklistpanel, tuktad kvaderstensgrund
och ett tak med svagt konvext utåtböjt takfall. Tvåkupigt lertegel över
spån. Ladugårdslängan har stående slät omålad panel och eternittak. De
gamla, nu rivna byggnaderna, har legat bredvid de nuvarande.
Byggnaderna och

miljön har tillsammans ett

stort

kulturhistoriskt

värde .

Bostadshus (1805), undantagsstuga (1800-tal), verkstad med källare (1800-tal),
bykstuga (ef ter 1850), ladugården är riven.

Roppheden (Råpheden 1715) ligger väster om Torestorps kyrka. I äldre jordeboken är gården kyrkohemman för domprosten och på 1 mantal. För gården finns
jordebok för åren 1719-21, 1815-25.
Bebyggelsen ligger i den sydöstra kanten av den odlingsbyggd
väster om Torestorps kyrka och som sträcker sig fram mot Tolken.

som

finns

Bostadshuset är en timmerbyggnad i två våningar med utskjutande knutar .
Byggnaden får genom de utskjutande knutarna, med utanpåliggande knutfoder,
byggnadstekniska likheter med Torestorps prästgård från 1785.
Den stående locklistpanelen är målad med en ljus oljefärg liksom f oder
och bågar. Dörrar och skorstenar är troligtvis bytta på 1950-talet. Tvåkupigt och enkupigt lertegeltak samt på utbyggnaden mot norr plåt. Som
flygelbyggnader fungerar undantagsstugan och verksstaden. Undantagsstugan
mot väster har faluröd lockl i stpanel, inå t gående faluröd paneldörr med
vinkelstäl l d panel och öve rljusfönster, skorst en med häl lar och pllttak.
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Verkstaden mot öst er har en enklare paneldörr, faluröd stående locklistoch lockpanel, fyrrutade fönster, källare under huset och plåttak .
Bakom mangårdsbyggnaden ligger den faluröda bykstugan med fyrrutade fönster.
Byggnaden står idag öde och ladugården är riven. Mangårdsbyggnaden besitter
ett kulturhistoriskt värde därfär att det är en av de större bevarade byggnaderna i socknen, tillsamma ns med prästgården , från tiden omkring 1800.
Även utvärderat av hembygdsföreningen .
12. KULLA 1:44. Korslid, Kolabacken
Bostadshus I (1800-tal), bostadshus Il (ev. 1775), ladugård/förenings l oka l (1980-tal).

Efter den gamla vägen mellan Torestorp och Älekulla ligger Korslid i en trevägskorsning på en höjd omgivet av ängsmark med stenmurar och skog .
Av byggnaderna som tillhör hembygdsföreni ngen i Torestorp är bostadshus I
det som har tillhört torpstället. Huset är mycket välbevarat såväl interiört,
med tapeter och målingar, som exteriört med fyr rutade fönster, faluröd stående locklistpanel, köksskonk med en enkel blåmålad plankdörr och nyckelhålsskonk.
Bostadshus II har utskjutande knutar, faluröd locklistpanel, blyspröjsade
fönster och en mycket orginell turkos färg på de snickerier vilka brukar
vara vita. Enligt utsago har huset haft turkos färg som orginal . Detta hus
var, innan det flyttades till Kors lid, flygelbyggnad vid Tores torps prästgård där det användes som drängstuga. Vid fly ttn ingen kortades huset och
förändrades även invändigt.
Bostadshus I besitter ett kulturhistoriskt värde genom sin välbevarade
interiör och exteriör. Om hus II ska tillmätas samma värde är tveksamt. Dock
har miljön ett historiskt och miljömässigt värde.
Även utvärderat av hembygdsföreningen.
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13. MAGERHULT 1:8, Nyaled
Bostadshus (1926) , ladugård
med lada och loge (ev . 1800ta l).

Magerhult (Magrollt 1540), ligger i sockenens norra del på och gränsen till
Örby socken. I äldre jordeboken är Magerhult ett klosterhemman om 1 mantal.
Nyaled är en av fyra avsöndringar från stamfastigheten. Nyaled ligger omgiven av hagar med stenhägnader och skog. Närmast huset finns en trädgård
med fruktträd , syrenbuskar och lönn.
Bostadshuset har en vacker, måttfull veranda med snickarglädje , vitmålad
locklistpanel, rödmålade fönsterfoder och vita bågar, kvaderstensgrund och
betongtegeltak. Köksingången har en enkel rödmålad bräddörr som här saknar
det annars så vanliga vindfånget eller skonken.
Ladugårdslängan kan vara äldre än bostadshuset. Det har en faluröd stlende
lock panel, fyrrutade fönster och en hög stengrund mot sydväst. Mot söder
finns avträdet närmast fähuset. Placeringen vid dyngstaden är den vanliga
och mest praktiska. Under det uppbyggda loftet mot norr är det plats för
redskap eller djur (grisar?). Byggnaden har en ålderdomlig utformning.
Plåttak.
Tillsammans har byggnaderna vid Nyaled ett stort kulturhistoriskt värde
trots att de representerar olika tidsperioder men tack vare att de är väl
bibehlllna. Mangårdsbyggnaden är mycket typisk för den villaliknande bebyggelse som blev vanlig på de friköpta torpställena vid 1900-talets början.
14 . RÖLLESE 2:7, Strömmens skola
Skola (omkr . 1895), avträde,
gäststuga (1970-tal).
(Ingår i bebyggelsemiljö D,
Strömmen) .

Strömmens skola frln slutet av 1800-talet har en lektionssal mot öster med
ett stort fyrluftsfönster. Byggnaden har faluröd locklistpanel och vita
snickerier. Taket är täckt med betongpannor. Skolan är idag sommarbostad
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och har fått en stor, tillbyggd veranda mot söder på senare år. Skolan som
ligger i en sluttning är omgärdad av en stenmur. Utanför stenmuren ligge r avträdet.
Den gamla skolan har ett kulturhistoriskt värde, men främst ett historiskt
värde.
15 . RÖLLESE 2 : 9, Stuguslätt
Bostadshus ( före 1850), ladugård ( omkr. 1900), bod ( 1980tal), garage.

Stuguslätt ligger norr om Linnehult på gränsen mot Öxabäcks socken. Historiken är den samma som för Linnehult då dessa är avsöndringar till Ös t ergården.
Bostadshuset är omgivet av ängsmark med stenmurar och skog . Torpen ligger
efter den gamla vägen mellan Glumse i Öxabäcks socken och Torestorp.
Bostadshuset har röd locklist och lockpanel, vita snickeridetaljer, och fyrrutade fönster. Verandan som troligtvis är från början av 1900- talet har en
dubbel inåtgående paneldörr med "fiskbensmönster ". Huset, en parstuga med
framkammare har bevarat murkomplex med valvspis av s.k . västgötamodell och
stänkmålad kakelugn. Köket är placerat mellan de båda stugorna vilket kal las
för götisk köksplacering . Vid koksingången finns den traditionella köksskonken med pulpettak. Tvåkupigt lertegel och murade tegelskorstenar av senare
datum.
Välbevarad ladugårdslänga från början av 1900-talet.
Intill bostadshus finns en fruktträdgård omgärdad på tre sidor med en stenmur. Den fjärde sidan avgränsas med bostadshuset.
Den bevarade miljön besitter ett stort kulturhistoriskt värde och är även
utvärderad av hembygdsföreningen .
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16. SANDSERED 1:6
..,

Bostadshus (omkr. 1850) ladugård ( 1909), brygghus - käl lare - vedbod (omkr 1920).
(Ingår i bebyggelsemiljö C,
Sandsered).

Mangårdsbyggnaden som är uppförd i två våningar med vind, är en långloftsstuga
från mitten av 1800-talet. Byggnaden har en vitmålad locklistpanel, vitmålade
fönsterfoder och brunmålade fönsterbågar med kopplade fyrrutade fönster vilka
nyligen är insatta. Den öppna verandan har en inåtgående pardörr med mångspröjsade glas. Dörren är troligtvis från början av 1900-talet . Taket är täckt
med betongpannor. Vindskivorna är dekorerade med en vacker, enkel lövsågeriudd. I bottenvåningen finns valvspis med bakugn av s .k. västgötamodell och
på andra våningen en valvspis med årtalet 1850 ristat i putsen. Ekesyll mot
stenfoten.
Ekonomibyggnaden med lada och loge är vinkelbyggd. I fähusdelen sitter en
äldre paneldörr med vinkelställd panel.
Mellan mangårdsbyggnaden och vägen finns en trädgård omgärdad av syrenhäck
och stenmur.
Bostadshuset som är välbevarat har ett kulturhistoriskt
värde. Gården är även utvärderad av hembygdsföreningen.

och miljömässigt

17. SANDSERED 1:7
Bostadshus I (1862), bostadshus II (ca 1930 omb. 1985/86),
ladugård med lada (1948), undantagsstuga (e 1850).
(Ingår i bebyggelsemiljö C,
Sandsered).

Mangårdsbyggnaden i två våningar och vind har fyrrutade fönster och lunettfönster på gavlarna. Den inbyggda glasverandan med glasad inåtgående dubbeldörr har troligtvis tillkommit vid början av 1900-talet liksom utbyggnaden
vid ko'ket . Lertegeltak och skorsten av tegel. Vit kakelugn i stugan. Oljefärgsmålad profilerad locklistpanel, gröna fönsterfoder och vita bågar. Den
faluröda undantagsstugan har dubbel inåtgående paneldörr med överljusfönster
och betongtegeltak. Den har en senare tillbyggnad mot väster. Bostadshus II
från 1900-talet har renoverats kraftigt under senare år varför det har förlorat sitt ursprungsvärde. Ekonomibyggnaden från 1948 har en tillbyggd
mjölkkammare a v betongsten.
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Byn Sandsered har ett kulturhistoriskt och miljömässig t värde genom sina välbevarade äldre mangårdsbyggnader och ekonomibyggnader.
Har även utvärderats av hembygdsföreningen.
18. SKOG 1:7, Skogsslätt
Bostadshus (1890-tal) , uthus
(1923) .

Skogslätt är ett av Skogs sju avsöndringar beläget i socknens södra del . Denna
del av socknen har tidigare hört till Älekulla socken.
Bostadshuset, en tvårumsstuga med tillbyggd vävekammare är timrat upp till
nock. Enkupigt lertegeltak, faluröd locklistpanel, vita foder och bågar men
ej vita knutar gör det välbevarade torpet mycket kulturhistoriskt intressant.
Innanför fa rstun mot söder finns en målad bräddörr med öve rl jusfönster . Interiören som är mycket välbevarat har kök med järnspis och i stugan både kakelugn
och valvspis utan bakugn, intill varandra.
Runt huset finns en trädgård med frukt träd, bärbuskar, syren , blomrabatter
samt grönsaksland omgivet av stenmurar, hagmark och blandskog.
Det väl bibehålla torpet har stora kulturhistoriska värden och bör bevaras i
det skick som det har idag . Har även utvärderats av hembygdsföreningen.

Bostadshus I (1890), bostadshus II (1950), ladugård (ca
1886-90), såg (1935), garage,
jordkällare .
(Ingår i bebyggelsemiljö D,
Strömmen).

Bostadshus I ligger p recis vid den väg som går inti l l Strömsån. Byggnaden , i
1 1/2 plan, har vitmålad locklistpanel med brunmålade snickerier och betongpannor på taket. På andra sidan vägen ligger fähuset vid åkanten. Vid forsen
ligger den nuvarande sågen från 1935. Byggnaden har en slät faluröd panel
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och vita snickerier. Här finns två cirkelsågar och en hyvel som drevs med
kraft från vattenturbinen. Vattnet till turbinen rann genom en trätrumma.
Sågverket är helt intakt bevarat och det vore mycket önskvärt att återuppta driften. Sågen saknar vattentillförsel efter den reglering som gjordes
1986 vid Getaforsen av Viskans kraftbolag.
Strömmen har ett stort kulturhistoriskt
även hembygdsföreoingen anser.

och

miljömässigt

värde,

vilket

20. STRÖMMEN 1:8
Bostadshus (1825 renov. 1944),
ekonomibyggnad (troligen 1944),
stenkällare.
(Ingår i bebyggelsemiljö D,
Strömmen).

Mangårds9yggnaden i två hela våningar har utskjutande knutar. Byggnaden har
glasad veranda från början av 1900-talet, fyrrutade fönster och tvåkupigt lertegeltak. Huset som är väl underhåller har en väl uppvuxen trädgård med gamla
fruktträd, stora kastanjeträd, lindar och syrenhäck.
Väster om vägen ligger en välbyggd stenkällare och strax intill, ekonomibyggnaden från 1940-talet. Den har tak över dyngstaden, liten tillbyggd mjölkkammare, skullbro vid norra gaveln och lertegeltak.
Byggnaderna har miljömässiga och kulturhistoriska värden genom sitt välbevarade yttre och i miljön vid Getaforsen vilket även hembygdsföreningen anser.
21. SUND 1:2
Bostadshus (1813), ladugård
(1939), snickarbod (1800- tal),
bykstuga (slutet av 1800-talet).

Gården Sund (Ytrasund 1325), ligger på en höjd mellan Tolken och ö. Öresjön,
omgiven av en trädgård med fruktträd och grönsaksland. Runt trädgården är
det en stenmur med syrenhäck. Mot vägen och fägården ett rödmålat spjälstaket. Framför mangårdsbyggnaden står tre, tuktade lönnar och från verandan
leder en stenlagd gång mot fägården .
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Gården ägdes vid 1300-tale t s bör j a n av Gudhems Kloster . Då såldes gården och
ett nytiabol Hyltenäs med under lyda nde ålfiske, för 140 mark av a bbedissan ,
Fru Ingeborg Mattesdotte r Oxe ns t ie rna . 1772-1869 hette ägaren till Sund
Sven Andersson. Han var f ödd på gården och troligtvis var det han som byggde
den äldsta de l en i mangår dsb yggnaden. Den nuvarande vägen förbi Sund fanns
inte på hans tid utan han red på en stig genom skogen , uppe på åsen då han
skulle till kyrkan . Han g i c k k l ädd i kortbyxor och vadmalsrock enligt uppgift.
Ursprungl igen byggdes bo sta d s huset som en långloftsstuga med uppgång i var
ände av huset , till andra vån ingen med sädesloft och nattstuga. I loftkammaren finns väggfasta säng ar med profiler ad frambräda. På väggen, inne i
sängarna, sitter en målad julbona d k listrad på stockarna. Den visar avbi ldningar av Jesus barnet i krubban och de visa och fåvitska jung.fruarna. Över
dörren sitt e r en annan bonad som föreställer bröllopet i Kana. Innanför
loftkammaren finns två nattstugor, varav den ena har eldstad och husets
bevarade, bl yspröjsade , fönster. Till sädesloftet finns en trappa från farstun. Trappan till loftkammaren är i den vänstra framkammaren som även
kallas för käl l arkammare. I kammaren finns en lucka ner till källaren .
I stugan finns en spis med välvd kåpa av s .k. västgötamodell. Fönstren är
utbytta mot kopplade tvåluftsfönster med sex rutor. Faluröd locklistpanel
och tak_ täckt med tvåkupigt lertegel. Intill bostadshuset ligger en timrad
bod. Den gamla ladugårde n hade skullutskot t och låg närmare bostadshuset .
Mangårdsbyggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde, framförallt genom
den intakt bevarade andra våningen. Har även utvärderats -a v hembygds.föreningen.

22. SUND 1:4, Sundskulle
Bostadshus (slutet av 1700talet), ladugårdslänga (1880),
bykstuga (1900-tal).

Sundskulle ligger öster om Sund på en kulle med vid utsikt över Seatonskulle
och ö. Öresjön. Husen är omgivna av hagmark med stenmurar och frukt träd.

Bostadshuset är timrat till nock med ryggås och bevarat murkomplex med putsad
gråstensskorsten med hallar. Utskjutande knutskallar. Verandan är en senare
tillbyggnad, troligtvis från början av 1900-talet med paneldörr. Betongtegeltak och plåttak på verandan. Nedgången .till källaren finns inne i bostadshuset.
Ladugårdslängan från 1880-talet har en senare tillbyggnad över dyngstacken.
Den södra väggen är klädd med plåt . Lertegeltak och blåmålade dörrar. Till
gårdsmiljön hör även bykstugan för tvätt och potatiskokning.
En välbevarad miljö som vi sar på byggnader från olika tide r och hur kraven
på byggnaderna har förändrats över tiden. Mangårds- och ekonomibyggnaderna
är placerade mitt emot vara ndra . Har ä ve n utvärde ts av hembygds.föreningen .
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23. SVANSJÖ 1:21
Bostad I (ev. slutet 1700-tal/
börj. 1800-tal), bostad II (ev.
1850) , ladugård (1900-tal), magasin (ev. 1700-tal), spannmålstork (1970-80-tal), garage .

Den förste kände ägaren till Svansjö (Swansridh 1402 dipl) var ärlig Peder
Mattson (enligt Gabriel Tidegren, Västergötlands Historia). Gården ligger
någon km norr om Tores torps kyrka . När den Ribbinska ätten övertog gården
går ej att säga ej heller hur länge gården stannade i deras ägo, men troligtvis tills mellan 1600-1700-talet eventuellt längre.
Av gårdens ägare har Nils Ribbing (död 1580), gjort sig mest känd. Han var
med i Västgöta-adelns uppror mot Gustav Vasa. Nils Ribbing ägde minst 80
hemman i Västergötland och 25 i Småland. 1529 fick han i utbyte mot en del
gårdar i västra Sverige, kronogodsen "Röllerzered" och "Rökåås" i Marks
härad. År 1528 fick Ribbing hela Torestorps socken i fö r läning med domsrätt
över invånarna. Nils Ribbing ligger begravd på Torestorps kyrkogård.
Svansjö nämns första gången i jordeboken 1680 som frälsesäte om 1 mantal,
från 1706 är det kronohemman om 3/4 mantal och kronodomän.
Enligt uppgift har gården varit kaptensboställe och enligt Älvsborgs läns
kal ender var Svansjö under 1800-talet boställe för häradshövdingen.
Till Svansjö kom man tidigare på den väg som går från norr vid Svansjövik.
Först genom sjösänkningen vid slutet av 1800-talet blev den östra vägen
farbar. Den gamla mangårdsbyggnaden ligger vänd mot norr, och den nya mot
öster.
Mangårdsbyggnaden består av två sammanbyggda hus varav det äldsta är en parstuga. Faluröd locklistpanel och lockpanel , enkupigt lertegeltak, skorstenar
med stenhällar och en enkel ockragul bräddörr in till farstun. Ovanför dörren
sitter ett lunettfönster av samma typ som det yngre huset . Under takfoten
finns vertikala luftintag. Mot nordost har byggnaden tvåluftsfönster med sex
rutor vilka troligtvis sattes in samtidigt med lunettfönstret. Mot sydväst
är det äldre tvåluftsfönster med fyra rutor . Byggnaden är idag starkt förfallen. !hopbyggd med denna är en yngre byggnad som har glasad mittplacerad
veranda , lunettfönste r och fönster med övre tvärpost och nedre tvärspröjs
s.k. losholtzfönster. Enkupigt lertegeltak och profilerad faluröd locklistpanel. Bakom mangårdsbyggnaden ligger en äldre timrad magasinsbyggnad med
spånklädd fasad. Fönstergluggarna är förstä rkta med järnstag. Byggnaden
vilar på upplagda stenpelare och framför dörren är en trappa uppbyggd av
halva kvarnstenar. Mot norr en senare tillbyggd bod och mot söder avträde.
Gårdsmiljön med mangårdsbyggnaden och magasinet besitter ett stort kulturhistoriskt såväl som historiskt värde vilket även hembygdsföreningen anser.
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24. T0REST0RPS PRÄSTGÅRD 1:27
Bostadshus ( 1785) , ladugård
gethus ( 1920-30) , garage .

-

Torestorps prästgård (Thori sthorp 1397) låg tidigare ungefär där dagens församlingshem ligger , strax intill kyrkan. Kyrkan , prästgården och fattigstugan
ödelades vid en brand 1784 men redan 1785 stod den nya prästgården färdig.
Prästgården nämns första gången i riksjordeboken 1685 , f rån 1719 är det kronohemman om 1 mantal och boställe för kyrkoherden .
Prästgården har om- och tillbyggts vid ett antal tillfällen varför den ursprungliga byggnadens typ och planlösning kan vara svår att urskilja . Bäst
syns den från väster. Det är en salsbyggnad i två plan med vind och mot
väster markerade knutlådor. Denna arkitek toniska detalj togs senare upp då
Roppheden fick ny mangårdsbyggnad .
Söder om mangårdsbyggnaden låg den gamla drängstugan med två rum, framkammare
och kök, vilken flyttades till Kolarbacken där den nu finns i ombyggt skick.
Prästgården besitter
hembygds föreningen,

ett

kulturhistoriskt

värde .

Är
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utvärderad

av

25 . VALLSÅS 1:6
Bostadshus (1927) , ladugård
(1927) , bykstuga med källare ,
snickarbod , bod , garage.

Vallsås ligger vid vägen mellan Torestorp och
vackert belägen i en svag sluttning omgiven av
och fruktträd . I hagmarken som sluttar ned mot
odlingsrörsen . Den gamla byplatsen för Vallsås
gården .

Kungsäter. Gården är mycket
en trädgård med syrenbuskar
gården finns stenmurar och
by ligger på höjden ovanför
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Bostadshuset är välbevarat och typisk för
typiska detaljerna hör det brutna taket ,
typen och färgsättningen samt den huggna
taket är dock ej tidstypiskt samt dörr och

tiden kring 1930 . Till de tidsf ront espisen, balkongen , fönsterkvaderstens grunden . Betongtegelfönster vid balkongen.

Till gården hör även väl underhållna och typiska ekonomibyggnader målade
med röd slamfärg och med vita snickerier samt tjärsvarta portar och dörrar.
Vid fähuset finns en enkel liten mjölkkammare med vattenho där en mjölkflaska
kunde kylas .
Gården, med sin samlade och välhållna bebyggelse från åren omrking 1927,
är mycket tidstypisk och har därför ett kulturhistoriskt värde.
26. VIK 1:4, Kl ockaregården
Bostadshus (1909) , bykstuga.
Ekonomibyggnaderna är frånstyckade.

J

Vik (Wiik 1434 dipl .) ligger väster om Torestorps kyrka vid en vik av Tolken.
1540 är tre gårdar upptagna, nämligen nr 2 Mellomgården , kyrkohemman (dompr.)
på 1 mantal, nr 3 Östergården, kyrkohem.man (dompr.) på 1 mantal och nr 4
Västergården, kyrkohemman (dompr.) på 1 mantal. Till dessa gårdar kom, ganska
snart, nr 1 Klockaregården som nämns första gången i jordeboken 1567, kyrkohem.man (dompr) 1/2 mantal- Gården kan ha fått namn efter Anders Klockare som
står upptagen i jordeboken 1570 .
Vik tillhörde 1397 Skara domprosteri. Gården arrenderades 1434 av Broder
Svensson a vapn-halvmåne och lilja. Han blev anklagad för upprorsförsök mot
marsken Karl Knutsson och halshöggs år 1436 . Gården lär även ha varit säte
för flera häradshövdingar.
Tidigare fastighetsbetäckning har varit Vik 1: 1, men bostadshuset och bykstugan är numera frånstyckade med fastighetsbetäckningen 1:4. Bostadshuset
är byggt av en hemvändande markbo, som hade varit i Amerika omkring sekelskiftet 1900. Byggnaden med sina dubbla balkonger, efter hela ena gavelsidan,
har en tydlig amerikainspirerad arkitektur.
Byggnaden har, genom sin säregna och välbevarade exteriör, ett stort kulturhistoriskt och miljömässigt värde.
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Bostadshus ( e . 1850) ,

garage .

Bäckaslätt är en avsöndring från Vi k Ös tergården. Torpet ligger vid To lkens
östra strand omgiven av en trädgård med f ruktträd, syr enbuskar och blomrabatter.
Bostadshuset, en enkelstuga med göt isk köksplacering har bevarat murkomplex
med valvspis av s . k . västgötamodell och järnspis. Byggnaden har faluröd locklistpanel och tvåkupigt l e rt egeltak. Innanför nyckelhål sskonken sitter en
dubbel i nåtgående paneldörr med rak och tvärstäl ld panel.
Bostadshuset besitter ett kulturhistoriskt värde framf öra llt genom sin vä lbevarade interiör.
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER
enligt hembygdsföreningens bedömning
28. ABBORHULT 1:3
Bostadshus (ca 1850), ladugård (1925), magasin med bykstuga (1946), garage (1960),
redskapsbod (1960) .

Byn Abborhu lt (Aborreholltt 1572) , ligger i socknens södra del på gränsen
mot Älekulla socken. Byn som ligger på en höjd ä r omgiven av skog och moss mark.
Bostadshuset på Abbo rhult 1: 3 är e n framkammarstuga från mitten av 1800-talet
som vid renoveringen på 1970-talet har fåt t samtliga fönster utbytta . Den tidigare träpanelen täcks nu av eternitplat tor. Murkomplexet med vitlimmad valvspis är bevarat liksom skorstenen med hällar .
29 . BROKEN 1:15 och 1:3
Bostadshus (1907), ladugård
(1923), bryggstuga (1907),
garage (1980-tal).

Söder om landsvägen mellan Öxabäck och Torestorp ligger Broken (Brogyn 1540
jb). Broken är i äldre jordeboken uppt agen som ett frä lsehamman om 1 mantal .
Fastigheten är delad, bostadshuset har nummer 1:15 och ekonomibyggnaderna 1:3.
Mangårdsbyggnaden har vit pr ofile r ad l ocklis tpanel, l osholtzfönster med tvärpost och tvärsprö js utom på andra våningen där fönstren mot söder och väster
är utbytta. Kvaderstensgrund och tvåkupigt l e rtegeltak.
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30. BROKVARN 1: 11, Ny lyckan
Bostadshus (ca 1885) ladugård
(1933), garage, jordkällare .

Söder om landsvägen mellan Torestorp och Öxabäck ligger Brokvarn (Broqvarn
1565). Ny lyckan är den ena av två avsöndringar. Gården ligger omgiven av
hagmark och skog. Nuvarande ägarens morfar tog upp och började odla torpet.
Bostadshuset i timmer har faluröd locklistpanel och vita snickerier och lertegeltak. Garaget har mot öster skullutskott. Välbevarad yngre (torpmiljö) småbruk.

31. FÖNHULT 2:5, Holmåsen
Bostadshus (ca 1880), ladugård (1900-tal), garage, vedbod , källare med kä l larvind .

Holmåsen ligger i socknens östra kant, mot Öxabäcks socken. Gården ligger vid
den gamla vägen mellan Torestorp och Öxabäck. Efter denna väg finns ett antal
väghållningsstenar. Enligt uppgift har gården tidigare varit ett knekttorp och
flera har funnits i närheten men de är nu rivna.
Bostadshuset är timrat i en våning med vind. Det har vita snickerier och rödmålad locklistpanel. Tillbyggnaden mot söder i två våningar är f rån 1900-talet. Betongpannor och skorsten med hällar.
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32. GETABO 2:2, Mellangården
Bostadshus I (1875), bostadshus II (1955), ekonomibyggnad
(1943), brygghus , garage (1960),
dyngskjul, vedbod (1940), källare med källarvind , bod,

•

Mellangården (Mellomgården 1695) är en av Getabos tre ursprungliga gårdar.
De andra två är Lillegården (Lilla 1680) och Storegården (Stora 1689).
Getabo ligger i socknens norra del. Mellangården är byns östra gård och
den ligger på gränsen mellan odlad mark och skogsmark,
Mangårdsbyggnaden på Mellangården är timrad till nock med vitmålad locklistpanel , Den profilerade listen ä r här ovanligt bred, Byggnaden har idag framkammarstugans planlösning. Tidigare var det trappa upp i var ände av huset
med nattstuga, sommarstuga och spannmålsloft.
Betongpannor, utkragad tegelskorsten och kvaderstensgrund. Samtliga fönster
är utbytta på bostadshuset ,
33. HÄGGHULT 1:6, Hagalund
Bostadshus (e. 1850), ladugård, garage III, bykstuga,
garage I, garage VI,

Hägghult (Hegwlt 1540 i skattejordbok, Häghult 1540 i jordebok) ligger norr
om Torestorp i östra kanten av Klevabäckens dalgång. Klevabäcken avvattnar
Vareviksmossen och Svansjömosse innan den rinner ut i Tolken vid Svansjövik,
Dalgången utgörs a v öppen jordbruksmark och betesmark.
Bostadshuset har rödmålad, profilerad locklistpanel, glasveranda med glasad
pardörr från 1900-talets början, tuktad stengrund under tillbyggnaden , och
skorsten med stenhällar , Betongtegeltak, Runt huset finns en trädgård med
fruktt räd, häck, stenmur samt staket mot fägården ,
Ekonomibyggnaden har locklistpanel och fyrrutade fönste r samt skullutskott
över fähusdelen som är timrad, Lada och loge är ej timrade och saknar skullutskott,
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34 . HÄGNEN 1:10 , Björnholmen
Bostadshus (ev 1700-tal) , ladugård (omkr. 1900), bykstuga
(omkr . 1900).

Norr om Torestorp där Torestorpsån rinner från Övermån ligger Björnholmen.
Gården ligger vid skogskanten på en slutting ner mot ån omgiven av en trädgård med fruktträd, kastanje och syrenhäckar. Runt trädgården finns en stenmur.
På Björnholmen bodde systrarna Elin, Tilda , Amanda och Emilia Andersson,
de försörjde sig bl.a . på vävning. Vävstugan var i husets lägre norra del.
Björnholmen är en avsöndring från Hägnen och fungerade som undantagsstuga
1850-1960 därefter stod huset öde fram till 1974 för att nu vara året om
bostad .
Bostadshuset med sin gula locklistpanel, vita foder och bågar har byggts
om vid ett flertal tillfällen. Den senaste gjordes på 1940-talet då längan
mot vägen höjdes och fick nya fönster . Tidigare var denna del i 1 1/2 plan.
Den lilla ladugårdslängan har en inbyggd del i skiftesverk med skullutskott
s.k. skonk . Plåttak. Bykstugan har faluröd locklistpanel och cementtegeltak .
35 . KULLA 1:33, Korslid
Bostadshus (e 1850).
Ekonomibyggaderna är frånstyckade.

Korslid, som ligger efter den gamla vägen mellan Torestorp och Älekulla är
en av Kullas (Kolla 1540 skjb) tre fastställda avsöndringar.
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Den timrade torpstugan har röd locklistpa ne l med vita snickerier .· Tillbyggd
verande mot öster och en or ginell placering av nyckelhålsverandan på husets
norra gavel. Tvåkupig t lertegeltak.
Ekonomibyggnaden är frånstyckad.
36. REDSLEGÅRDEN 1:3, Lyckorna
Bostadshus (omkr. 1906), ladugård (1940-tal), källare med
källarvind, garage.

Lyckorna som ligger vid vägen mellan Torestorp och Öxabäck är en av Redslegårdens (Ryslegad 1540 jb) fem avsöndringar. Gården ligger på en sluttning
ner mot vägen på gränsen mellan odlad mark och skogsmark.
Bostadshuset har vitmålad profilerad locklistpanel, brunmålade fönsterfoder,
vita fönsterbågar och tvåkupigt lertegeltak. Bostadshuset ligger högt och
väl synligt med frontespis och inbyggd veranda mot vägen.
37. RÖLLESE 2:6, Linnehult
Bostadshus (1865), garage,
jordkällare, bod.

Linnehult ligger norr om Strömmen på gränsen till Öxabäcks socken. Linnehult
är en av fyra avsöndringar till Östergården vilken är en av de två gårdarna
i Röllese som upptas sedan 1540. Den andra är Västergården. Östergården är
i äldre jordeboken ett kronohemman om 1 mantal och Västergården frälsehemman
om 1 mantal.
Bostadshuset ligger i en sluttning omgivet av tidigare odlad mark med odlingsrösen, samt stenmurar och skog. Hustypen är en parstuga med tillbyggd framkammare. Frontespisen och en ovanlig rak skonk är från 1905. Huset har fyrrturade
fönster, brun kakelugn , skorstenar med snedställda hällar och tak täckt med
spån och papp.
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Bostadshus (1895), ladugård (1921), vedbod , bykstuga, jordkällare.

Skog ligger öster om vägen mellan Torestorp och Kungsäter i socknens södra
del . Vägen mellan Tor estorp och Kungsäter byggdes 1931-37 som AK-arbete. Byn
Skog är laga skiftad men gårdarna l igger kvar på sina ursprungliga platser.
Detta ger ett ålderdomligt intryck med en tät bymiljö och med vägen som
slingrar sig genom byn.
Skog 1:3 ligger på en svag sluttning. I Trädgården finns fruktträd samt
flera olika lövträd som lönn , ask , hägg och lind. Bostadshuset som är målat
med vit lino l jefärg har locklistpanel , röda fönsterfoder och vita bågar ,
f r ontespis och utbyggd veranda med balkong.
39. SKOG 1:5 , Sjöryd
Bostadshus (1800-tal) ladugård , hönshus , avträde .

Sjöryd ligger intill vägen mellan Torestorp och Kungsäter på en höjd omgiven
av hagmark och skog. Kr ing huset finns planterade lövträd som kastanje, lönn ,
oxel och hägg samt en hamlad ask och syrenbuskar.
Bostadshuset, som är uppmätt 1955, ägdes då av Augusta Maria Karlsson. Planlösningen var då närmast en enkelstuga med sidokammare och långkök med murkomplexet placerat mot den norra ytterväggen. Mot denna vägg fanns även
en tillbyggd köksskonk med a vträde. Denna tillbyggnad är nu riven liksom
sidokammarens väggar . Murkomplexet med valvspis och Jarnspis är bevarat
samt skorstenen med hallar. Taket har nu plåttak , 1955 var det spån på
taket och tidigare har det troligtvis varit torv. Huset har nu en enkel
pelarportal vilken har ersatt det gamla bislaget med pulpettak.
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40. SLÅBO 1:2
Bostadshus (omkr 1900), ladugård (1940-tal), källare
med källarvind , uthus .

Slåbo ligger i socknens söd r a del, söder om vägen mellan Torestorp och
Kungs äter . Gården ligger vid övergången mellan hagmark och skog. Bostadshuset är byggt på berget.
Bostadshusets panel ä r målad med brun impregneringsfärg, vita fönster fo der
och bruna bigar, taklätta och farstu med pulpettak. Huset har pllttak.
41. SLÅBO 1:4

Bostadshus (1870), laduglrd
(1932), uthus.

Sllbo ligger vid överglngen mellan öppen odlad mark och skog i socknens
södra del vid gränsen mot Älekulla och Gunnarsjö socknar. Slåbo (Slobo
1537 reg) nämns första gången i j o r deboken 1550, glrden är då kronohemman om 1 mantal och hör dl till Älekulla socken.

Bostadshuset som är om- och tillbyggt vid ett .flertal tillfällen har f ltt
perspektivfönster och plltfasad mot norr.
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42. VRÅ 1:2
Bostadshus I (1885 renov. 1946),
bostadshus II (1880 omb. 1942),
ekonomibyggnad (1963), bryggstuga med garage , vedbod-

Gården Vrå (Wranne 1325 dipl-), ligger efter vägen mellan Öxnevalla och
Torestorp med utsikt över Tolken. Gården ligger på en sluttning vid skogskanten precis vid ägogränsen. Väster om bostadshusen är det hagmark med
stenmurar och öster om skog . Framför bostadshuset står två kastanjeträd som
vård träd.
Bostadshus I har oljefärgsvit profilerad locklistpanel, vita fönsterfoder
och bruna bågar, tegeltak och kvaderstensgrund. Fönstren på den södra och
norra fasaden är utbytta till fönster utan spröjsar vid r enoveringen 1946.
Halvvåningsfönstren från 1885 har korsspröjs.
Bakom mangårdsbyggnaden ligger undantagsstugan från 1942. Tidigare var här
en "bo" bilken då byggdes om till bostadshus. Det har ett för 40-talet
mycket typiskt utseende med ett ganska spetsigt sadeltak och tvåluftsfönster
utan spröjsar.
Den n~arande ekonomi bygganden är från 1962 då den gamla revs. Landsvägen
gick tidigare rakt igenom den gamla ladugården varför den revs och en ny
uppfördes i cementsten och trä.
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER
1 . Anabäckshult 2:7 , Fridhem
2. Dal 1:6

3. Dunkared 1:2
4. H15kås 1: 5
5. Lundabo 1:3
6. Nedregården 2:7, Granhult
7. Rössås 1:9
8. Älekulla 2:1

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER
enligt hembygdsföreningens bedömning

9. Alshult 1:9, Kullen
10. Dal 1:2 , Hägnadal
11. Holmen 1:1
12. Hornås 1:2
13. Karlabo 1:7 (Abborhult 1:4)
14. Kinnared 1:1
15. Lilla Älekulla 1:7, Älekulla Lillegården
16. Nockakulla 1:4
17. Nockakulla 1:5
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SOCKEN BESKRIVNING
Älekulla ligger i kommunens sydöstra hörn. Socknen gränsar i s öde r mot Halland .
Några större sammanhängande jordbruksområden finns inte, förutom omr åde t väster om Älekull a kyrka. Jordbruk och skogsbruk har varit huvudnäringarna inom
socknen. 1951 fanns det 115 brukningsenhet e r och av dessa var 15 stycken pi
över 5 hektar. Inom socknen har det funnit ett fyrtiotal torp men endas t ett
fltal av dessa finns bevarade. Några i ndustri e r har inte funnits inom socknen
förutom några mindre slgar. Många har a rbeta t utanför socknen men även hems löjden har tidiga re haft betydelse . Dåliga vägar och långa avst ånd ti ll förlägga rna har påverkat hemslöjdens omfattning.
Inom socknen finns ett antal områden av intresse för naturvården . Område 54 BS
runt sjöarna Botasjö , Kinnasjö och Alsjö består till stora de lar av vacker
blåbärsgranskog. Inom området ligger Hökås med välbevarad e byggnader från
mitten av 1800-talet. Från Lilla Älekulla och Lunden ned mot Lundas j ö sträcke r sig område 53 L.

Vägen mellan Brastorp öve r Rökås , Broken och Fönhult

till Röllese går inom område 49 BLS.
finns en bevarad stenvalvsbro vid Rökås.
Älekulla kyrka

Älekulla kyrka.

Ef ter denna vackra,

slingrande

väg
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Älekulla kyrka ligger centralt i

Älekulla socken. Kyrkans äldsta dela r kan

vara medeltida från 1100-talet.
Långhuset som är uppfört i sten är delvis från medeltiden. Murarna fram mot
koret kan vara från slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet. Koret
är från 1794 och tornet i

trä med skiffertak byggdes 1877. Tornet har en

storklocka från 1590 med mynt ingjutna i

den övre kanten.

Sakristian mot

norr till kom 1935.
Målningarna på långskeppets

tak

och på bänkgavlarna lär

vara utförda av

kyrkomålaren Ditleff Ross, 1760. Vid r estaureringen 1938-39 togs målningarna
åter fram efter att ha varit övermålade. Målningarna i koret från 1794 är utförda av I . M. Hultgren.
Bland inventarierna kan nämnas en. altaruppsats från 1687 samt e n altartavla i
koret som är tillverkad av Johannes Larsson i

Brastorp 1796. I koret finns

även en mora klocka från 1812 tillverkad av Elias Apelqvist. I korets södra
del står en dopfunt i täljsten från medeltiden. Sven-Axel Hallbäck anser att
utsmyckningen gör att den tillhör den s.k . Starrkärrs- skolan och är medeltida.
Idag har kyrkan ett mindre lämpligt takmaterial, betongpannor.

214

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER

Bostadshus (1898) , vedbod
och fårhus, snickarbod,
jordkällare.

Anabäckshult (Endebecksholt 1546 jb), ligger i socknens norr a del, efter vägen
mellan Skållared och Höghult i Öxabäcks socken. Fridhem har varit gårdens
undandagsstuga där de som har arbetat på gården har bott på sin ålderdom .
Ett av uthusen har fungerat som ett kombinerat fårhus och vedbod. Enligt
uppgift kan bostadshuset vara tillbyggt 1898 från att tidigare ha varit
en stuga med rum, kå"k och kammare .
Bostadshuset ligger på en höjd omgivet av hagmark och skog. Huset har e n
gulmålad lock l istpanel, vita fönsterfoder och vita bågar. Verandan är en
tillbyggnad från 1940. Taket är täckt med tvåkupigt lertegel. Tidigare
var det spån på taket .
Byggnaden besitter ett
riören.

kulturhistoriskt

värde genom den välbevarade exte-

2. DAL 1:6
Såg, spånskjul , snickeri verkstad , turbinbod , damm.

Av Älekulla sockens totala areal på 4600 hektar är 3000 hektar produktiv
skogsmark . Tidigare har större delen av virket sågats på de mindr e cirkelsågverk som finns i socknen . I Alshult finns ett sågverk som har drivits
med vattenkraft , där har även funnits kvarn. Sågverken i Dal och Skållared
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drevs med elkraft och ytterligare fyra med råoljemotorec. Av socknens bevarade cirkelsågar har den i Dal bedömts ha ett kulturhistociskt värde.
Det innebär inte att de andra skulle sakna kulturhistoriskt intresse.
Sågen i Dal ligger vid bäcken mellan Alsjö och Lundaboån i socknens södra del.
Såghuset har en cirkelsåg, vilken drivs med el och remdrift . Byggnaden, har
mot väster och delvis mot söder, väggar med faluröd locklistpanel. Taket är
täckt med plåt. Intill sågen ligger en mindre snickeriverkstad målad med röd
slamfärg på locklistpanelen . Plåttak.
Över ån finns en damm som ståc i förbindelse med vattenturbinen nedanför.
Turbinen är renoverad 1985 och i drift.
Anläggningen vid Dal har ett kulturhistoriskt värde då den visar på den industri som har funnits i socknen .
3. DUNKARED 1:2
Bostadshus (1903), ekonomibyggnad (1890).

Gårdens byggnader ligger samlade på en höjd omgivna av ängsmark och skog
väster om vägen mella Älekulla och Älvsered. Dunkared (Donkaryd 1540 jb) är
i äldre jordeboken upptagen som ett kronohemman om 1/2 mantal.
Mangårdsbyggnaden med gul profilerad locklistpane l har tidstypisk frontespis
med två sexrutade fönster och ett rombformat, spröjsat fönster under takåsen .
Verandan har enkel stavdekor med drag av jugend. Kvaderstensgrund. Mangården
är skild från fägården med ett staket. Den timrade ladugården har en senare
tillbyggd mjölkkammare i betongsten. Båda byggnaderna har lertegeltak.
Mangårdsbyggnaden som är mycket välbevarad och den samlade gårdsmiljön har
ett kulturhistoriskt värde.
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4. HÖKÅS 1:5
Bostadshus (1862 ombyggt
1875), ladugård med loge
och lada (1862), verkstad
(ca 1870-tal), avträde.

Hökås (Högas 1540 jb) är i äldre jordeboken upptaget som frälsehemman om
1 mantal. Gården ligger i socknens södra del, vid en ås mellan Kinna sjö
och Alsjö. Den gamla vägen till Älekulla gick förr förbi gården.
Naturen kring gården består av ett kuperat landskap med inslag av tidigare
odlade ytor.
Bostadshuset .i två våningar är klätt med, en tidigare

gulmålad,

locklist-

panel . Verandan har ett välvt tak. Hökls ligger inom naturvårdsområde 54 BS ,
Mark. Som flygelbyggnad ligger verkstaden med faluröd lockpanel. Ladugården
med loge och lada har skullutskott . Den ligger parallellt med mangårdsbyggnaden och tillsammans bildar de en relativt sluten miljö.
Såväl miljön som byggnaderna har ett stort kulturhistoriskt värde då de
utgör en samlad bebyggelsemiljö från mitten av 1800-talet.
Hökås är även utvärderat av hembygdsföreningen.
5. LUNDABO 1: 3
Bostadshus (1850), l adugård
(1906), undantagsstuga (ca
1880) , garage, jordkällare,
kvarn.

Lundabo (Lundebolide 1540 jb) har en samlad och väl bibehållen gårdsbebyggelse
av ålderdomlig karaktär. Gården ligger vid Lundaboån, nordost om Älekulla kyrka. Mangårdsbyggnaden som är uppförd i två våningar av timmer, har en sal i
hela husets bredd i bottenvåningen. Dessutom finns kök och kammare på det nedre
planet, vilket gör att byggnaden närmast är att likna vid en enkelstuga med
sidokammare och långkök som för ovanlighetens skull är uppförd i två våningar.
Byggnaden har en ljusmålad locklistpanel. Farstukvisten är en senare tillbyggnad. Huset vilar på e n hög stenmur med källare.
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Som flygelbyggnad ligger ett mindre falurött bostadshus från 1800-talet .
Huset har en välbevarad inåt gående paneldörr i fiskbensmönster omgivet av
två vita pelare.
Ekonomibyggnaderna f rån början av 1900-talet bildar med bostadshusen en väl
sluten enhet kring gårdsplanen där Lundaboån bildar en naturlig gräns åt
öster.
Vid ån ligger en kvarnbyggnad från 1800-talet med bevarade kvarnste nar och
"maskineri". Vattenhjulet är ej bevarat .
Byggnaderna, som är ett av inventeringsområdets bäst bevarade , har ett
mycket stort miljö och kulturhistoriskt värde. Lundabo är även utvärderat
av hembygdsföreningen.
Lundabo li gger inom na turvårdens intresseområde 49 BLS, Mark.

Bostadshus (1937), ekonomibyggnad, garage.

Granhult ligger i socknens västra del efter vägen mellan Vallsås och Älekulla.
Bostadshuset är exteriört mycket välbevarat med centralt placerad glasveranda,
med mångspröjsade glas. Frontespisen och de symetriskt placerade fönstren
markerar ytterligare byggnadens mittlinje. Taket täcks av tvåkupigt lertegel.
Skorstenen, i tegel , har den för byggnadstiden typiska utkragningen.
Byggnden har på grund av
kulturhistoriskt värde.

sitt

välbevarade

och tidstypiska

utseende

ett
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7. RÖSSÅS 1:9
Bostadshus (1928), ladugård
(1899 ) , bykstuga (1924), garage (1900), jordkällare.

Byggnaderna är grupperade kring en gårdsplan , på en kul le öster om Äleku lla
kyrka. Från gården har man utsikt över Stora Barnas j ö. Kr ing gården är det
öppen mark med stenmurar och od l ingsrörsen . Rössås (Rössås 1540 skjb) , skif tades omkring 1880 och är i äldre jordeboken upptaget som frälsehemroan om 1
mantal.
Det nuvarande bostadshuset med vitmålad panel , grå fönsterfoder och vita bigar är uppfört på samma plats som det äldre bostadshuset . Et t staket skil j er
bostadshuset från fägården där även bykstugan ligger. Här l åg tidigare ett
äldre boningshus som var dubbelt så långt som bykhuset . Den äldre stugan
hade ett murkomplex med stora hällar vilka nu finns i den stenmur som bildar
mur på baksidan av bykstugan.
Ladugården med skullutskott har plats för fem kor och en häst.
Trots att byggnaderna representerar byggnadsskicket vid ol ika
besitter den samlade gårdmiljön ett kulturhistoriskt vär de.

tidsepoke r

Bostadshus (e 1850-t al) ,
sädesbod (flyttad från
Stommen) , basta (f l yttad
från Abborhult/Torestor p),
jordkällare .

Byggnaderna som tillhör hembygdsföreningen ligger i utkanten av Älekulla .
Bostadshuset från senare delen av 1800-talet är timrat med en fa l uröd locklis tpanel och vita snickerier . Enkupigt lertegeltak och bevarat murkomplex
med valvspis av s .k. "väs tgötamodell". Dessutom finns en timrad sädes bod
med utskott och en timrad basta, vilka är flyttade till platsen. Båda dessa
byggnader har enkupigt lertegeltak .
Bostadshuset har renoverats invändigt under 1987 .
Trots de flyttade byggnaderna har miljön ett kulturhistoriskt värde .
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KU LTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTI GHETER
enligt hembygds före ninge ns be dömning
9. ALSHULT 1:9, Kullen
Bostadshus (ev . 1700-tal/
1900-tal), ladugård (1900tal) , vedbod , traktorgarage.

Gården ligger i socknens södra del vid vägen mella Älekulla kyrka och
Älvsered. Bostadshuset är idag starkt ombyggt och saknar ett kulturhistoriskt värde trots att vissa delar av bostadshuset kan vara från 1700-talet.
Mangårdsbyggnaden har blåmålad pane l och perspektivfönste r .
10. DAL 1 : 2 , Hägnadal
Bostadshus (omkr 1870)
gård, (1900-tal), bod,
källare ,

ladujord-

Hägnadal i socknens södra del ligger på gränsen mo t Öxabäcks socken. Bostadshuset som ligger lite högre än ekonomibyggnaderna har utskjutande knutar. Huset byggdes av en snickare på 1870- talet i en äldre teknik än den
då rådande. Huset saknar andra äldre drag och står nu öde. Ekonomibyggnaderna är starkt raserade.
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11. HOLMEN 1: 1
Bostadshus (1851), ladugÅrd
1950-1970), vedbod (1900-tal),
bod (1800-tal) •

•

Holmen (Holmen 1546) i äldre jordeboken ett kronohemman om 1/2 mantal. Gården
ligger öster om vägen mellan Torestorp och Älvsered söder om Älekulla kyrka .
MangÅrdsbyggnaden som ursprungligen har varit en enkelstuga med sidokammare
och lÅngkök har idag delvis annorlunda planlösning. Samtliga fönster är utbytta till kopplade tvi- och treluftsfönster. PÅ framsidan finns ett utbyggt
trapphus och mot baksidan är köket utvidgat.
12 . HORNÅS 1:2
Bostadshus (1880), undantagsstuga (omkr. 1880) källare
med källarvind, verkstad
(1900-tal).

I äldre jordeboken är Hornås (Hornås 1540 skjb) upptaget som ett kyrkohemman
(preb) om 1 mantal.
Gården som ligger pÅ en mindre höjd är omgiven av ängsmark och hagmark med
odlingsrösen, sydost om föregående fastighet.
Bostadshuset som tidigare har varit vitmålat är idag rödmålat med vita snickerier. Några fönster är utbytta mot tvåluftsfönster utan spröjs. Plåttak.
Ovanför detta hus ligger en undantagsstuga från slutet av 1800-talet med bislag och blåmålad paneldörr. Framför dörren ligger en stor stenhäll.
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13. KARLAB0 1:7, tidigare Abborhult 1:4
Bostadshus (omk.r. 1850 tillb.
1900) , ladugård (1900-tal) ,
jordkällare.

Gården har tidigare hört till Torestorp socken och fastighetens tidigare
betäckning var Abborhult 1:4. Gården ligger i socknens västra del på gränsen
mot Torestorps socken omgiven av tidigare odlad mark med stenmurar och
granskog.
Bostadshuset har ursprungligen varit en enkelstuga vilken fick en tillbyggnad mot väster vid sekelskifter 1900 och i samband med detta även e n glasveranda. Falur öd profilerad lock l istpanel och tvåkupigt l e rtegeltak.
Bevarad valvspis av s.k . "västgötamodell" i den äldre delen av huset och
grön kakelugn i tillbyggnaden .
Ekonomibyggnaden är delvis riven .
14. KINNARED 1: 1
Bostadshus (1873), ladugård
(1935-37 ) , magasin, vedbod.

Gården som är högt belägen med utsikt över Botasjön är omgiven av ängsmark
med stenmurar och odlingsrösen. Ekonomibyggnaderna är stora och gården lär
ha varit en av de största i Älekulla.
Bostadshuset är idag klä t t med eternitplattor och har bytta fönster. Mellan
man och fägråd finns ett staket och väg. Magasinsbyggnaden ligger lite avskilt f rån övriga ekonomibyggnader och närmare bostaden.
Kinnareds (Kinderedt 1550) gårdsmiljön är som helhet välbevarad.
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15 . LILLA ÄLEKULLA 1:7
Bostadshus (1815) , ladugård
(1935-37), ga r age , verkstad,
vedbod, källare, såg .

Lilla Älekulla (Lille 1565) ligger sydväst om Älekulla kyrka. 1550 finns två
gårdar upptagna i Älekulla, nämligen Lilla Älekulla som nämns fö r sta gången i
jordeboken 1550 och s tår då upptagen som ett kronohemman om 1 mantal. Den
andra gården är Stommen i äldre jordeboken ( 1540), kronohemman på 1 mantal.
Det har tidigare även kallats för Stora Älekulla.
Äl ekulla skiftades 1917.
Mangårdsbyggnaden på Lilla Älekulla 1: 7 har idag framkammarstugans planlösning
med bevarad valvspis av s.k. "västgötamodell" och stuga med välvt tak.
Byggnaden har gulmålad profilerad locklistpanel, bruna snickerier och plåttak.
Ekonomibyggnaden med ladugård och lada har faluröd locklistpanel, tegeltak
och kvaderstensgrund. Till fastigheten hör även en såg vilken inte används
idag.

Bostadshus (ca 1855-60) ,
garage, bod , käl lare.

Gården som är en av tre i byn Nockakulla (Nockekolla 1605), har ett högt
läge. Gården ligger på en höjdsträckning öster om vägen mellan Älekulla
och Älvsered. Det timrade huset har fåt t senare ti l lbygnader och en veranda från 1900-talet. Bevarad är den gamla paneldörren med snedställda
profilerade lister. Plåttak.
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17. N0CKAKULLA 1: 5
Bostadshus (1843), ladugård
(omkr. 1900) , vedbod (1900tal), uthus, jordkällare .

Nockakulla 1:5 är den östra gården i byn. Byn ligger på en höjd omgiven av
odlad mark och skog . Bostadshuset har vitmålad locklistpanel med vita fönsterfoder och bågar, kvaderstensgrund och tegeltak.
Fönstren i bottenvåningen är utbytta och saknar spröjs. Kring huset finns
en trädgård med fruktträd och hamlade gamla askar.
Ladugården har en förhöjd uppbyggnad till skullen och tak över dyngsstaden
som vilar på stolpar av trä och huggen sten.
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ÖXABÄCK SOCKEN

'·

225

{

I

I

TECKEN FÖRKLARING

At0:}

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö
Kulturhistoriskt värdefull fastighet

A Kulturhistoriskt värdefull fastighet
enligt hembygdsföreningens bedömning
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BEBYGGELSEMILJÖER
A. Tocknarås
B. Torsbo
C. Öxabäck Stommen

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER
L Amundagärde 1:4

14. Prekebo 1:9

2. Amundagärde 1:9

1 s. Strixbol 1:2

3. Bredhult 1: 5, Lilla Bredhult

16 . Tockna rås 1:4

(ingår i beb . miljö A)

4. Brokvarn 4 : 1

17. Tockna rås 1:5

(ingår i beb . miljö A)

5. Börshult 1: 11, Torsborg

18. Tockna rås 1:7

(ingår i beb.miljö A)

6. Börshult 1:17

19. Tokhult 1:3

7. Glumse 1:4

20. Torsbo 1 : 5

(ingår i beb.rniljö 8 )

8. Hallstorp 1:17

21. Torsbo 1:5

( ingår i beb . rniljö 8 )

9. Hulte 1:6 m.fl., Björkeholm

22. Älmhult 1: 4

10 . Kappelabo 1:4

23. Öxabäck Stommen 1:8

(ingår i beb . miljö C)

11. Kärra 5:1

24. Öxabäck Stommen 1:9

(ingår i beb.miljö C)

12 . Kärra 5:1, Osdal

25. Öxabäcks sockenstuga (ingår i beb . miljö C)

13. Lilla Farsnäs 1 : 7

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHJ::TER
enligt hembygdsföreningens bedömning
26 . Boasten 1: 11
27. Mjöasjö 1:8
28, Sävsered 3:2
29. Öxabäck Stommen 1:19
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SOCKENBESKRIVNING

Öxabäck ligger i kommunens södra hörn omgivet av socknarna Älekulla, Tore storp och Örby samt i Svenljunga kommun av socknarna Redslared, Holsljunga och
Mjöbäck.

Inom socknen
ligger mitt

finns
inne i

området ligger

två

av

naturvårdens

skogsbygden

intresseomriden .

omgiven av

öppna ängs

jordbruksfastigheten Strixbol,

Strixbolomridet,

och hagmarker.

Inom

med en ålderdomlig långlofts-

stuga . Närmare samhället Öxabäck ligger Store moss e . Det är en högmosse av
västsvensk typ.
antal förfallna

Pi båda sidor om den väg,

som går genom mossen, finns ett

torvlador. Torrbrytningen upphörde här vid slutet av 1930-

40-talet.

Samhället Öxabäck har vuxit upp norr om den säregna kyrkan, med sitt trappstegstorn . Den huvudsakliga
huvudsakliga produktionen

inkomsten har

var mjölk.

man

fitt

från

boskapen där den

Bland socknens industrier kan nämnas

en snickerifabrik och ett par syfabriker.

Längs Torestorpåns flöde har det

funnits ett fle rtal sågverk och kvarnar .

Hemindustrin med vävning,

sömnad och stickning har haft stor betydelse som

extra inkomstkälla fö r sockenborna. På girden Amundagärde bedrev Anna Andersson sin förläggarverksamhet under namnet Öxabäcks hemslöjd. Hon sysselsatte
omkring 40 väverskor.

Även hantverk somt.ex. korgtillverkning har gett ex-

tra inkomster till de många småbruken och torpställena . Agneta Bokvist talar om "den dolda ekonomin". Hon menar att hemslöjden och hantverket ofta
stod för huvuddelen av inkomsterna och att
gav en biinkomst.

jordbruket många

gånger endast
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Öxabäcks kyrka
Öxabäcks

kyrka är

ritad av arkitekten

och akvarellmålaren Albert Teodor

Gelle rstedt.
Kyrkan bör jade byggas 1873 intill den medeltida kyrkan vilken ansågs vara
i ett dåligt skick och dessutom var den för liten för den ökande folkmängden
i socknen.

Kyrkan med

sitt

trapptorn har e n ovanlig arkitektur

närmast jämföras med skånska kyrkor.

I

och

kan

dag har långhuset betongpannor på

taket vilket får anses vara ett mindre lämpligt material.

Öxabäcks kyrka.
Av inventarierna kan nämnas en s . k. calvariegrupp - en Krist usbild med Maria
och Johannes på golgata. Den är utförd i ek under mede l tiden . I kyrkan finns
även en medeltida dopfunt av täljsten s.k. "musselcuppsfunt ".
Kyrkan ingår i miljön vid Öxabäck Stommen .
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BEBYGGELSEMIWÖER
A. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö vid Tockna r ås
Byn är be lägen i socknens östra de l på gränsen till Holsljunga socken. Byns
odlade marker ligge r på en höjdplatå omgi ven av skog och mossmarker ,

som

s träcker sig ned till Mjöasjön.
1550 fanns en gård upptagen i jordeboken. Senare tillkomme r Tocknarås kvarn
som är överflyttad från Holsljunga socken. Tocknarås är i äldre jordeboken
upptagen som ett frälsehemman om 1 mantal .
Laga skifte genomfördes 1882 då gårdar na flytta des ut från den täta bymi ljön .
Gårdarna ligger idag som ett pärlba nd ef te r vägen genom den gamla byns marker . Setiare t i llkommna bostadshus ligger längre .f rån vägen .
Vid Tocknarås 1:4 låg fram till 1956 ett s ydgötiskt hus, en ryggåsstuga med
loftbod. Byggnaden f lyttades då till Krok beläget strax öste r om östra Öresjö
i Örby socken . Stugan f l yt t ades därför att den nya vägen skulle dras rakt
igenom stugan.
Ut värderade f astigheter i Tocknarås är 1:4 s , 1:5 och 1:7.
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B. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö vid Torsbo

Miljön omfattar två närbelägna mindre torpstugor vilka ligger r e l a tivt ensligt efter den gamla vägen me llan Örby och Öxabäck.
Husen ligger på var sida om vägen.

Där vägen går förbi de båda torpställena,

finns en vällagd st e nmur på var

sida av vägen . Att torpen gränsar intill varandra, är inte he lt ovanligt i
socknen. Ett annat exempe l på två närliggande torpstugor är Osdal. Vid båda
dessa torpmiljöer

är ett av

bostadshusen äldre

Till det hör även en bättre ekonomibyggnad .

mer

välbyggt

och

stör r e.

Inom socknen har hembygds f öre-

ningen inventerat 103 ödetorp.

De torpmiljöer som idag finns bevarade får därför anses vara värdefulla ur
kulturhistorisk synpunkt.

I miljön ingår de båda torpen vid Torsbo 1:5.

På var sida om vägen genom Torsbo finns vällagda stenmurar .
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C. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö vid Öxabäck Stommen
Den kulturhistoriskt värdefulla miljön omfattar Öxabäcks kyrka, två jordbruksfastigheter och sockenstugan .
Sockenkyrkan har ett högt och markerat läge på en höjdrygg i utkanten av
samhället. Vid kyrkogårdsmuren tar det gamla odlingslandskapet vid med stenhägnader och mindre åkerytor .

Strax utanför kyrkogårdsmuren ligger socken-

stugan som har funnits på samma plats sedan 1600-talet.
På en höjd väster om kyrkan, ligger jordbruksfastigheterna Öxabäck Stommen
1:8 och 1: 9. Här har den fyrkantiga boden f rån 1890-talet ett mycket markerat
l äge i miljön. Boden har varit affär och drängkammare. Mangårdsbyggnaden vid
Stommen 1:8 är en välbevarad , mycket tidstypisk byggnad från 1918 .
I bebyggelesmiljön ingår sockenkyrkan , sockens tugans , Öxabäck Stommen 1:8 och
Öxabäck Stommen 1: 9 s . ? •
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER
1.

AMUNDAGÄRDE 1: 4 , Eneberg
Bostadshus (1861 ve r anda 1908)
snickar- och vagnbod med stall
stall (1900-tal).

Välbevarat torp beläget väster om Öxabäcks kyrka vid vägen mellan Torestorp
och Öxabäck,
På torpet har Amundagärdets dräng bott och han friköp t e stället på 1890-talet.
Byggnaden en enkelstuga har faluröd locklis t panel vilken är f r ån 1930- ta l et
då huset fick ny panel och målades. Betongpannor på taket . Huset är timrat
upp till nock och har ryggås. Den s . k. skonken , har funge r at som ett grovkök
och där finns enkla förvaringsskåp för matvaror . Den ing l asade verandan med
paneldörr byggdes 1908. Tidigare har det f unnits en ladugård med skullutskott
vilken revs 1955. I uthuset finns snickarbod och plats för häst och vagnar.
Skonken eller köksfarstun har idag en plåtbeklädnad vilken bör bytas ut mot
en locklistpanel,
Den välbevarade torpmiljön besitter ett kulturhistor iskt värde.
2. AMUNDAGÄRDE 1:9
Bostadshus (1890) , ladugård
( 1890), garage .

Amundagärde (Anundegerdet 1540 jb) ligger norr om Öxabäcks kyrka efter vägen
mellan Örby och Öxabäck . Gården har ett öppet och väl synligt läge med utsikt
över Sävsjön. Förbi gården går den gamla vägen med stenmurar på var sida.
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På gården Amundagärde hade vävlära1~innan Anna Andersson förläggarbod och
förråd för garn och vävredskap . Anna Andersson föddes 1870 och startade sin
fö rl äggarverksamhet vid slutet av 1:300-talet och drev denna fram ti 11 sin
bortgång 1945. Efter henne fortsatte dottern Signe Andersson verksamheten
fram till början på 1970-talet. Anna Andersson hade under 1-940-talet ett
70-tal väverskor sysselsatta med att väva tyger ti ll Svensk hemslöjd, Hemslöjden i Borås och till NK i Stockholm. Man vävde bomullstyger , dukar , gardiner och handdukar inte bara i tuskaft och fyrskaft utan även i rosengång,
dräll, munkabälte och krabbasnår.
Jämfört med de stora förläggargårdarna i Häggåns dalgång är Amundagärde en
enkelt uformad byggnad och det beror på att den ursprungligen ej är uppfö rd som förlägga rg ård. Mangårdsbyggnaden med vitmålad profilerad locklis tpanel har gröna fönsterfoder och bruna bågar. Frontespisen och den enkla
snickeriverandan är för tiden typiska byggnadsdetaljer. Förläggarboden har
varit i utbyggnaden mot norr där köket nu är inrymt. Fram mot mangårdsbyggnaden leder en grusad gång och f ramfär huset på den grusade gårdsplanen
finns en gräsrundel. Till gården hör en u- formad ekonomibyggnad där det
timrade fähuset har skullut skot t.
Amundagärde är socknenes bevarade förläggargård
historia ett högt kulturhisto r iskt värde .

·~~
~

,,·

'\

och

betingar

genom

sin

Bostadshus (1884), ladugård
(1931), redskapsbod (1932),
källare , vedbod.

Gården ligger söder om Öxabäcks kyrka omgiven av ängsmark, hagmark och blandskog.
I en mindre dal ligger den timrade mangårdsbyggnaden i 1 1/2 plan med profilerad locklistpanel. Huset har en vacker, rödmålad paneldörr med överljusfönster. Tvåkupigt lertegeltak. Planlösningen är närmast tvårumsstugans i
1 1/2 plan. Runt huset finns en trädgård med fruktträd. Kökslandet ligger
på kullen , strax ovanför bostadshuset . Mellan man- och fägården finns väg
och staket som avgränsning.
Lilla Bredhult var tidigare torp under Bredhult innan det f riköptes 1920.
Bostadshuset målades vitt på 1950-talet. Innan dess var samtliga byggnader
omålade.
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Laduglrden med s i n enklare pane ldörr har mlngspröjsade fönster. I log- och
laddelen f i nns det praktiska skjutluckor för genomluftning.
Den samlade torpmiljön har ett kulturhistoriskt värde främst genom bostadshus e ts välbevarade exteriör.
4. BROKVARN 4:1
,

\

t

,~· .

Bostadshus (1739), laduglrd
(1860), bistuga och vedbod,
garage.

Brokvarn "ett torp" (Broquernn 1573) finns upptaget första glngen i jordeboken 1573 som frälsehemman om 1 mantal. I jordeboken 1662-1718 1 mantal,
därefter oskattlagt torp ( 1 mantal 1 oförm).
Bostadshuset är ett av de tvl bevarade husen frln tidigt 1700-tal i socknen.
Brokvarn ligger utmed Tocknarln och till fastigheten har tidigare hört blde
slg och kvarn. Bostadshuset utgörs av en framkammarstuga. Huset fick en tillbyggd drängkammare 1880 och en mindre plbyggnad 1943. Då inreddes "säaboden"
på andra våningen till kök. I huset har det under en period även varit affär
och prästboställe. Under 1980 byttes samtliga fönster och huset fick ny
locklistpanel som är målad med f alu rödfärg. Spismuren med valvspis av s.k.
"västgötamodell" är bevarad, liksom det välvda taket i "stugan".
Till gården hör den traditionella ladugårdslängan med fähus, loge och lada
som här har det karaktäristiska skullutskottet.
Den samlade gårdsmiljön och bostadshuset har ett kulturhistoriskt värde framförallt p.g . a. bostadshusets höga ålder.
5.

BÖRSHULT 1:11, Torsborg
Bostadshus (1920), uthus,
rage.

ga-

To rsborg li gger i. utkanten av samhälle t Öxabäck, vid den gamla vägen mellan
Öxabäck och Skene . Huset byggdes ursprung ligen a v skänkta mede l som godtemp-
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larlokal. Byggnaden har mot nordost en ovanlig panelarkitektur och vackra
bevarade jugendinspirerade fönster. På framsidan finns en vacker öppen veranda med svarvade pelare och pulpettak från byggnadsåret. Frontespisen
på husets framsida tillkom 1946 dl huset användes som bostad. Intill huset
ligger det faluröda uthuset med vedbod och avträde.
Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde, dels genom sin tillkomsthistoria och dels genom den ovanliga panelarkitekturen.

Sig och kvarn (1933), bod
(1933).

Längs Torestorpsåns flöde har det funnits ett antal sågar, kvarnar och benstampar. Några av dessa finns ännu kvar men ingen av dem är i drift 1987.
Alla är nedlagda. Vid Brokvarn byggdes 1933 kvarn och såg. Anläggningen var
i drift en bit in på 70-talet. Här finns kvarn, med kvarnstenar och siktar,
samt såg med c irkelsåg bevarat. Anläggningen har drivits med vattenkraft
och Inga. Interiören är ännu intakt bevarad, men byggnaderna håller pi att
förfalla liksom vattenrännan.
Här möts även tre olika vattenbroar. Vid kvarnen finns en ridspång, på
stora stenhällar, över ån. Ovanför denna ser man dagens landsvägsbro i
betong. Bredvid betongbron ligger en äldre stenvalvsbro.
Ridsplngen eller glngbron är upptagen i grupp lA i inventeringen över broar
i Älvsborgs län.
ett industri- och kulturhistoriskt värde.
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Bostadshus (1929), ladugård
(1933), bykstuga .

Glumse (Glumssiö 1546) ligger i socknens nordvästra del , utmed vägen me llan
Öxabäck och Örby . Bostadshuset, som är välbevarat, har en enkel pelarveranda,
under ett pulpettak och bevarade dörrar med mångspröjsade glas från byggnadsåret. Den lilla taklättan ovanför verandan har ett mångspröjsat fönster .
Byggnaden har ett enkelt och proportioneligt utförande . Intill bostadshuet
står en stor alm som vård träd. Intill ligger även den traditionella bykstugan .
Den vinkelbyggda ekonomilängan innehåller fähus, lada och loge med tak över
dyngstaden , där även avträdet finns.
Välbevarat exempel på yngre jordbruksfastighet.

Bostadshus I (1935) , bostadshus Il (1956), bostadshus III
(1800-tal, flyttat 1870), garage, vedbod , torvlada, (192030) , l adugård (1900-tal).

Hallstorp (Halstengztorp 1542 sl), ligger i socknens norra del, utmed vägen
mellan Haretångan och Strömma . Byn laga skiftades 1858 .
Det gamla bostadshuset III har under några år bebotts som undantagsstuga .
Huset är flyttat från Bruonarp i Holsljunga socken omkring 1870. Det ä r timrat
till nock med bod och stuga. Farstun framför boden är ej timrad utan uppför d
av stående bräder . Byggnaden har spån på tre väggar och locklistpanel på den
fjärde. Taket är täckt med betongpannor.
Även de yngre bostadshusen är välbevarade liksom ladugården med lada och loge.
Undantagsstugan med sin ålderdomliga byggnadsteknik har ett kulturhistoriskt
värde.
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Bostadshus (1918-19), ladugård (1916), bad och tvättstuga (1900-tal), brygghus
vedbod - snickarbod (1900tal) , torvlada (1900-tal) .

Den välbevarade torvladan
ligger vid skogskanten.
Gården ligger vackert på en hHjd omgiven av odlad mark, hagmark och lövskog
i socknens Hstra kant mot Holsjunga socken.
Genom gården går vägen som skiljer mangården från fägården. Runt bostadshuset finns en trädgård med fruktträd och rabatter. Mot ladugården är det
en häck. Bostadshuset med vit stående profilerad lockl istpanel har huggen.
stenfot. Huset har ett tillbyggt pannrum mot sydost.
Av stort intresse är den välbevarade torvladan med en hHg stenfot och överbyggnad i trä , med stickspåntak. Ladan ligger i en sluttning nära mossen där
torven bröts. Torven togs upp mellan vårsådd och skörd för att den skulle
hinna torka. Fö rst harvades torven och därefter krattades den för att slutligen köras i en kärra till torvladan. Allt detta arbete gjordes fö r hand.
Torven användes som strö under djuren och den gav en dynga som var bra för
grHdan. På 40-talet tröt torven och mossen växte igen med tall och sly.
Då torvbrytningen var som int ensivast omrking 1910- 1930 byggdes små enkla
torvlador vid kanten av torvmossarna. Dessa har nu förfallit, de flesta
totalt. Torvladan vid Björkholmen är den som är bäst bevarad och den har
därför ett stort kulturhistoriskt intresse.
10. KAPPELAB0 1:4
Bostadshus (1858) , bod,
jordkällare.

Till fastigheten Kappelabo hör även byggnader vilka ligger i Spjutås. Spjutås
ligger i socknens norra del, vid vägen mellan Överlida och Haratången.
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Mangårdsbyggnaden ligger på en höjd vid övergången mellan öppen, odlad mark
och skog. Byggnaden i timmer med faluröd locklistpanel har fyrrutades fö nst er
och öppen pelarveranda. Verandan är målad i rött och vitt me bl.a. en enkel
uddkant i vitt över ingången. Den röd och vitmålade paneldörren omges av ett
brett dörrfoder i rött.
Ekonomibyggnaderna är rivna.
Bostadshuset med en ovanlig och intressant veranda samt paneldörr har ett
kulturhistoriskt värde.

Bostadshus (1922) ladugård
(1896), garage, bränneri,
garage (1896), garage.

Bränneri och bykstuga.
Gården Kärra ligger väster om vägen mellan Öxabäck och Skene. Bebyggelsen
ligger på övergången mellan den odlade marken och skogen.
Kärra kallades 1695 för Yttra och 1908 Nedre. Gården är i äldsta jordeboken
upptagen som kronohemman om 1 mantal.
Norr om bostadshuet ligger en byggnad vilken enligt uppgift har varit bränneri. Byggnaden som är timrad har gavelsvale av stående brädor. I gavelsva l en
förvarades veden. Eldstaden med bykgryta och öppen härd placerad mot den
bortre inre · vägen . Bykgrytan har tillkommit senare än den öppna härden. På
golven finns stora hällar. Byggnaden har utskjutande knutar samt faluröd
lockpanel från 1970-talet. Norr om bränneriet låg den gamla byplatsen.
Byggnaden som är välbevarad har ett kulturhistoriskt värde. Den visar på
en äldre byggnadstradition vilken finns bevarad endast i mindre antal.
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12. KÄRRA 5:1, Osdal
Bostadshus I ( 1860), bostadshus II (e. 1850), f ähus (1800tal) , bod (1900-tal), källare.

Söder om gården Kärra ligger torpet Os dal som är en av två avsöndringar från
Kärra. Husen ligger i en slut t ning omgivna av tidigare odlade marker med
stenmurar och odlingsrösen .
Bostadshus I, en timrad enkelstuga med köks farstu och veranda har bevarat
murkomplex med valvspis av s ,k. "västgötamodell" och skorsten med hällar,
faluröd locklistpanel , vita snickerier samt lertegel och cementpannor på
taket ,
Bostadshus II även det en timrad enke lstuga, kan vara yngre än föregående ,
Stugan har faluröd locklistpanel, vita snickerie r och grönmålade inåtgående
dörrar av ligga nde panel, Taket är täckt med cementpannor.
Till miljön hör även ett fähus som är uppfört i timmer med gavelingång.
Tillbyggd mot fähuset ä r en mindre lada i skiftesverk, Byggnaden är delvis
klädd med lockpanel och har plåttak , Fähuset är den enda bevarade mindre fähusbyggnade n i socknen varför den har ett stort kulturhistoriskt värde .
Torpmiljön, som är tidstypisk för den mindre bebyggelse som växte upp vid
mitten av 1800-talet, har e tt kulturhistoriskt värde,

Bostadshus, uthus,
stuga (1800-tal),

undantags-

Undantagsstugan.
Li l la Farsnäs ligger öster om vägen mellan Öxabäck och Överlida omgiven av
tidigare odl ade marker och skog .
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Undantagsstugan är en ryggåsstuga med timra<l stuga och med vidbyggd bod av
bräd er. Sigurd Erixon kallar denna typ av enkelst uga fö r s tuga med Torsmoplan. Det innebär a tt huset har en gavelförstu som går över husets hela
bredd och en dörr som leder från denna in till stugrummet.
I stugan, med vitlimmade stockväggar och öppet loft över boden , ä r eldstaden placerad til l höger om dörren . Stugan har faluröd panel, där boden
har ny pane l, tviluftsfönster med fyra rutor och plåttak. Pllttaket bör
om möjligt ersättas med ett kulturhi storiskt riktigare material.
Byggnaden har som välbevarad äldre undantagsstuga ett stort kulturhistoriskt
värde.
14 . PREKEBO 1:9
Bostadshus I (1875) , bostadshus II,
Ladugård (1890), bod.

Vid vägen mellan Öxabäck och Överlida ligger Prekebo omgiven av tidigare
odlad mark och skog. Prekebo omnämns första gången 1540 som Prekebolid och
är i den äldre jordeboken u pp t aget som 1 mantal frälsehemman.
Bostadshus I utgörs av en enkelstuga med sidokammare och långkök. Int er i ört
finns ett välbevarat , väggfast , mindre förvaringsskåp samt dörrar med orginalfärg. Byggnaden har en mindre tillbyggnad mot baksidan vid köket , och en
tillbyggd farstu på ena gaveln . Ovanför den välbevarade ver andan med rik ,
vitmålad snickar glädje, sitter ett lunettfönster.
Bost adshus II ä r äldre än föregående . Det är en timrad ryggåsstuga med enkelstugans planlösning med til l byggd bod av stående bräder . Stugan har tredingstak och eldstad till höger om dörren . Bredvid eldstaden , mot yt t erväggen ,
finns en skrubb. På baksidan av boden finns en mindre tillbyggd bod med pulpettak . T..ocklistpanelen har spår av faluröd färg. Huset har, enligt uppgift ,
tidsvis använts som skollokal .
Bostadshus II har ett stort kulturhistoriskt värde då det utgör ett exempel
på den äldre bebyggelse som endast i ett fåtal fall finns bevarad i sin
ursprungliga miljö. Det är synnerligen angeläget at t den bevaras intakt för
framtiden.
Gården ut gör ett välbevarat exempel på den bebyggelse som har funnits på
ett mindre jordbruk och har därför ett sto rt kulturhistoriskt värde.

15. STRIXBOL 1:2
Bostadshus I (ca 1700-tal),
bostadshus II (ca 1890) bostadshus III (1950), ladugård (1890), fähus (1800tal), garage, garage, såg
(1982).

Jordbruks fastigheten Strixbol ligger i socknens norra del. Bebyggelsen är
grupperad i en sluttning, med bostadshusen högre placerade än ekonomibyggaderna. Omgivet av odlad mark och betesmark samt skog. Gården omnämns första
gången 1540 och då vid namnet Strygxbolid. I den äldre jordeboken är gården
upptagen som frälsehemman om l mantal.
Det äldsta bostadshuset I och kulturhistoriskt mest värdefulla,
ligen ha varit en sydgötisk stuga innan det byggdes om till en
med framkammarstugans planlösning 1870. Idag är det svårt att
ursprungliga utseende men vissa byggnadskonstruktioner tyder
kan vara ett påbyggt sydgötiskt hus.

kan ursprunglångloftstuga
spåra husets
på att huset

Av intresse är även bostadshuset från 1890 där skorstenen är dekorerad med
svarta fyrkanter. Vid gården finns en mindre gårdssåg med cirkelsåg.
Den samlade bebygge l sen med bostadshus från tre olika tidsperioder och välbevarade ekonomibyggnader har ett betydande kulturhistoriskt och miljömässigt värde.
Gården l i gger .inom naturvårdens intresseområde 50 BL, Mark.
16. TOCKNARÅS
Bostadshus ( 1860/1879) , l adugård (slutet av 1800-talet),
magasin, bykstuga.
(Ingår i bebyggelsemiljö A,
Tocknarås).

Närmast byn ligger de uppodla,:. markerna omgivna av skog och stora områden
av mossar och sankmarker .
På gården bodde vid slutet av 1800-talet nämndeman Johan August BengtssonBornander. Mangårdsbyggnaden i två våningar är timrad till nock med ryggås. På andra våningen finns en liten kammare med eldstad samt ett större
rum dä r det under en pe riod vi d s lut et av 1800-talet var skola. Utrymmet
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mot norr har använts till förvaring av spannmål . Runt byggnaden finns en
trädgård med hamlade askar, lönnar , björk och rabatter med äldre blommor .
Den gamla vägen, f r ån norr går genom en vacker björkal le kantad på båda
sidor av stenmurar. Vägen gick förr precis utanför mangården och skiljde
denna från fägården. Ekonomibyggnaden har haft en träskvandring under tak.
På gården finns även bykstuga och en mindre magasinsbyggnad.
Tocknarås har en välbevarad gårdsmiljö från s l utet av 1800-talet med en väl
uppvuxen trädgård vi l ket tillsammans har ett kulturhistoriskt värde .
Även utvärderad av hembygdsföreningen.

Bostadshus (1916), ladugård
(1899), uthus.
(Ingår i bebyggelsemiljö A,
Tocknarås).

Mangårdsbyggnaden omges av en trädgård med fruktträd. Trädgården är omgiven
av en häck. Byggnadens huvudfasad med g l asveranda är vänd mot vägen. Mot
ladugården finns en köksfarstu med en äldre rödmålad paneldörr.
Byggnaden har gulmålad locklistpanel , taket är täckt med tvåkupigt lertegel
med en taklätta mot norr.
Ekonomibyggnaden med fähus , lada och loge
tak över dyngstaden. Gården står idag öde.

har

Byggnaderna besitter ett kulturhistoriskt värde .

skullutskott

och

utbyggt

244

Bostadshus (1892), ladugård
(1931), vedbod, jordkällare.
(Ingår i bebyggelsemiljö A,
Tockna rås).

Bostadshuset har faluröd locklistpanel med vita snickerier och
vackert lövsågeri men med nyare dörr. Köksfarstun har pulpettak
blåmålad paneldörr med "fiskbensmönster".
Byggnaden omges av en äldre fruktträdgård och hamlade askar.
trädgården full med vitsippor.
Ekonomibyggnadens fähusdel är av betongsten och vitputsad , intill
överbyggda dyngstaden.

veranda med
och en äldre
På våren är
denna är den

Bostadshuset har ett kulturhistoriskt värde.

Bostadshus (1799), undantagsstuga (1910-tal), ladugård
(1939), garage, vedbod, källare, basta.

Jordbruksfastigheten Tokhult är belägen i socknens nordöstra del och är i
äldsta jordeboken upptagen som skattehemman om 1 mantal tillsammans med
Svensred som finns upptagen i jordeboken t.o.m. 1635 . Tokhult nämns första
gången 1546 som Tougoltt .
Bebyggelsen ligger samlad på en svag höjd vid övergången mellan odlad mark,
hagmark och skog. Bostadshuset är en långloftstuga som idag har framkammarstugans planlösning. Övervåningen är mycket välbevarad med sädesloft och
sommarkammare. I sommarkammaren finns inbyggda tvillingsängar, med rutstickade fördragsgardiner . Sängarna flyttades med från det gamla huset.
Att flytta upp sängarna till kammar loftet 1799, verifierar Sigurd Erixons
teori om att så kan ha skett i början av 1800-talet i sydvästra Västergötland .
Byggnaden har en nyckelhålsskonk med vitmålade uddkanter. Skonken vilar på
en stor stenhäll. Till höger ovanför skonken finns e tt fönster med blyspröjsar.
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På gårdsplanen finns även en hitflyttad basta, vilken tidigare låg strax
väster om gården . Bastan är timrad med gavel av stående bräder. Den är välbevarad och används idag som verkstad. Dock har ett fönster tagits upp på
gaveln.
Det är emellertid en av de få byggnader av detta
varför den har ett stort kulturhistoriskt värde.

slag som finns bevarade

Av gårdens samlade bebyggelse bedöms bostadshuset och bastan har de största
kulturhistoriska värdena. Men även den samlade gårdsmiljön har ett kulturhistoriskt såväl som miljö mässigt värde.

Bostadshus (1800-tal), ekonomibyggnad.
(Ingår i bebyggelsemiljö B,
Torsbo).

Bostadshuset som är välbevarat har enkelstugans planlösning, faluröd locklistpanel , vita snickerier och tvåkupigt lertegeltak. Stugan har en välbevarad
valspis av s.k . "västgötamodell", skorsten med hällar, och tvåluftsfönster
med fyra rutor .
Mot baksidan en tillbyggd koksfarstu och på framsidan nyckelhålsskonk med
vitmålad uddkant och dubbeldörr samt sittbänkar.

Bostadshus (omkr.
hus.

1900),

ut-

(Ingår i bebyggelsemiljö B,
Torsbo).

Bostadshuset på den västra sidan om vägen är yngre än föregående och är ej
lika välbevarat interiört som föregående. Det har dock bedömts ha ett kulturhistoriskt värde då det ingår i en bevarad yngre torpmiljö med två intilliggande torp vilket ej var ovanligt i socknen. Faluröd locklistpanel,
vita snickerier och tvåluftsfönst er med sex rutor, tuktad stenfot och plåttak.
Bebyggelsemiljön har e tt kulturhistoriskt värde då den visar en välbevarad
yngre torpmiljö frin 1800-talets senare hälft.
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Bostadshus (1919), ladugård
(1923), stolpbod, bykstuga
och verkstad, garage.

Stolpboden.
Jordbruksfastigheten Älmhult är belägen i socknens östra del efter vägen
mellan Haratången och Strömma. Mangårdsbyggnaden har vitmålad locklistpanel,
tidstypisk frontespis med sadeltak och öppen pelarveranda med stramt utformade snickeridetaljer.
Av större intresse, i kulturhistoriskt avseende, är stolpboden . Den är uppförd i timmer i 1 1/2 våningar med ingång på ena gaveln. Boden vilar på
huggna stenstolpar och har ett tvåkupigt lertegeltak.
Stolpboden har ett stort kulturhistoriskt värde då det ej finns fler bodar
av denna typ i socknen.
23. ÖXABÄCK STOMMEN 1:8
Bostadshus (1918), ladugård
(1916), bykstiga, garage.
(Ingår i bebyggelsemiljö C,
Öxabäck).

Öxabäck Stommen ligger på en höjd väster om Öxabäcks kyrka vid den bäck som
utgör Öxasjöns avlopp.
Öxabäck Stommen kallades i äldre tid dels för Öxabäck, del Stommen och 1540
för Yxabech, I äldre jordeboken är gården upptagen som 1 mantal kyrkohemman.
Gårdsmiljön med bostadshus och ekonomibyggnad, innehållande ladugård, loge
och lada, visar på en välbevarad miljö från 1900-talets början . Bostadshuset
har många för byggnadstiden tidstypiska byggnadsdetaljer som krysspostfönster
(losholz) med delad övre luft, små spetsiga fönster på gavlarna och en enkel,
öppen pelarveranda under pulpettak.
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Den stående profilerade locklistpanelen är vitmålad och fönsterbågarna är
målade med röd fä rg (engelskt rött) . Det brutna sadeltaket har idag betongtege l vilket ej är tidstypiskt.
Till gårdsmiljön hör en välplanerad trädgård med rabatter och gru sad gårdsplan framför verandan. Tunet mellan mangårdsbyggnaden och ladugården är
gräsbeväxt och mangårdsbyggnadens baksida är här vänd mot fägården och
fungerar som en skiljelinje för att markera människorna och djurens olika
avdelningar.
Välbevarad jordbruksfastighet med mycket stort miljömässigt värde genom sin
närhet till Öxabäcks kyrka. Gården har även ett kulturhistoriskt värde.
24. ÖXABÄCK STOMMEN 1:9
Bostadshus (1876), ladugård
(1930), garage, bod , drängkammare (omkr . 1890).
(Ingår i bebyggelsemiljö C,
Öxabäck) .

Bostadshuset som är om- och tillbyggt vid olika tillfällen har en stående
profilerad vit locklistpanel och rödmålade fönsterbågar. Tillbyggnaden från
30-talet har ett falsat plåttak, resten av taket är täckt med tvåkupigt lertegel.
Mitt på gårdsplanen ligger den gamla drängkammaren. I den har det även varit
affär 1890 till ca 1925/30. Nu används byggnaden som garage och förvaringsbod .
Byggnaden har en för socknen mycket ovanlig byggnadsstiL Den fyrkantiga
byggnaden med ett spetsigt tälttak, har en faluröd locklistpanel med vita
och blå snickeridetal jer.
Till drängkammaren på andra våningen leder en utvändig trappa. Trappavsatsen
har vit lövsågeridekor och med "halvsolar" i blått ovanför dörren in till
drängkammaren. Dörren in till den ursprungliga affärslokalen är en paneldörr.
Byggnaden besitter genom sitt oförvanskade yttre ett stort kulturhistoriskt
värde och är även utvärderad av hembygdsföreningen.
Jordbruksfastigheten besitter
till kyrkan.

även

miljömässiga

värden

genom

sin

närhet
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25 . ÖXABÄCK SOCKENSTUGA
Sockenstuga.
flngår i bebyggelsemiljö C,
Oxabäck).

Sockenstugan ligger på en liten höjd söder om kyrkan , strax utanför kyrkogårdsmuren, omgiven av hagmark och odlad mark. Sockenstugan kan enligt
äldre protokoll ha sitt ursprung i 1600-talet.
1910 brann den del av stugan ned som var den egentliga sockenstugan. Där
delades bl.a. spannmål ut till socknens fattiga. Undan elden räddades förstugan och kammaren. Efter branden byggdes rummet åt väster(?) .
På 1820-talet bodde f.d. soldaten
maren . De ansökte 1825 om att få
tionen att reparera kammaren med.
borna som värmestuga då de kom för

Magnus Uttermark och hans hustru i kamnågra gamla vrakbräder från kyrkoreparaSockenstugan har även använts av sockentidigt till kyrkan på vintern.

Sockenstugan är timrad till nock med faluröd locklistpanel. Knutlådorna
är idag vitmålade vilket de ej har varit tidigare. Taket är täckt med enkupigt lertegel. Stugan har en enkel blåmålad bräddörr med ett glasat
titthål. Idag används sockenstugan som museum och förvaltas av JUF.
Stugan har såväl ku l turhistoriska
knytning till kyrkan och socknen.

som miljömässiga

värden

genom sin an-

249

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER
enligt hembygdsföreningens bedömning
26. BOASTEN 1:11, Långås
Bostadshus (1883), ladugård
(trol . 1800-tal).

Boasten ligger i socknens östra del och är överflyttat från Holsljunga
socken, Kinds härad. Boas ten är i äldre jordeboken upptaget som frälsehemman om 1 mantal . Långås är en av två avsöndringar.
Långås som är hembygdsföreningens stuga har en stående lockpanel målad med
grå impregneringsfärg och tvåkupigt lertegeltak. Blåmålade foder och bågar.
Ekonomibyggnaden har stående slät panel även den målad med en grå impregneringsfärg. Som bevarad torpmiljö har Långås ett kulturhistoriskt värde .

,
'I' '',!{

I

··'

Bostadshus (1800-tal), uthus
med stall, garage.

I skogskanten ös t er om Bredsjön ligger f.d . soldattorpet till Mjöasjö.
Byggnaden är en timrad enkelstuga med utskjutande knutar och faluröd locklistpanel. Torpet har en mindre utbyggnad från 1970-80-talet och fönsterluckor vilka inte är ursprungliga. En del av uthuset är troligtvis samtida med bostadshuset. Det har troligtvis haft halm eller vasstak.
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28. SÄVSERED 3:2
Bostadshus (1875), ladugård
(1870), verkstad med garage
(1800-tal), källare.

Vid skogskanten, norr om Sävsjön, ligger Sävsered omgivet av ängsmark med
stengärdesgårdar och odlad mark. Sävsered nämns i
jordeboken 1540 som
Sepseryd och är då upptagen som två gårdar utan särskilda namn nr I och
nr 2 vilka i äldre jordeboken är frälsehemman om 1 mantal vardera.
1650 ägs Sävsered av herr Crismar Lillie av Greger Mattsonsätt , och 1660
av hans änka, fru Anna Lilliehöök. Landshövding Johan Hård äger gården
1685 och vid 1700-talets mitt ätten Cronhielm.
Fram mot mangården leder en grusad gång med rabatter på var sida. Byggnaden är omgiven av en trädgård med fruktträd och hamlade askar. Trädgården
är inhägnad med en vällagd stenmur vilken har en jordkällare i den östra
kanten.
Den timrade mangårdsbyggnaden i 1 1/2 plan fick under 1985 ny gulmålad panel,
nya fönster och nya ytterdörrar. Den äldre dörren , vid verandan , var en
vackert grön och blåmålad dubbeldörr som finns tillvaratagen. Taket är täckt
med tvåkupigt lertegel. Runt sadeltaket sitter en vitmålad lövsågeri list.
Väster om mangårdsbyggnaden ligger ett timrat hus där fönstret på gaveln
har korsspröjsar. Byggnaden har ett tillbyggt garage mot sydväst och bod
mot nordost. Byggnaden som är välbevarad kan ha använts som magasin och bostad. Faluröd locklistpanel och plåttak. Parallellt placerad med mangårdsbyggnaden ligger ladugården med faluröd locklistpanel och plåttak. Längs hela
långsidan har byggnaden skullutskott. Ekonomibyggnaden från 1870 är välhållen
och har ett kulturhistoriskt värde.
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29. ÖXABÄCK STOMMEN 1:19
Bostadshus (1850), garage
(1986).

Gården ligger norr om Öxabäcks kyrka och är en av de gamla gårdarna runt
kyrkan . Ekonomibyggnaderna till gården är rivna och bostadshuset är nu
kringbyggt av nya villor.
Bostadshuset tar genomgått en kraftig renovering 1984 då exteriören tillläggsissolerades och ny locklistpanel målades med röd färg och nya treglasfönster sattes in. Tidigare hade fasaden faluröd panel som var både
stående och liggande, enkla fönster och enkupigt tegeltak. Skorstenen har
klätts in med plåt. Interiört har den ursprungliga planlösningen (enkelstuga med sidokammare och långkök) i stort bevarats och även vissa detaljer
som dörrar och murkomplex i bottenvåningen.
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ÖXNEVALLA SOCKEN
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TECKENFÖRKLARING
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö
Kulturhistoriskt värdefull fastighet
Kulturhistoriskt värdefull fastighet
enli gt hembygdsföreningens bedömning
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KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER I ÖXNEVALLA SOCKEN
1. Arnungered 2:16, Storegården
2. Brännared 1: 1, Västkusthemmet
3. Deragården 1:4,
4. Deragården 1:4
5. Gunnabo 2:2
6. Hyltenäs 4:2, Backagården
7 . Hyltenäs 4:4, Backagården
8. Hås 2:8, Hembygdsmuseum
9. Karstorp Mellegården 2:2, Karlsberg
10. Källeberg 2:3
11. Kärragärde 1:1, Karstorp Laggaregården
12. Liden 1:13
13. Segerstad 1:2
14. Segerstad 1: 2 , Landbogården
15. Stjärnhult 1:7, Ljungs lätt
16. Ussbo 1:6, Klev
17. Vik Västergården 2:2
18. Vik Västergården, f.d. skola
KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA FASTIGHETER
enligt hembygdsföreningens bedömning
19 . Aplagården, Övregården 2:3
20. Aplagården, Nedergården 1:11
21. Deragården 1:10
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SOCKENBESKRIVNING
Öxnevalla socken ligger i Marks kommuns södra del och gränsar i väster till
Istorp, Horred och Surteby Kattunga i
sjön Tolken.

I

norr till Öresjön och i

öster till

söder har Öxnevalla en kort gränssträcka mot Halland. En

stor del av socknen utgörs av en smal halvö mellan sjöarna Västra Öresjön
och Tolken och spetsen på halvön utgörs av en hög kulle som är naturreservat.
Kyrkan ligger centralt i socknen men inget samhälle finns runt om. Före
skiftet fanns en by vid Karstorp, nordväst om kyrkan, och idag ligger fem
gårdar samlade där.

Ingen tätort finns

i

socknen och ingen

järnväg.

Det

närmsta samhället är Horred.
Socknen består till största delen av skogsbevuxet högland och kontrasten
är stor mot den lilla del av slättmark som finns sydöst om kyrkan. På denna
slätt ligger

gården

Segerstad

och

i

dess

ytterkanter Kyrkebacka, Liden,

Karlsberg, Nedre Vik, Kärragärde och Viskabacka.
Folkmängden har minskat ända sedan mitten av 1800-talet. Då fanns 1 . 400
personer skrivna i Öxnevalla socken. 1950 fanns 633 personer kvar och 1987
endast 441.
1895 fick Öxnevalla en egen vävnadsförläggare, Johan Johansson i Källeberg.
På 1890- talet hade han 1900 väverskor som satt hemma och vävde i stugorna
runt om i socknen. Verksamheten upphörde redan 1905.

Öxnevalla kyrka sedd från söder.

0

Öxnevalla kyrka ligger ensam högt uppe pa en kulle. Den består av långhus,
torn och rakt avslutat kor. Väggarna är murade av gråsten och vitputsade.
Taket är täckt med enkupigt tegel och den spetsiga tornhuven med kopparplåt .
Den ursprungliga åldern är okänd men 1722 gjordes en renovering av bl.a.
koret. 1788 byggdes tornet och mellan 1825 och 1831 gjordes en stor återuppbyggnad efte r en brand . 1911 fick tornet sin nuvarande spira.
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Bostadshus (1864).

Framkammarstuga med gulmålad locklistpanel och tvåkupigt taktagel.
Byggnaden tillhör en gård där övriga
ensam vid vägen mot västkusthemmet .

byggnader är helt

nya.

Den ligger

Bostadshus (1800-tal), förråd (hitflyttat (1920).

Enkelstuga med
taktegel .

röd locklis tpanel.

Ursprungliga,

små föns ter

och enkupigt

Den nuvarande ägaren har haft huset sedan 1918 och har under den tiden bytt
panel en gång och målat huset några gånger. Tyvärr är en del av panelen
målad med oljefärg nu. Inga förändringar har gjorts under denna tiden.
Förrådsbyggnaden flyttades hit från Deragården 1: 5 1920. Den har samma panel och takmaterial som bostadshuset.
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1 . ARNUNGARED 2:16 , Storegården
Bostadshus (1885), l adugård
(1909 och 1907), brygghus
(1900-tal).

Framkammarstuga i två våningar med faluröd locklistpanel och tvåkupigt tegel
på taket. En glasveranda på framsidan och en farstubyggnad på baksidan byggdes till på 1910-talet.
Ladugård och brygghus är också faluröda. Ladugården som byggts i två etapper
och delvis är murad av konststen, har plåttak medan brygghuset , som också
rymmer en drängstuga , är täckt med tvåkupigt tegel.
2. BRÄNNARED 1:1, Västkusthemmet
Bostadshus (1700- tal) , f.d.
magas in (1800- tal).

Brännared var länge den störs t a gården i socknen och har ägts av flera
adliga släkter. Under l ång tid stod den öde och förföll och på 1930- tale t
togs den i bruk som vårdhem .
Huvudbyggnaden, f.d . bostadshuset, används nu som personalutrymmen och sällskapsrum. Det är timmrat i två våningar, klätt med locklist och l ockpanel
och gulmålat . På taket ligger tvåkupigt tegel . Inter iört är huset ombyggt
många gånger.
En magasinsbyggnad i timmer i två våningar har renoverats och används fö r
unde r visning. Timmret är målat med röd slamfärg och taket täckt med spån.
Vid magasinets norra gavel står en hästvandring .

257
5. GUNNABO 2:2
Bostadshus (1933), ladugård
(1923), brygghus (1933), garage (1957), hönshus (1947),
redskapsbod (1930-tal), maskinhus (1957).

Bostadshus 1 1/2 våning, uppfört i plankkonstruktion med vitmålad locklistpanel och brunmålade fönsterfoder. Brutet tak med tvåkupigt tegel och frontespiser på båda sidor .
Ladugården är delvis murad och har stickbågiga, gjutjärnspröjsade fönster .
Brygghuset med gulmålad locklistpanel, bruna fönsterfoder och tvåkupigt taktegel byggt med virke från det gamla bostadshuset.
Hönshus, redskapsbod och maskinhus är klädda med faluröd panel.

Bostadshus (1860-tal), ladugård (1955), brygghus (1956),
hönshus (ca 1900), magasin
(ca 1900), vedbod (1930-tal),
vedbod/ brygghus (ca 1900).

Bostadshuset är uppfört strax efter laga skifte 1860 . Det är idag klätt med
vit locklistpanel och har tvåkupigt taktagel. Sekundär, öppen veranda framför ingången, fönstren som är nytillverkade 1985 är g j orda efter modell av
de gamla, men omålade.
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7. HYLTENÄS
Bostadshus I ( 1860) , bostadshus II (1938) , ladugård (1860) ,
bostadshus III ( 1969) , vedbod
(1950-tal) , garage (1940-tal ),
båthus (1950- tal) , vedbod
(1950-tal) , sommarstuga (1 971),
lada (1940-tal).

Bostadshuset från 1860 är klätt med faluröd lock listpanel och har trekupigt taktegel , det norra takfa llet är klätt med plåt. Yt t e r dörren är en
dubbe ldörr med diagonalpanel. Huset står tomt sedan 1967.
Det andra bostadshuset, byggt 1938 , är också timmrat och har vit locklis t panel och tvåkupigt taktegel.
8. RÅS 2 : 8

Bostadshus, ladugård.

Ryggåsstuga klädd med omålad lockpanel och med enkupigt tegel på take t.
Husets planlösning är gavelsvaluhusets. Ingången ä r i gaveln med tvådelad
dörr och där innanför finns först en smal farstu som uppta r husets bredd.
Stugan utgör 3/4 av huset. Spismuren står vid ytte r väggen i stugans hörn
mot fa r stun . Huset var senast bebott på 1930-talet. Ladugården i skiftesve r k
är också omålad och har splntak . Den låg tidigare 200 m nordost om nuvarande
plats ocl1 användes av kyrkor ådet att f örvara en äldre likvagn . På 1970-talet
gjordes sydostgaveln om.
En liten magasinsbyggnad, uppförd unge fär vid
faluröd panel och har torvtak .

sekelskiftet,

är klädd med
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9. KARST0RP MELLEGÅRDEN 2:2, Karlsberg
Bostadshus (1880), ladugård
(1917), garage (1920), redskapsbod/garage (1940-tal) .

Bostadshuset är byggt i 1 1/2 våning med frontespiser på båda sidor. Panelen
är vitmålad, taket täckt med tvåkupigt tegel och framför huvudentren mot
vägen en öppen veranda med balkong över.
Ladugården är byggd i vinkel, delvis av trä och delvis av konststen, panelen
är målad falu rödfärg och de murade partierna är vitputsade. Ytterligare
två panelade, faluröda byggnader finns på gården.

Bostadshus (1884), ladugård
(1884), drängstugan med källare (sent 1800-tal), magasin (sent 1800-tal), redskaps bod (sent 1800-tal), avträde
(sent 1800-tal) .

Bostadshuset är en salsbyggnad med gulmålad locklistpanel, bruna fönsterfoder och röda bågar. Takteglet är tvåkupigt och mot trädgården finns en
glasveranda från 1910-talet med mycket tätspröjsade fönster. Båda fasaderna
har frontespiser och framför entren på gårdssidan finns en öppen veranda
som är ursprunglig.
Ladugården är murad i rött tegel och delvis i
fallen och har stått tom seda~ 1970.

gråsten. Den är mycket för-

En drängstuga med murad stenkällare under är byggd före seke lskiftet. Den
är panelad och rödmålad och har enkupigt taktegel. Dörren är dubbel och
klädd med diagonallagd panel.
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Bostadshus (1760-1820), avträde.

Enkelstuga med faluröd locklistpanel och trekupigt taktegel. Framför ytterdörren finns idag en "nyckelhålsskonk", som är byggd 1962. Vid västgaveln
finns en tillbyggd snedsträva som används som förråd.
Huset var ursprungligen soldattorp. Den förste kände soldaten hette Jonas
Karlberg och flyttade hit 1760. Nästa hette Börje Carlholm och den siste
Anders Holmqvist. Han avskedades 1820 och fick då torpet som pension. I
samband med detta flyttades det till sin nuvarande plats på Kärragärdes
ägor.

12. LIDEN 1:13
Bostadshus (1880), ladugård
(1880), redskapsbod.

Bostadshus i två våningar med faluröd locklistpanel och tvåkupigt taktegel.
Glasveranda mot trädgården .
Den stora ladugården som är samtida med bostadshuset är helt panelad och
målad med röd s l amfärg. Taken är här plåttäckta. Huset har stått tomt sedan
1956.
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13. SEGERSTAD 1:2
Bostadshus I (1918), ladugård (1908), bostadshus II
( 1930-tal), hönshus (1800tal) , sågverk (1910-tal),
magasin (1800-tal), rättarebostad (1800-tal), vedbod ,
vagnslider, jordkällare .

Gården kom till i mitten på 1800-talet när man sänkte sjöarna för att vinna
åker jord . En man vid namn von Sege baden · köpte upp stora delar av denna nyvunna åkerjord och byggde upp sin gård mitt i detta område.
Det nuvarande bostadshuset från 1918 är timmrat i två våningar, reveterat
och vitmålat. Fönstersnickerierna är bruna. På taket ligger betongpannor.
Bortsett från takmaterialet är huset oförändrat .
Magasinsbyggnaden från
norr.

Ytterligare två bostadshus finns på gården. Ett är uppfört på 1930- talet .
Det är uppfört i plank, panelat och vitmålat. Det andra , som fungerar som
rättarebostad är ett 1800- talshus med faluröd panel, enkupigt taktegel och
central entre med bislag.
Bland gårdens alla ekonomibyggnade från olika decennier är en timmrad magasinsbyggnad i två våningar den intressantaste. Den har faluröd panel, små
vädringsluckor, enkupi gt tegel på taket och på ena gaveln en vällingklocka.
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Bostadshus (1850), förråd/
bastu (1978).

Bostadshus med faluröd locklistpanel och betongpannor på taket. Huset byggdes
ursprungligen som dagsverkstorp under gården Segerstad för tvi familjer som
fick de la kök,
1958 bodde forfaraode en torpare kvar. Taket var då täckt med spån. 1960
byttes fönstren men de nya gjordes efter de gaml a. PI 1980-talet ersattes
en äldre "skonk" med den befintliga, öppna verandan pi baksidan av huset.
Den l a dugl rd som f anns tidigare revs under andra vär l dskriget för att tjäna
som ved.
En liten förrldsbyggnad med bastu i ena ändan är al lt som finns idag förutom bostaden . Även förrådet är falurött och har tak av tvåkupigt tegel.

Bostadshus (ca 1915),
(1970-tal), avträde.

vedbod

Bostadshus med faluröd panel och tvåkupigt taktegel . Bostad till gård . Ladugård och brygg hus fanns här tidigare . Idag används huset som sommarbostad.
Vedbod och avträdesbyggnaderna är nyuppförda .
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Bostadshus (1920-tal).

Trähus med ljust gul locklistpanel. Brutet tak med tvåkupigt tegel. Huset
är byggt i vinkel och har en tillbyggnad upp mot söder, mot en brant sluttning. Huset ligger alldeles intill vägen.

Bostadshus I (1700-tal),
bostadshus II (1970-tal),
källarvind (1800-tal),
vedbod/garage (1970-tal).

Gårdens gamla ekonomibyggnader revs 1970 och ersattes med nya hus på samma
plats. Ett av dem används nu som bostad.
Det gamla bostadshuset som nu står tomt är en framkammarstuga i en våning
med faluröd panel och tvåkupigt taktegel. Kammaren i husets södra del är
tillbyggd senare. Mellan husets trädgård och gårdsplanen finns en stengärdsgård.
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Bostadshus f. d.
potatiskällare.

skola ( 1900),

Huset har flyttats flera gånger, mellan Hyltenäs och Vik. Som skola fungerade
det här men används idag som sommarbostad. Panelen är rödmålad och fönstren
fyrluftade, höga med profilerat överstycke och fönster bänk.
Huset ligger helt nära landsvägen med en syrenhäck framför. Vid huset sydvästra sida låg till för några år sedan ett uthus med pojk- och flickdass
samt vedbod.
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e nligt hembygds fö reningens be dömning
19. APLAGÄRDEN ÖVREGÄRDEN 2: 3

..

J

s:,.-

Bostadshus byggt 1834 och använt som prästgård .

20. APLAGÄRDEN NEDERGÄRDEN 1: 11

Bos t adshus ursp r ungli gen byggt ca 1850 och senare til l byggt.
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21. DERAGÄRDEN 1:10

Bost adshus byggt omkring 1890.
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VARD AV ÄLDRE BYGGNADEH
RÄD I BYGGNADSVÄRD
Alla byggnader avspeglar en byggnadstradition och ett stycke
historia. De berättar om tidigare generation~rs levnadssätt,
arbetsmetoder och materialtillgång. En äldre byggnad är oftast
en ren hantverksprodukt, skapad av yrkeskunnigt folk . Deras
erfarenheter var utvecklad genom en teknik och en proportionering som bygger på en uråldrig tradition . Idag har vi en helt
ny byggnadsteknik där hantverksskicklighet och materialkunskap
har små möjligheter att utvecklas. På ett par decennier har kunskapen om den äldre byggnadstekniken blivit alltmer sällsynt
och därmed också kunskapen om hur en tradtionell byggnad bör
skötas och underhållas. Alla hus behöver ett fortlöpande underhåll då det inte finns några underhållsfria material. Vid
renovering av äldre hus bör gamla beprövade material och tekniker användas. De är oskadliga för huset och lätthanterliga
även vid nästa repartionstillfälle. Nya material och tekniker
kan fördärva såväl husets stomme som dess utseende . Osäkert
är också om de nya materialen finns i handeln om 10 - 20 år.
En viktig regel vid renovering av äldre hus är att utgå ifrån
och beakta det enskilda huset med dess egenvärde . En byggnads
utseende är inte en tillfällighet utan ett resultat av olika
fakto rer . Material och tekniker skapade bestämda ramar för
byggarens handlings frihet, men gav också bebyggelsen en enhetlig karaktär genom återkommande proportioner, lika taklutning, taktäckning ,
fönsterstorlek och fönsterpröjsning.
I
många fall kan också de lokala hantverkarna spåras i speciella detaljer som vid utformning av verandar, foder och takfot . Mot dessa lokala särdrag ställs vår tids utjämnande byggnadskultur med en enhetlig materialflora och byggnadstyp utspridd över hela landet. Gamla hus innehåller också ofta ovärderliga detaljer, som vi i vår rationella tidsålder med dagens
penningvärde och arbetskostnader inte hac råd att tillverka.
I samband med inredning av moderna bekvämligheter är det alltför lätt att viktiga såväl exteriöra som interiöra detaljer utplånas av ren tanklöshet. Med varsamma metoder är det oftast
fullt möjligt att t i 11 föra en byggnad moderna fuktioner utan
att dess karaktär förändras.
Vården och närmiljön
Ett bostadhus med uthus och trädgård ingår som en del i
en
hel miljö. Vid arbetet med den s.k närmiljön skall man, precis som när det gäller bostadshuset , utgå från de värden och
de förutsättningar som den befintliga miljön har att bjuda .
Trädgården hör inte bara till byggnaden utan också till det
omgivande lans kapet. Det är därför inte bara den enskildes
sak hur vederbörande sköter denna . Vid förbättring och komplettering av uthusbebyggelsen kan en nödtvungen ändring , om
det sker utifrån miljöns egna förutsättningar bli ett positivt
tillskott och i bästa fall berika en gammal miljö.
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Bostadshusets planlösning
Den ursprungliga planen är en del av husets konstruktion , vil ket man bör iaktta innan onödiga ingrepp görs i stommen . Konstruktionen kan lätt äventyras om väggar tas bort eller flyttas
eller försvagas om nya fönster och dörröppningar tas upp. Genom
ändring i planlösningen rubbas också rummens proportioner och
jämvikt.
Tillbyggnader bör undvikas om utr.ymmesfrågan kan lösas på annat
sätt. Vind och skrubbar kan inredas för bostadsändamål och uthus kan byggas om till gäststuga, tvättstuga, garage eller
pannrum med kulvert över till bostadshuset . Om en tillbyggnad
inte kan undvikas bör dess exteriör helt anpassas till ursprungshuset. En tillbyggnad bör inom tättbebyggt område göras
mot tomten i den " privata zonen" och den ursprungliga huskroppen bör tydligt urskiljas.
Grund
Grundens utformning har varierat under olika tidsåldrar beroende på material och vilken uppgift den har haft. Av avgörande
betydelse är att marken lutar från huset och att dräneringen
fungerar samt att man undviker växt lighet tätt inpå huset. En
grund till ett källarlöst hus måste ha tillräckliga luftningshål, ventiler , för att röta och hussvamp inte skall angripa
bjälklagret underifrån. Timrade hus vilar huvudsakligen på
hörnstenar och vissa andra bärande stenar under viktiga punkter i konstruktionen. Stenmaterialet mellan dessa stenar tjänar som utfyllnad och
som skydd mot kyla. Om fy llnadsstenarna har sjunkit ihop
panel
eller fallit ur påverkar det
inte husets stabilitet. Vid
••nenliet
reparation läggs stenarna
tillbaks och grunden tätas
med kalkbruk vilket är poröst och elastiskt och följer därigenom murens rörelser. Lagningar med cement e 1ler betong bör undvikas då
det
är tätare och hindrar en
Gnmd till timrat hus. 2)
fuktvandring som är viktigt
för att motverka röta. Cement och betongen hänger
samman i större sjok som inte kan anpassa sig till grundens
stenstorlekar utan bildar ett pansar utanpå grundmuren. Vid
naturliga rörelser i grunden lossnar det i stora skivor , vilka gärna drar med sig en del av grundmurens stenar. Bruket
är också ogenomsläppligt för den naturliga fuktvandringen
och det ta kan leda ti 11 rötskador i trästommen . Även vid
putsning av grunden bör kalkbruk användas.
2) Ur: Underhåll, Upprustning, Ombyggnad. 1979.
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Timmerhusets grund har av stabil itetsskäl alltid större bredd
än väggen . Avrinningen löstes genom en h orisont el lt p l ace rad
lutande bräda, fotbräda eller vattenlist som lätt kunde bytas
ut . Som extra skydd kan denna kompletteras med en plåt målad
i väggens färg . Moderna väggkonstruktioner låter a lltid väggens ytterliv skjuta ut några centimeter utanför grunden. Att
förändra en gammal grundmur e ll er ändra fasadlivets a nslutning
till grunden t.ex. vid tilläggsisolering, kan ha fö rödande inv erkan på husets karaktär .
Trähus med stomme av s t ående
plank eller r eglar har vanlige n hel grund med bärande stenar
under väggens hela längd . Även
om stommen tål mycket stora deformationer utan att mista sin
bärande funktion bör sättningar
observeras noga. Har förändringarna avstannat kan de i allmänhet
accepteras . Annars måste mer omfattande undersökningar göras .
T i ll skillnad från timmerhuset
vilar ste nhuset på grunden i
hela sin längd. Detta innebär
att hela grunden är lika viktig .
Om ett parti av denna sätter sig ,
spricker muren där ovanför. Marklagren under grunden bör då undersökas för att konstatera om de kan
fortsätta att ge vika, vilket kan
bero på förändringar i ex. grundvattenni v ån eller tung t rafik.
Många sättningar stabiliserar sig
sedan spri ckorna uppkommit . Om
inga nya sprickor uppstår behövs
inga mer åtgärder än tätning av
sprickan. Gr undförstärkningar un der stenhus är ofta svåra och dyrbara att utföra .
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Stomme
I trähus - särsk i l t timmerhus - är stommen stark och tå l skador på ytveden så länge kärnan inte är angripen. Trästommar
underhålls genom att fukten hålls borta. Används diffusionstäta
skikt måste dessa placeras på väggens insida då d e annars kan
förorsak a förödande rötskador . Av stor betydelse är också att
avståndet från fotbrädan ned till marknivån är minst 15 - 20
cm. Gamla vatteninstallationer och bristfälliga stuprör kan
o ckså förorsaka rötskador . Timmer är relativt enkelt att laga
då det punktvis kan fö r nyas med nytt trä . Främmande material
som järn och framförallt betong bör helt undvikas då det skadar träkonstruktione n genom att ~et inte följer med i trävirkets naturliga rörelser . Vid insektsangrepp kan d et angripna
virket rensas bo r t och det underl i ggande virket behandlas med
saneringsmede l . I svårare fall måste fackfolk anlitas . Den
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panelade regelstommen ställer stoca k r av på inpassning av
fönster och dör r ar i de befintliga E~cken , om konstruktionen
inte skal l försvagas . Om de bi":it-a nde delarna sågas igenom
riskerar huset att glida isär.
2,3 Ur : Underhåll, upprustning och ombyggn a d . 1979.
Rörelser och föränd.cinga r i stenhusets stomme kan end a st sk e
till en viss gräns, därefter spricker muren (se avsnitt e t om
grund ovan).
Murverket suger fukt lättare än trä v i rket och
detta kan medföra akuta problem om huset står ouppvärmt under
vinterhalvåret. Ett poröst ytskickt utan täta material är av
avgörande betydelse för att väggen naturligt skall kunna
"andas" ut fukten .
F asad
Trähusens paneltyper varierar både lokalt o ch tidsmässi.gt. Om
ytterpanelen behöver bytas bör den nya panP-l e n EA samma bredd ,
profilering oci1 variation, som den gaml a . Om pan e l t ypen inte
f inns i handeln kan de beställas till en måttlig merkostnad.
Mindre skador kan med fördel bytas ut mot snedsågade passbitar.
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Fotbrädor och vån~ngsband bör inte uteslutas vid en ompanelning, då de har, stor betydelse för huset s utseende.
Våningsband

våningsband

våningsband med dekorationslist

fotbräda

Främmande material som eternit, lackpanel, metallpanel, plastpanel och fasadtegel bör definitivt undvikas. Underhållet blir
inte billigare på sikt och materialen kan p.g.a instängd fukt
förkorta trästommens livslängd.

-,
--~ -~

4)

Skorstenar uppbyggda av sandsten och skifferplattor är byggnadshistoriskt värdefulla och bör om möjligt bevaras.
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Dörrar
Portaler och dörr ar har ä ven de en mycket stor betydels e för
husets utseende , tidsålder och sociala tillhörigheter. De stora
flertalet ytterdörrar ägnades förr en omsorgsfull utformning
och tillverkades av virke av mycket hög kvalitet, som är svårt
att uppbringa idag. Före 1940-talet var s.k. fyllnings dörrac
allmänna . De består av ett ramverk , hopfogat me,i trätappac
och infällda fyllningar, som sitter lösa för att kunna svälla
och krympa utan att spricka .
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5)

Vid reparation eller komp l ettering med ny fyllning bör endast
lim och trätappar användas. Dörrarnas inramning har såväl lokala som i ndividuella variationer. Det är av största vikt att
dessa särdrag bevaras .
Tak
Taket ger en alldeles särskild karaktär åt huset. Takvinkel,
tak fötter, taksprång och takmater i a l berättar om byggnadens
ursprung, funktion och lokalisering. Det är därför önskvärt
att det bevaras i största möjliga utsträckning . Svaga punkter
i takkonstruktionen, som vid skorsten , kupor , takvinkel och
stuprör , bör noga undersökas då dessa vid läckage kan orsaka
svåra rötskador . Sådana kan även uppkomma om utrymmet närmast under yttertaket inte är ordenligt ventilerat. Helst bör
det ursprungliga taktäckningsmaterialet, vanligtvis av lerte gel, behållas.
Betongpannor kan visserligen vara bi l ligare
men bör inte användas, då det ger taket ett helt annat useende
och dessutom är avsevärt tyngre än l ertege l. Vid omläggning
av plåttak bör den äldre detaljutfo r mn i ngen följas beträffande
plåtstorlek , falsning och ståndrännor , då detta har stor betydelse för husets karaktär . Nya takmatArial passar utseendemässigt inte bra på äldre byggnader . Om ett modernt material
skal 1 användas bör det ha samma karaktär och färg som det 1.l rsprungliga.
Vid ommurning av skorstenar bör den yttre formen bibehållas,
inte minst det utkrgade krönet med plåtavtäckningen, som är
viktiga detaljer för husets utseende .
4)
5)

Ur: Nordiska trästaden 19. Gamla trähus . 1974.
Ur: Löwenskiöld, Lantmannabyggnader , 1880 - 1894.
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Fönster
Fönstrens storlek , s pcoJ~nlng oci1 placering har en avgörande
betydel se f ör en byggnads u ts eende . En ändring av des sa fakt o r er ka n få katastrofala e xt e riöra fö ljder . Spröjsindelningen
hade ursprungligen en tekni s k funl<tion men fick vid slutet av
1800-talet och 1900-talets
början en dekorativ sådan
i arkit e ktoniskt s yft e . Var j e tidsperiod h a r ha ft sin
karaktäristiska fönsterstorlek och spröj sni ng , vilk e t
bör respekt eras vid e n eventu el 1 ombyggnad.

D

I

1600-t.

[I
1700-t .

slutet 1700 - t.

fE
1800 - 1870-t.

1890 - 1900-t.

D]
1920-t .

1930-t .

1900 - 1910-t.

mo
1940-t . -

Gamla fönster, tillverkade av utvalt tätvuxet kärnvirke är
oftas kvalitetsarbeten som det lönar sig att reparera och underhålla . Enkla fönster med lösa innanfönster räknas som go<ltagbar standard om de förses med gångjärn . Den större luftspalten mellan ytter- och innanfönsti=r ger t . o . m bättre ljud isolering än van l iga kopplade fönster. Tätade innanfönster ger
dessutom lika god värmeisolering som moderna treglasfönste r .
Äldre fönster kan också o f ta mycket lätt kompletteras med ett
tredje glas. Gamla fönsterbeslag bör bevaras då de både pryder och stärker bågen . Stor betydelse har också det blåsta
eller ojämna glaset som ger skiftning och liv åt fasaden .
Dagens glas h ar en perfekt och rlöd yta.
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fÄRGSÄ'I' 'rNING

En lokal tt" ad ition i Eä"t:"9 , matet"ial o ch form tac <''let c3 eneca tioner att bygga upp. Dagens ofta ytterst heterogena bebygge lse med dess olika Easadmaterial och formelement ~ s t adkommer
S[) lit trade miljöer. i1an bör där för försök a bi.dra t i l l .:\t t åstadkomma e n bättre helhetsverkan. En färgsättning bör inte
domineras av psykologiska knep eller pedagogiska Eärgsystem.
De t är bättre a tt lita t i l l tradition, iaktt age lse och allmänt
omdöme. Tänk p å:
·rradi tion

Vilken ti<1såldec repcesenterar hus et
Hur är det tänkt att se ut
Vilka färger var kacaktäristiska för de n tid då huset
byggdes
Omgivningen

Hur ser omgivningens färger ut
Vilka Eäcger dominerar
Står huset ens 1 igt eller u t<JÖr rlet e n del a v e n gårdsanläggning
F rån vilket håll kommer husets färg att betyda mes t

Huset
Vilka ytor förutom fasaden är synl.iga
Vilka färger har de övriga fasadmaterial e n

Ärstider
Passar färgen till "'llla fyra årstiders ljus och omgivning
Ljuset
Ljusets skiftningar t1pplevs l ä ttare i dämpad e

färger

Ljust eller mörkt
En mörk fasad står som regel fcam i f.ö:rhållande till omgivande ljusa hus och effekten förstärks om c'len ljusa
färgen är kall och den mörka är varm . En mörk po rt kan
bli som ett hål i en ljusare fasa~.
Ett ljust hus kan "sl å. hål" i ett område med övervägande
mörka hus .
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Utsprång och profiler syns bät.tre om de färgsätts i
eller en ljus kulör.

v itt

I ett område med hus i olika färger bör man välja en färg
med ljushet och mättnad som liknar områdets.
Putsfasader måste kunna andas och kan därför inte målas med
tät färg. Uppkomna skador mås te a 11 tid repareras med samma
material som originalputsen: gamla kalkputsfasader (allmänna
före 1930) med kalkbruk, kalkcement.fasader med kc-bruk. Kalkbruket är elastiskt och följ e r med i stommens na turliga rörelser.
så kallade underhållsfria fasadmaterial f örändrar husets karaktär totalt och bör därför undvikas. Vissa materialkombintationer kan också vara skadliga för stommen och svåra att underhålla.
Färgsättning
Färgsättningen är en viktig del för helhetsintrycket och den
bör därför knyta an till den loka la färgtraditionen. Vid ommålning bör samma färgtyp som ti<ligare användas , speciel 1 t
om underlaget består av slamfärg, oljefärg eller trätjära.
Den röda trationella slamfärgen som utgör ett viktigt inslag
i det svenska kulturlandskapet är i alla avseenden bäst, billigast och mest lättarbetad. Slamfärgen kräver sugande underlag och en enda strykning med plast- eller oljefärg omöjliggör
en återgång till rödfärgen. Paneler av hyvlat virke underhålls
bäst med ren olje färg. "Plast-" el ler latexfärger ( akrylatel ler PVA-färger) har osäkra åldringsegenskaper och kan ge p roblem vid ommålning . Alkyd liksom latexfärger blir i regel mycket diffusionstäta och fukt kan ge upphov till blåsbildning, avf lagning och krackelering. Laserande färger ger något sämre
skydd än täckande färger och har betydligt kortare ommålningsinterva 11. Färgerna mörknar också efter relativt kort tid.
Kalkputsade fasader bör i första hand avfärgas med kalkavfärgning som blandas på platsen. Kalk lämpar sig bäst tillsammans
med s. k jord färger som umbra och ockra samt järnvi triol. Kalkf ärg med dessa pigment som kan andas och transportera fukt
är enkel och billig att tillreda och tål normalt underhåll och
lagning. Moderna vattenavvisande och alltför täta färger och
s.k sprutade eller stänkta färger leder ofta till avspjälkning
av såväl puts som färg och framtvingar oftast en total omputsning då dessa färger inte kan underhållas eller kompletteras
på ett normalt sätt. Sprutning av ytputs och fasadfärg förstör
dessutom de fina re profilerna och detaljerna.
Sträva efter att måla med ".cenoveringsvänliga " färger. Alla
färger passar inte på alla underlag . Kostnaden för borttagning
av olämplig färg kan vara mycket dyrbart. De äldre färgtyperna
är i detta avseende att föredra.
Såväl puts- som panelfasader var förr oftast enfärgade . Detaljer framhävdes genom ljusets skuggspel i lister och profiler
eller målades i en svag brytningsfärg. Vid ommålning av ett
äldre hus bör hela panelen inklusive gavelspetsar målas i en
färg, medan vindski vor, snickerier och entreparti målas med
vit oljefärg eller en svag brytningsfärg. Om knutlådor saknas
bör knutarna inte he ll er markeras .
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Sex enkla råd
Fasaderna på husen är en del av vår gemensamma offent liga miljö. Valet av kulör berör många människor.
Varje tids- och stilperiod har haft sin egen karaktäristiska färgskala . Respektera och återskapa den. Kontakta
byggnadsnämnden e l ler läns1ni1 se,=t .
Tänk ä ven på att anpassa byggnaden till den omgivande miljön och färgsättningen - landskapet eller det omgivande
husen längs en gatusträckn in g.
Tänk på helheten i exteriören . Färgerna på fasaden, snickerierna och på taket måste stämma överens sinsemellan.
En til l byggnad bör ha samma material och färgsättning som
ursprungshuset.
Undvik att måla stora ytor i intensiva skarpa kulörer .
Kulörens färgstyrka ökar ju större ytan är. Detaljer
som snickerier är mycket lättare att måla om, om man
inte skulle vara nöjd med resultatet .

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE

LAGAR TILL SKYDD FÖR KULTURMI LJÖN
Till skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljöer har utformats vissa lagregler . Dessa återfinns huvudsakligen
i plan- och bygglagstiftningen och i den nya kulturminneslagen.
Byggnadslagstiftningens användbara delar i bevarandesyfte motsvaras i huvudsak av planerings- och markanvändningsfrågor samt
av bygglovsprövningen. Kulturminnes lagen ( KML) som infördes
1/1 1989 är en speciallagstiftning där skyddet inriktas främst
på de mest omistliga inslagen i det materiella kulturarvet.
Lagen behandlar fornminnen, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och skydd mot utförsel av vissa äld re kulturföremål.
T i ll kulturminnesvårdens specialförfattningar hör även "Kungörelse med föreskrifter rörande det offentliga byggnadsväsendet" där skyddet av "statliga byggnadsminnen" regleras.
Genom naturresurs lagen ( NRL) och plan- och bygg lagen ( PBL)
som infördes den 1/7 1987, har kommunernas ansvar ökat betydligt vad gäller såväl utfo rmn ingen av den lokala miljön
som att tillgodose kulturminnesvårdens intressen .
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Fysisk planering och bygglov
1 juli 1987 infördes plan- och bygglagen (PBL) och ersatte
byggnads lagen från 194 7 (BL) och byggnad sstadgan från 1959
(BS) . I PBL har kulturvärdena fått en förstärkt ställning
samt såväl kommunen som den enskilde har fått ett större
ansvar. Byggnadsnämnderna har fått en aktivare roll och
större möjlighet att ställa krav på anpassning och hänsyn .
Den enskilde fastighetsägaren har skyldighet att följa lagens bestämmelser oavsett om bygglov krävs eller ej och
därvid möjlighet att rådgöra med byggnadsnämnden.

Hushållningsregler finns i 2 och 3 kapitlet NRL. I 2 kapitlet redovisas allmänna hushållningsregler om mark- och vattenområden som så långt möjligt skall
skyddas och sådana
områden som skall skyddas (riksintressen).
I NRL 2: 6 nämns härvid mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av områdenas naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet. Behovet av omraden för friluftsliv i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
Områden som omfattas av NRL 2: 5-9 kan vara så värdefulla
för dessa ändamål att de bedöms va r a riksintressen. I sådana
fall är grundkravet att de ska l l
skyddas och att state n
får möjlighet att ingripa om så inte sker.

Plan- och bygg lagen ( SFS 1987 : 10 , omtryckt 1987: 246) innehåller bestämmelser angående marks användning för bebyggelse, vilket skall föregås av planläggning. Grunddragen anges
genom översiktlig planering och den närmare regleringen i
detaljplan eller områdesbestämmelser . Såväl i den översiktliga planen som i detaljplanen kan anges de särskilda bestämmelser angående bebyggande och användning som kan finnas erforderliga. Med stöd härav ges skyddsmöjligheter för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. I plan- och bygglagen ingår därjämte bestämmelser om byggnadsnämnd , bygglov,
rivningslov och marklov. Enligt 1 1 kan 1 § skal l byggnadsnämnden bl. a. "verka för en god byggnadskul tur samt en god
stads- och landskapsmiljö " och "lämna råd och upplysningar i
frågor som rör nämndens verksamhet " .
Enligt departementschefen (proposition 1985/86:1) har PBL i
större utsträckning än tidigare utgått " från synsättet att
den befintliga bebyggelsen samt befintliga natur- och kulturvärden utgör resurser som ska 11 tas ti 11 vara". De grundläggande kraven på varsamhet och hänsyn ges i 3 kapitlet.
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PBL
1:1

§ "Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt s01n
är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och
till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnaderna ska ll
ha en yttre form och färg , som är lämplig för byggnaderna
som sådana och ger en god helhetsverkan " .
1

Enligt PBL 3 : 1 ställs krav på att byggnaaer placeras, utformas och färgsätts så att den yttre miljön får en god estet.i sk kvalitet och att <len anpassas t i 11 natur- och ku 1 turvärden . PBL ger byggnaasnärnnden en s ta -c·ka re och mer aktiv
roll näc det g<'iller att hävda es tetiska kvalitetec direkt
vid lovgivningen än den tidigar e byggnadsstadgan (BS 38 § 1
st och 39 § st). Kraven på anpassning till miljbn kan hävdas
även i alldagliga miljöer där man anser att ctet finns kvaliteter som är värde att ta hänsyn till . För att få ett starkare skydd och för att ge full rättsverkan åt kommunernas
krav vid särskilt vär-defulla byggnader kan man utfärda föreskrifter i detaljplan eller områdesbestämmelser, men detta
är således ingen förutsättning för att ställa krav vid lovgivningen.
PBL
3 : 10

10 § "Tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar av en
byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens särdcag beaktas och dess byggnadstekniska,
historiska,
kulturhistoriska , miljömässiga och konstnärliga värden tas ti 11 vara".

Det innebär att boendekvaliteter i äldre hus t.ex . goda rumssamband el ler karaktäristiska rumsvolymer bör bevaras . Kakelugnar , skåpsnickerier, dörrar och paneler skall behandlas på ett varsamt sätt. Det innebär också för bostäder att
väggar och våtenheter endast bör flyttas om det är absolut
nödvändigt .
Varsamhetskravet förutsätter att den som tänker genomföra.
ändringsarbeten sätter si.gin i de värden som byggnaden har
och tar tillvara dessa så långt det är möjligt med hänsyn
till övriga krav som ställs i samband med ändringar . Alla
~ndringar d . v . s. även åtgärder som inte kräver bygglov omfattas av varsamhetskravet . I kravet på v.c1.rsamhet ligger ocksci
ett krav på att hänsyn skall tas till möjligheterna för män niskor att bo kvar i ett omr&de .
PBL
3: 12

12 § "Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk ,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller
som ingår i ett bebyggelseområ<le av denna karaktär, får inte
förvanskas".

PBL 3: 12 utvidgar tionde paragrafens krav på att ändringar
skall utföras på ett v.c1.r.samt sätt så att olika värden tas
ti 11 vara . Byggnader som är särskilt värde f11 l la från his to risk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseomårde av denna karaktär får nämligen inte förvanskas .
Tillämpningen bör utgå från vad som Ulag anses värt att be vara. Hit hör byggnader och miljöer som representera r- o li ka
tidsepoker, sociala förhållanden el ler som värderas högt av
en lokal opinion . Byggnader och miljöer behöver således inte
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var a av byggn adsmin ne sk lass för att de t ta
hävdas i varje en ski lt b ygglovs äre nde .

krav

skal 1

kunna

I första hand är de t byggnadsnämnde n som skall göra bedöm ninge n av om ett skyddsintresse skall hävdas. Enligt 5 kap
kan i detaljplan e ller område sbestämrnelser utfärdas skyddsbestämmelser för de nna typ av bebyggelse och enligt 8 kap
kan dessa krav utökas med bygg lovsplikt för underhåll och
rivnings lovsplikt av särskilt värdefull bebyggelse. Ersättningsreg l erna i
PBL innebär dock att fastighe tsägare
som
kommer i kläm p . g.a . skyddsbe stämrrelser eller vägras rivning
kan få ersättning.
PBL

3:13

13 § " . •• Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick . Underhållet skall anpassas t i l l byggnadens värde från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt
t i l l omgivningens karaktär. Byggnade r som avse s i 12 § skall
underhållas så att deras särart bevaras".
Unde rh ålle t ska 11 anpassas ti 11 byggnade ns värde från histor isk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärl i g synpunkt
samt t i l l omgivningens karaktär . Slutligen krävs att byggnader som genom detaljplan eller område sbestämmels•:'! r
ålägga
skyddsbestämmelser skal l underhållas så att d 2 ss särart bevaras.
15 § "Tomter som tas i anspråk för bebyggelse skall anord nas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn ti l l stads- eller
landskapsbilden och till natur- och kulturvärde na på plats~ n .•• " .
Kommunens öve r siktliga bevarandeambitioner och särskilda bevarandeinsatser uttryckta i ett särskilt program för kultur minnesvård eller i en bevarandeplan , blir också framgent av
avgörande betydelse för möjligheterna att ta hänsyn ti l l den
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen .
16 § "
Vid tillbyggnad som kräver bygglov eller vid ombyggnad skall tomten anordnas så att den uppfyller kraven i
15 § i skälig utsträckning ".
17 § "Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för
bebyggelse e ller i nte , hållas i vårdat skick .
Byggnadsnämnden kan besluta att plantering skall utföras och att befintlig v äxtlighet skall bevaras .
"

1 § "I översiktsplanen skall redovisas allmänna intresse n som
bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden . Av planen skall framgå 1. grunddragen i f r åga om den avsedda användn i ngen av mark- och vattenområden samt i fråga om
tillkomst, förändring och bevarande av bebygge lse , . . . hur kommunen avser att tillgodose riksintressen enligt lage n (1987 :
12) om hushållning med naturresurse r m.m".
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5 kap Detaljplan_och_o~r~d~s~~t~~ls~r
l § "Prövning av markens lämplighet för be bygge ls,:! och regl ering av bebyggelsemiljöns utformning skall ske genom detaljplan för
bebyggelse som skall förändras eller bevaras, om r e glt~ringen behöver ske i e tt sammanhang.
"
2 § "Vid utforrnningAn av en deta ljplan skall skälig hänsyn
tas t i l l be fintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastigh etsförh ål.landen som kan inverkas på planans genomförande.
Il

7 § I detaljplan får "me ddelas bestämrnels::! r om ... placering,
utformning och utförande av byggnader,
andra anläggningar
och tomter, varvid
skyddsbestämmelse r för byggnader som
avse s i 3 kap 12 § och rivningsförbud för sådana byggnade r
får rnedde las".
16 § "För begränsade områden som inte omfattas av detaljplan
kan område sbestämmelser antas för att säkerställa att syftet
mad översiktsplanen uppnås . .. ".
Med områdesbe stämmelser kan i princip regleras vad som nedan
citeras b..=!träffande områden med detaljplan. Denna paragraf
är emellertid ej tillämplig inom bevarandeplanens område, som
omfattas av detaljplaner.
Ett starkare
skydd för
bebyggelsens kulturhistoriska och
miljömässiga värden kan ges genom bestämmelser i detaljplan,
som i detalj anger rätten att bygga och hur marken skall användas. Detaljplanen är bindande och har en genomförande
tid som är minst 5 och högst 15 år. Detaljplanen kan innehålla skyddsbestämmelser och rivningsförbud.
Bygglovsplikten kan införas för omfärgning av en- och tvåbostadshus och
komplementbyggnader inom områden som utgör en värdefull miljö samt för underhål.lsåtgärder på bebyggelse med särskilt
be varande värde.
8 kap Bygglov , _ rivningslov och marklov
Generellt gäller enligt 1 § att bygglov krävs för att uppföra byggnader och göra tillbyggnader. I övrigt gäller bl.a.
3 § "I områden med detaljplan krävs
bygglov för att 1.
färga om byggnader eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt för att göra andra ändringar av byggnader
som avsevärd påverkar deras yttre utseende,
"
Enligt 4 § krävs dock ej lov beträffande en- och tvåbostadshus för att " ... färga om byggnader inom områden med detaljplan, om byggnade ns karaktär därigenom inte ändras väsentligt". Kommunen får dock enligt 6 § " för ett område som utgör e n värdefull miljö bestämma att bygglov krävs för att
. . . inom område n med detaljplan färga om en- eller tvåbostadshus och komp le me ntbyggnade r,
unde rhålla sådan be byggels,~ med särskilt bevarandevärde som avse s i 3 kap 12 §".
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8 §

"Inom o mråde n me d d•~tal j plan kr ävs ri vn ingsl o v för att
riva byggnade r elle r dela r a v byggnad,=r, om inte annat h ar
bestämts i plane n.
"
Kommune n får i d e taljplan besluta att marklov kr ävs
9 § "
för trädfällning .. . ".

16 § "Ansökningar o m rivningslov ska l l
bifallas, om intt"!
byggnaden eller byggnadsdel-~ n
bör l:x~varas på grund a v
byggnade ns eller babyggels•= ns historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga eller konstnärliga värde".

~l~n= och ~y~g!ö~o~d~i~g
Plan- och byggförordninge n (SFS 1987:383) inne hålle r
skri f ter för tillämpninge n av plan- och byg9lagen.

före -

Detaljplaneanvisningar
State ns planverks detaljplane b e stämmelse r
1976 har 8 rs atts
med Boken om de taljplan och områdesbt~stämrools1~r 1987 med
stöd av plan- och byggförordningen.
Riktlinjer för tillämpning vid planläggning g•:'!S i state ns
planverks detaljplaneanvisningar, 1987 ersatta med Boken om
detaljplan och områdesbestämmelser, där följand(3 redovisning
ges b3träffande värdefulla byggnader och områden.
PBL:s regler om anpassning av åtgärder t i l l befintlig värdefull miljö (PBL 3 : 12) gäller alltid även om inget särskilt
bestämts om detta i planen . Ibland kan d P. t ändå vara önskvärt att i planen avgränsa ett sådant värdefullt område .
Det innebär att just de tta faktum inte kan ifrågasättas vid
kommande lovgivning.
En sådan
"anpassningsbestämmelse "
är
inte ersättningsgrundande. Om inget ytte rligare bestäms om
placering, utformning eller utförande behandlas dessa fr ägor i bygglovsskedet .
Vid planändringar kan den kulturhistoriskt värde fulla bebygge lsen bevaras i sin nuvarande utformning genom att byggnads rättP-n regleras efter befintliga förhållanden av en " skräddarsydd " plan .
Beteckningen för värdefu ll miljö föreslås
vara lilla
9
samt för rivnings förbud och skydds be stämrre lse r 1 il la q kompletterat med index , exempel 91 , q2 etc . Detta gälle r både för
kvartersmark och allmän plats .
11

11

Q-kulturreservat betyder att marken får användas c~ndast Eö r
befintlig , kulturhistorisk bebyggelse. Be stämrrelse n inne bär
också att användningen i övrigt är helt fri till bostäder,
kontor, handel, värdshus e tc . Den e nda begränsn i ngen är att
användningen inte får motve rka syfte t att be vara byggnade rna
och att d,~t inte uppkommer be tydande olägenhe t~r för omgivningen .
Markanvändningen Q = kulturn~se rvat innebär inte automatiskt
ett rivningsförbud men kan ändå leda ti ll att rivning vägr a s
,red stöd av 8 kap 16 §. Om ett absolut rivningsförbud skal l
gälla behöver 91 = rivningsför bud l äggas till.
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Konsekvenser
De kulturhistoriskt värd ef ull a b e byggelse miljöe rna och byg g naderna avses ge und e rlag f ö r d e n kommunal a handläggning e n s åväl vid ändringar i stadsplan och byggn a dslovsgivning so1n vi d
bostadssanering och energiplanering.
Avsiskten är att med den kulturhistoriska byg g nadsinventeringen som underlag söka komma till tals med f a stighetsägare inför
förändringar i de miljöer som är utpekade som värdefulla . I PBL
är det nödvändigt att signalera detta behov genom att anpassa
kraven på lov till byggnadernas kulturhistoriska och miljömässiga värden. I gengäld ges bättre möjligheter till lån och bidrag till åtgärder, som är att betrakta som kulturhistoriskt
betingade överkostnader. Därt i 11 kommer tillfredsställelsen av
att äga en värdefull byggnad . Fastighetens användning för normalt ändamål hindras ej. Tvä rtom är ägarens intresse av att
underhålla och bruka sin byggnad grundläggande för bevarandet!
Bristande underhåll får icke i något fall utgöra skäl för rivning och nybyggnad. Enligt PBL:s 3 kapitel, 13 § föreligger
skyldighet för fastighetsägaren att hålla byggnadens yttre i
vårdat skick och att underhållet "anpassas till byggnadens
värde från historisk, knlturhistocisk, miljömässig och konst närlig synpunkt samt till omgivningens karaktär. Byggnader
som avses i 12 § skall underhållas sA att deras särart beva ras".
Med anledning av den nya plan- och bygglagen är det irrnan
praxis utbildats svårt att ange konsekvenserna för kommunen
respektive den enskilde . Avskaffandet av nybyggnadsförbud
och återupplivandet av gamla byggrätter är en situation som
gälle r fram till l juli 1992 . Därefter kan kommunerna upphäva inaktuella planer utan hinder av att de innehåller outnyttjad byggrätt. Redan nu kan de göca det med planer som
ti l lkommit fö re 1979 om det är genomförda till mindre än tvÅ
tredjedelar. Om de däremot genomförts till mer än två tredjedelar kan de fastighetsägare som förlorar byggrätt få ersättning om minskningen blir oskäligt stor. Vad som är skäligt och oskäligt finns exemplifierat i
förarbetena till
PBL . För exempe 1 vis småhus fastigheter kan ganska betydande
minskningar av byggrätten vara skäliga om det som blir kvar
ändå går att använda till en byggnad för avsett ändamål.
Dessutom påpekas det särskilt att när det gäller att bevara
värdefull bebyggelse får fastighetsägare tåla större byggrättsinskränkningar än i andra fall.
För särskilt vä rdefull bebyggelse som skall bevaras kan kommunen ställa preciserade krav på hur byggnader skall underhållas och förhindra att de rivs . Att ri.va och inom 5 år
återuppföra en byggnad är annars en principiell rätt som
fastighetsägaren tilldelats i PBL. Hindras han från detta
eller åläggs han att underhålla sitt hus på ett speciellt
sätt kan han få en,ättning om han lider ekonomisk skada.
Vid vägrad rivning (ell e r vägrat återuppförande) skall skadan vara "betydande " om ersättning skal 1 utgå (har tolkats
som en värdeminskning på 15 %) och ersättn ing utgår endast
med den del som går utöver kvali fikationsgränsen. Byggna dens användning skall inte hel l er kunna ändras, vilket inne-
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bä r att de t bör var möjligt a tt besl u ta om rivningsförbud
för mindre byggnad e r,
1-2 våningar,
utan att ersättning
skal 1 behöva utgå:
Information
Statens planverk och riksantikvarieämbetet anför i Meddelande om fysisk planering, juni 1983, "Hänsyn till miljön"
att de kanske a ll ra viktigaste hjälpmedlen som står till
buds nä r man vill slå vakt om kulturhistoriska och miljömässiga värden är information och kunskapsförmedling. De
insatser som görs av ägare till mark och byggnader är av
avgörande betydelse för byggnads- och miljövården och därmed också för förverkligandet av bevarandeintentionerna.
För att ett bevarandebeslut ska bli meningsfullt och få avsedd verkan "bör beslutet därför helst åtföljas av ett informationsåtagande och erforderliga resurser avsättas för
detta. Informationen bör vara så lättillgänglig - populäroch välredigerad
att den förmår engagera både en bred
allmänhet och kommunala tjänstemän. Den bör således inte enbart inrikta sig mot den som i egenskap av brukare har störst
inflytande på miljön - fastighetsägaren, lokala rörelse- och
af färs idkare etc - utan också mot dem i den kommunala för valtningen som var och en har ansvar för sin del av miljön gatukontor, parkförvaltning, fastighetskontor etc".

SPECIALLAGSTIFTNING
Kulturminneslagen (KML) SFS 1988:950
Från och med 1 januari 1989 gäller en. ny lag för landets kulturminnen, den så kallade "kulturminneslagen". Därmed upphävs
de tidigare lagarna:
a) lagen (1942:350) om fornminnen
b) lagen (1960:690) om byggnadsminnen
c) lagen ( 1985: 1104) om skydd för utförsel av vissa äld re kulturföremål.

I kulturminneslagen inledande bestämmelser slås fast att "Det
är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö.
Ansvaret för detta kulturarv delas av alla. Såväl enskilda som
myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön.
Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas".
I propositionen sidorna 33 och 71 står att "Kommune r>nas ansvar för kultu-,.,miljövård e n ä-,., dessutom myaket betydande . I
praktiken kommer det att få beaktas främst i den planering
oah vid de åtgärder som företas inom -,.,amen för PBL oah NRL"
samt "Kommune-,.,nas -,.,oll i plan e r1ingen av den fysiska miljön
ger den en sällsynt stor> möjlighet att vår1da sig om sådana
kulturvärden som, utan att kvalifiaera sig till det särskilda
skydd som k a n k omma i frå ga e n l ·i gt 2 oah 3 kap . de nna la g ,
ä nd å har> s i tt vä r de ".
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1 § "Fasta fornl ä mningar ä r skyddade enligt denna .
Fasta forn l ämningar är följand e l ämningar efte r män n iskors
verksamhet under f o rna t ider, som har tillkommi t genom äldre
tiders bruk och som är varakt i gt överg i vna:
1. gravar,

gravbyggnader och
andra begravningsplatser,

gravfält

samt kyrkogårdar

och

2. resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter,
symboler, märken och bilder samt andra ristningar el ler
målningar,

3. kors och minnesvårdar,
4. samlingsplatser

för
allmänna ändamål,

rättskipning,

kult.

handel och andra

5. lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser samt kul-

turlager som uppkommit vid bruket av sådana bostäder eller
p l atser, liksom l~mningar efter arbetsliv och näringsfång,
6. ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och försvarsanläggningar samt av andra märkliga byggnader och
byggnadsverk,

7. färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, vägmärken, sjömärken och likartade anläggningar för samfärdsel samt
gränsmärken och labyrinter,
0

8. skeppsvrak, om minst etthunda ar kan antas ha gått sedan
skeppet blev vrak.
Fasta fornlämningar är också naturbildningar til 1 vilka
ålderdomliga bruk, sägner eller märkliga historiska minnen är knutna liksom lämningar efter äldre folklig kult."
2 § "Ti 11 en fast fornlämning hör
marken eller på sjöbotten som behövs
ningen och ge den ett tillräckligt
dess art och betydelse. Detta område
råde".

ett så stort område på
för att bevara fornlämutrymme med hänsyn till
benämns fornlämningsom-

6 § "Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort,
gräva ut,
täcka över eller genom bebyggelse, plantering
eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning."
7 § "Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen får vidta de
åtgärder som behövs för att skydda och vårda en fast fornlämning."
9 § "Länsstyrelsen får meddela
skydd för en fast fornlämning."

särskilda

föreskrifter

till

10 § "Den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning eller genomföra ett annat arbetsföretag bör i god tid
ta reda på om någon fast fornlämning kan beröras av företaget,
och i så fal l snarast samråda med länsstyrelsen."
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12 § "Den som vill rubba, ändra eller ta bort en fast fornlämning skall ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen."
2 kap. behandlar även en definition av begreppet fornfynd,
påföljder vid ingrepp i fast fornlämning, inlösen och hittelön vid fornfynd, fyndfördelning, metallsökare samt ansvar
och överklagande m.rn.
3 kap._Byggnadsminnen (byggnader i kommunal och enskild ägo)
l § "En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras som byggnadsminne av länsstyrelsen . Bestämmelserna om byggnadsminnen får
också tillämpas på park, trädgård eller annan anläggning av
kulturhistoriskt värde."
"Best ämmelserna i detta kapitel gäller inte en byggnad som
är fast fornlämning eller kyrkobyggnad enligt denna lag."
Byggnadsminnesskyddet har i den nya kulturminneslagen vidgats
till att också gälla byggnader inom kulturhistoriskt synnerligen märkliga bebyggelseområden även om varje enskild byggnad
som ingår i ett sådant område inte i sig kan sägas vara synnerligen märklig i lagens mening. Det vidgade byggnadsminnesskyddet svarar mot en strävan att i ökad utsträckning bevara samlade värdefulla miljöer, vid sidan av enskilda monument .
Begreppet "byggnad" ges i bestämmelserna en vid tolkning med
resultat att såväl bryggor, murar, vallar, kvarnar, sågar,
broar, gruvor, aller, parker och trädgårdar kan byggnadsminnesförklaras. En förutsättning är dock att de uppfyller kvalitetskravet i fråga om kulturhistoriskt eller konstnärligt
värde, samt att anläggningen i fråga äger en sådan ålder att
ett kulturhistoriskt tidsperspektiv kan anläggas på den.
2 § "När en byggnad förklaras för byggnadsminne skall länsstyrelsen genom skyddsföreskrifter ange på vilket sätt byggnaden skall vårdas och underhallas samt i vilka avseenden
den inte får ändras."
3 § "Skyddsföreskrifterna skall så långt som möjligt utformas
i samförstånd med byggnadens ägare och ägare till kringliggande markområde.
Hänsyn skall härvid tas till byggnadens användning och ägarens
skäliga önskemål."
4 § "Fråga om en byggnad bör förklaras för byggnadsminne kan
väckas av var och en genom ansökan eller tas upp av länsstyrelsen på eget initiativ."
Ansökan om att en byggnad skal 1 förklaras för byggnadsminne
skall innehålla uppgifter om:
-

fastighetsbeteckning
lagfaren ägare
beskrivning av byggnaden
av vilken orsak man vill

att

byggnaden

skall

skyddas
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5 § "Då fråga väckts eller tagits upp om att en byggnad skall
förklaras för byggnadsminne, får länsstyrelsen i avvaktan på
ärendets slutliga prövning meddela förbud mot åtgärder som
kan minska eller förstöra byggnadens kulturhistoriska värde.
Förbudet får gälla för en tid av högst sex månader. Om det
finns synnerliga skäl får det förlängas, dock högst med sex
månader för varje gång."

6 § "Om en byggnad kan antas komma ifråga som byggnadsminne,
får länsstyrelsen, utan att fråga väckts om byggnadsminnesförklaring, förordna att anmälan till länsstyrelsen skall
göras, innan byggnaden rivs eller ändras på ett sätt som
väsentligt minskar dess kulturhistoriska värde.
Länsstyrelsen skall inom en månad från det anmälningen kom
in dit avgöra om den skall ta upp fråga om byggnadsminnesförklaring av den berörda byggnaden. Under denna frist får den
aqmälda åtgärden inte vidtas utan att länsstyrelsen har medge·tt det."
Paragraferna 10 - 21 behandlar:
- bestämmelser om ersättning och inlösen
ändring och hävande
- ansvarsbestämmelser m.m.
- överklagande m. m.
( Byggnadsminnenas antal (hela anläggningar) i landet uppgår
för närvarande till över 500 st, varav drygt 30 st inom Älvsborgs län).
4 kap . _Kyrkliga kulturminnen
Bestämmelserna i kapitlet skyddar kulturhistoriska värden i
kyrkobyggnader, kyrkotomter , kyrkliga inventarier och begravningsplatser.

Statliga byggnadsminnen
I Kulturminneslagens 3 kap. rörande Byggnadsminnen står att
" I fråga om byggnad av sådant värde som sägs i första stycket"
1 § "och som tillhör staten gäller de bestämmelser som regeringen meddelar om statliga byggnadsminnen. Om ett statligt
byggnadsminne övergår till annan ägare än staten, skall det
därmed .utgöra ett byggnadsminne enligt denna lag. "
Merparten av landets " statliga byggnadsminnen" utgörs av monumentalbyggnader som slott och residens men där förekommer även
byggnader med enklare arkitektur som fyrar, skolor , tingshus,
militärboställen och sjukhus. De statliga byggnadsrninnenas
antal (hela objekt) uppgår i landet för närvarande till ca
300 stycken. I Älvsborgs län finns 3 stycken: Länsresidenset
i Vänersborg, Forstena gård i Västra Tunhems socken , Vänersborgs kommun och järnvägsstationen i Borås.
Byggnaderna skyddas förnärvarande av "kungöre l se med föreskrifter rörande det offentliga byggnadsväsendet . " Föreskrifterna kommer inom en snar framtid att omarbetas .
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KULTURMINNESVÄRDENS ORGANISATION
I de inledande bestämmelserna i kultl1rminneslagen slås fast
att " det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda
vår kultu r miljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot
kulturmiljön . Den som planerar eller utför ett arbete skall
se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks
eller begränsas. "
Genom information och kunskapsförmedling ökas förståelsen för
de kulturhistoriska värdena och genom rådgivning och stödåtgärder främjas insatser för vård och bevarande. Härvidlag
har kulturminnesvårdens företrädare en viktig roll alltifrån
enkildas och intresseorganisationers insatser på de lokala
planet till riksantikvarieämbetet på riksnivå.
Riksantikvarieämbetet
Som central förvaltningsmyndighet för kulturminnesvården har
riksantikvarieämbetet ett övergripande ansvar för landets kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse, fornlämningar och kulturmiljöer . De lagar som reglerar detta är bl.a. kulturminnes l agen, plan- och bygglagen och naturresurslagen.
Riksantikvarieämbetet beslutar om fornfynd, statliga byggnadsminnen , kyrkor , kyrkliga inventarier och utförsel av vissa
äldre kulturföremål. " Ämbetet " skal l även följa den regionala
kulturminnesvår den och genom information, råd och anvisningar
biträda länsstyrelserna i ärenden som rör denna .
Riksantikvarieämbetet får överklaga beslut av domstol eller
annan myndighet enligt kulturminneslagen.
Länsstyr elsen
Länsstyrelsen är en regional myndighet för kulturminnesvården
och beslutar i ärenden enligt kulturminneslagen. Länsstyrelsens kulturhistoriska expert länsantikvarien på kulturmiljöenheten:
- bevakar kul turminnesvårdens intressen inom den regionala
samhällsplaneringen,
- lämnar råd til l kommuner i bl.a . planfrågor och andra
frågor som berör kulturmiljön,
- handlägger och beslutar i ärenden enligt kulturminneslagen
kap. 1 om fornminnen, kap. 3 om byggnadsminnen , kap . 4 om
kyrkliga kulturminnen (begravningsplatser),
- ansvarar för att behövliga vårdarbeten kommer till stånd,
- ansvarar för vård av vissa fornlämningar och byggnader,
- medverkar vid fördelningen av de ekonomiska stödformer i
form av lån och bidrag som avsatts för vård och underhål l
av kulturlandskapet och den kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsen.
Länsmuseet
Länsmuseet ansvarar för vissa delar av kulturminnesvården
och medverkar bl.a. med utredningar och bedömningar av ärenden som handläggs av länsantikvarien på länsstyrelsen . Länsmuseet granskar som kulturhistorisk expert kommunala plan-
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och byggfrågor och lämnar råd och hjälp åt såväl kommuner
som åt enskilda i frågor som rör våra kulturminnen. Länsmuseet yttrar sig till riksantikvarieämbetet i ärenden som
rör förändringar av kyrkor, utför antikvariska kontroller,
dokumentationer, bebyggelseinventeringar, kulturminnesvårdsprogram och arkeologiska undersökningar.

Kommunen
Kommunen har genom sitt p lanmonopol ett primärt ansvar för
att kulturminnesvårdens intressen likaväl som andra allmänna
intressen beaktas i den fysiska planeringen. Detta ansvar
har ökat sedan den nya plan- och bygglagen och naturresurslagen (PBL/NRL) samt kulturminneslagen (KML) införts.
Byggnadsnämnden har genom bygglovsprövningen ansvaret för bebyggelsens-utformning och miljöanpassning och icke minst hänsyntagande till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse enligt
PBL/NRL. Byggnadsnämnden har genom PBL fått en aktivare roll
och större möjligheter att ställa krav på anpassning och hänsyn. Byggnadsnämnden har också en ökad rådgi vande funktion,
inte minste i de fall där byggnadslov ej erfordras.
Fastighetsnämnden har ett motsvarande ansvar vad gäller kommunens -fastighetsbestånd och i sin energirådgi vning. Genom
förmedlingsorganet handlägges ansökningar om statliga lån
och bidrag vid ny- och ombyggnader, bl.a. sådana som är kulturhistoriskt betingade.
~u~t~r~ä~n~e~

har till uppgift att främja den kulturella
verksamheten och har ett allmänt bevakningsansvar för kulturmiljön och utgör remissinstans i plan- och byggnadsfrågor.
Kulturnämnden tar initiativ till inventeringar och andra bevarandeinsatser samt informerar om och levandegör kulturmiljön på olika sätt.

Fri tidsnämnden kan i samband med planering och åtgärder för
'IrTtTdsverksamheten medverka till att kulturmiljön görs levande och tillgänglig för allmänheten.
Hembygds rörelsen
De ideella hembygdsföreningarna har sedan 1900-talets början
spelat en viktig roll som opinionsbildare på kulturvårdens
område och i praktiskt arbete med att bevara och vårda kulturhistoriskt värdefulla föremål, byggnader och miljöer.
I Marks kommun finns tolv hembygdsföreningar som har en
mycket viktig roll att sprida kunskap och förståelse för
bygdens speciella kultur- och miljövärden.
Enskilda insatser
För såväl kulturlandskapet som byggnadsvården har enkildas
insatser haft en avgörande betydelse. Härigenom har viktiga
delar av kulturmiljön med ängslyckor, hagmarker, fornlämningar, gårdsbebyggelse och hägnader bevarats. En byggnads
allra säkraste skydd är exempel vis ägarens el ler brukarens
eget intresse och vilja att underhålla den. Att stimulera
enskildas engagemang på byggnads- och kulturvårdens område
hör därför till e11 av kulturminnesvårdens viktigaste uppgifter.
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EKONOMISKA STÖDFORMER
Vid underhåll och ombyggna d a v kulturhistoris1<.t värdefulla
byggnader finns det vissa möjligh e t~r att få lån på förmånliga villkor eller att få ekono1ni s k a b Uira9 .
Bostadslån med förhöjt låneunderlag och tilläggslån:
Låneförutsättningar
En förutsättning för att erhålla lån är:
att statligt bostadslån samtid i gt erhålls

för

upprustning

förhö jt 16neunder-

log

stat I igt
bostodsl6n

förhöjt l6neunder log + t i llöggsl6n

t i I löggsl 6n

att byggnadens ku l turhistoriska värde styrks av länsantikvarien vid l änsstyrelsen
att det kulturhistor i ska värdet bibehålles.

Lånen för att täcka extr~ 1<ostnader som ofta är
med restaurering av äldre byggnader , exempelvis:
-

förbundna

omfattande hantverkarinsatser
specialbeställda byggnadsdelar och material
trång arbetsplats
hinder för rationella arbetsmetoder
svåra skador i byggnaden

För höjt låneunderlag
Obiekt_som kan komma_ifråga för förhöjt l åneunderlag.
Bostadslån med förhöjt låneunderlag kan ges vid upprustning
av fristående byggnad eller byggnad som utgör ett betydelsefullt inslag i en ku l turhistoriskt värdefull miljö.
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Höjning av låneunderlaget begränsas i flerfamiljshus av att
hyrorna inte får bli högre än normalt. (Ombyggnadskostnaden
måste begränsas inom ramen för bruksvärdeshyran).
I små hus får låneunderlage t
det.

inte bl i

högre än fa s tighetsvär-

Amortering , ränta
Lånet är

ett

or'lrhtitetslån på

max.

30 är

med

11

% ränta.

Ti ll äggslån
Som komplement till bostadslån - med eller utan förhöjt låneunderlag kan tilläggslån ges . Tilläggslånet skall fi nansiera
kos tnader som inte täcks a v bruksvärdeshyran e ller som in te
rimligen bör belasta låntagaren i enfamiljshus.
Ob jekt_som kan komma_if r åga f ör ~i!l~g~s!a ~ .

Tilläggslån är avsett endast för ombyggnad av hus
som förk larats för el l er
besitter ett så högt kulturh istoriskt värde att
de kan förklaras för byggnadsminne, enligt 3 kap.
i ku l turminneslagen .

Tilläggslånet är ränte- och amorterings fr itt de fö rsta 1 0 å ren .
Därefter skall räntor och amo~teringar betalas. I vissa fall
kan lånet avsk rivas .
Stödets storl ek
75 % av g od kö nd kostnad
som överst iger 140 % men
ej 200 % av ny bygg nods l6ne underloget .

+

Godkänd kostnad upp ti ll
140 % av nybyggnadsl6neunderloget.
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Ansökan
Det ekonomiska lånestödet får ej överstiga husets värde i ombyggt skick .
Ansökan om bostadslån med förhöjt låneunderlag eller til l äggslån skall innehå l la :
- byggnadslovshandlingar samt ansökningshandlingar för statligt bostads l ån
- detaljerad redovisning av de åtgärder som förorsakar extra
kostnader på grund av byggnadens kulturhistoriska värde
- uppmätningsritningar
- t i ll ansökningshandl i ngarna bör bifogas svart/vita fotografier av byggnaden och de delar av byggnaden som har samband
med de extra kostnader som lånen avses täcka.
~r~n~es_åE_gen
Ärendegången vid ansökan om bostadslån med förhöjt låndeunderlag eller tilläggs l ån framgår av fö l jande figur .

Ltinsont ikvorien/
Länsstyrel sen
utl6tonde
• kontakt med Riksontik vorieö mbetet om prioritering

Lönsbostodsnö mnden
•beslut o m bostodsl6n
• beslut o m förhöjt l6neun
derl og
• tronde om til lä s16n

Riksont ik vorieömbetet
• utl6tonde
• romovrökning för förhö jt
16neunderlog + tillöggsl6n

Kulturhistorisk kontroll/uE_pföl jning
Antikvarisk kontroll av ombyggnaden skall ske. Detta för att
se till att de åtgärder, som utgjort en förutsättning för till styrkan från antikvarisk sida , utförs på rätt sätt . Även i samband med slutbesiktningen kommer dessa åtgärder att kontrol l e ras.
~t~e!:_a!_n!_ns_
De aktuella lånen utbetalas efter slutbesiktningen. I slutbesiktningsprotokollet eller som ett bifogat intyg skall den antikvariska kontrollanten intyga att ombyggnadsarbetena skett
på ett tillfredsställande sätt . Protoko l let sänds till länsbostadsnämnden elle r bostadsstyrelsen.
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Stadsbidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse - SFS 1982:447
Riksantikvarieämbetets tillstyrkanderam för ändamålet uppgår
för budgetåret 1987/88 till 90 miljoner kronor för hela landet.
Objekt_som kan komma_ ifråga för bidrag
- byggnadsverk i vid mening. Även byggnader och anläggningar
som saknar egentlig användning s.k överloppshus
- miljöbilden runt själva byggnaden ex. parker, broar, gatubeläggning
- kyrkobyggnader (Svenska kyrkans) som har stora vårdkostnader
men där församlingen har liten skattekraft - byggnader som
är fasta fornlämningar enligt 2 kap. i kulturminnes lagen
- museala byggnader på ursprunglig plats
- inredning, utsmyckningar
- arbeten som ej
läggning

gäller ombyggnad av boningshus ex.

takom-

Bidrags förutsättningar
Anläggningen skall vara av stort kulturhistoriskt värde sett
ur:
riksperspektiv - byggnadsminne
- statligt byggnadsminne
- beläget inom en kulturhistoriskt miljö som
utvärderats i arbetet med den fysiska riksplaneringen
regionalt perspektiv
Bidrag kan endast utdelas om det i ansökan framgår att byggnaden kommer att bevaras för framtiden. Riksantikvarieämbetet
och Statens historiska museer avgör i samband med prövningen
av bidragsansökan om det planerade skyddet kan anses vara
tilltäckligt.
Skydd kan ges i form av - byggnadsminnesförklaring
- planbestämmelser och andra kommunala beslut Q-q-märkning , samt q kompletterat med index, antaget bevarandeprogram, riktlinjer i kommunöversikt, rivningsförbud, saneringsprogram)
- tomträttsbestämmelser
- avtal vid köp
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Stödberättigade åtgärder
Bidrag kan utgå i de fall restaureringsarbeten förorsakar
extra kostnader på grund av kulturhistoriska hänsynstaganden.
Sådana ö verkostnader kan uppkomma exempelvis vid:
- bevarande av byggnader som saknar egenlig användning s.k.
överloppshus
- bevarande av den omgivande miljöbilden
- bevarande av byggnadsdel som saknar egentlig funktion ex.
torn, veranda
- hänsynstagande till
snickeridetaljer

befintligt

material

ex.

putsdekor,

- användande av samma typ av fasad- och takmaterial som det
ursprungliga ex. spån, skiffer, profilerade paneler
- särskild ytbehandling ex. trätjära, kalkfärg
- tillämpning av samma teknik som ursprungligen använts och
samma detaljutformning som den befintliga
- arbeten som
specialist

kräver medverkan av

konservator

elle r

annan

- antikvarisk medverkan vid förundersökning och projekte r ing ,
antikvarisk platskontroll och dokumentation under arbetets
gång samt för särskilda byggnadstekniska undersökningar
Ansökan om projekteringsbi drag
Fastighetsägaren kan ansöka om bidrag till projekteringsarbete. I ansökan skall redovisas:
- fastighetsbeteckning
- lagfaren ägare
- beskrivning av objektet
- avsikten med arbetet och dess omfattning. Förslag till åtgärder ska l l ha upprättats av fackman efter samråd med länsantikvarien vid länsstyrelsen, länsmuseet eller motsvarande
- uppgift om tilltänkt konsult
- kostnad
~n~ö~a~

~m_b~dEa~

Slutlig ansökan

om

bidrag

- fastighetsbeteckning
- lagfaren ägare

skall

innehålla

uppgifter

om:
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- beskrivning av objekten
förslag till åtgärder vilka utarbetats av fackman i samråd
med länsantikvarien eller länsmuseet. Förslaget skall innehål la tydliga beskrivningar och motiveringar av planerade
åtgärder med angivande av materialval etc.
- övriga uppgifter
ärendet

av

ekonomisk art

som har betydelse

- vilken typ av "skydd " som objektet kommer att ges
dragsförutsättningar)
~i~r~g~

för

(se bi-

~t~r!_e~

Till vården av objekt som är av riksintresse utgår som regel
bidrag med högst 90 % av godkänd överkostnad. För övrig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är motsvarande procentsats
50. Skäl att medge ett högre bidrag kan t,ex. vara att ägare
är en förening eller stiftelse av ideell karaktär, som har
till uppgift att på ursprunglig plats bevara byggnaden eller
anläggningen.

- ansökan om bidrag ställs till riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer men ingives till länsstyrelsen som
med eget yttrande efter samråd med länsmuseet, överlämnar
ärendet till riksantikvarieämbetet för prövning
- Riksantikvarieämbetet granskar ansökan och bedömer om den
fyller kraven för bidrag och om ärendet är komplett
- Riksantikvarieämbetet meddelar därefter sökanden skriftligen när ansökan kommer att prövas. Myndigheten tar upp inkomna bidragsansökningar till prövning två gånger varje budgetår, dels under november - december, dels under maj-juni. Om
särskilda skäl föreligger kan ansökan tas upp även vid andra tillfällen.
Riksantikvarieämbetet meddelar
ärendet.
I detta redovisas :

sökanden

fattat

beslut

i

- om ansökan bifallits
- bidragets storlek
om det planerade skyddet är tillräckligt
- normalt föreskrivs också att antikvarisk personal
skall beredas tillfälle att följa arbetena och i
samband därmed lämna detaljanvisningar samt att avsyna och dokumentera arbetena
- under

vilken

tid

bidraget

står

till

förfogande
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Utbeta l ning av bidra~
Länsstyrelsen meddelas när arbetena har slutfö rts vare fter
avsyning sker. Slutförda arbeten på kyrkobyggnader meddelas
d i rekt till riksantikvarieämbetet
- sedan avsyningsutl å tanden har inkommit till riksantikvarieämbetet prövar myndigheten om förutsättningarna för bidraget
har uppfyllts, varefter en utbetalning kan ske
- angående projekteringsbidrag kan detta utbetalas då detta
arbete slutförts och godkänts av riksantikvarieämbetet

Beslut fattat av riksantikvarieämbetet och Statens historiska
museer kan inte överklagas .
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FÖRTECKNING ÖVER SAMTLIGA FASTIGHETER INOM
INVENTERINGSOMRADET
Nr

Fastighe tsbe teckning
samt gårdsnamn

Socken

28

Abborhult 1:3

Torestorp

202

9

Alshult 1:9, Kullen

Älekulla

219

1

Amundagärde 1:4

Öxabäck

233

2

Amundagärde 1:9

Öxabäck

233

1

Ana bäckshult 2:7, Fridhem

Älekulla

21 4

1

Ape lskog 1:4, Eks

Surteby-Kattunga

159

19

Aplagården Övregården 2:3

öxnevalla

265

20

Aplagården Ne de rg årde n 1:11

Öxnevalla

265

1

Arnungared 2:16, Storegården

Öxnevalla

256

1

Backa 1:1, Nylyckan

Torestorp

185

2

Backa 1:1, Råda len

Torestorp

185

1

Backen 1:2

Skephult

141

2

Backen 1:7, 1:8, 1:12

Skephult

141

3

Backen 1:14, Kyrkebro

Skephult

142

3

Berg 1: 2,

Tores torp

186

4

Berg 1:8, Högenhult

Torestorp

187

1

Berghem 1:12

Berghem

67

2

Berghem 4: 19, Tinghall

Berghem

67

3

Berghem 4:27, Hembygdsgård

Berghem

68

4

Berghem 4:33, Karlsro

Berghem

68

5

Berghem 6:1, Prästgården

Berghem

69

6

Berghem 6: 1,

Berghem

69

7

Berghem 6:4, Ekebacken

Berghem

70

8

Berghem 8 : 1

Berghem

70

9

Berghem 8:1 A, Hansagården

Berghem

71

10

Berghem 8:1 B, Hansagården

Berghem

71

11

Berghem Klockare gården 2:15

Berghem

72

12

Berghem Klockaregården 2:26,
Berghems järnvägsstation

Berghem

72

Berghem Klockaregården 2:32

Berghem

73

1

Bergstorp 1:1

Horred

94

2

Bergsäter 1:1, Brands

Horred

94

3

Bergsäter 1: 2, Långare dsmosse n

Horred

95

13

1:3, 1:6

sockenmagasin

Sida
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Socken

Sida

Nr

Fastighetsbeteckning
samt g årdsnamn

2

Björketorp 2:1, Annebo

Surteby-Kattunga

159

3

Björketorp 2:8

Surteby-Kattunga

160

4

Björketorp 3:2 och Holmåk.ra 2:1,
Per-Ande rsgården

Surte by-Kattunga

160

5

Björketorp 13:1

Surte by-Ka ttunga

161

6

Björketorp Skattegården 13:2 ,
Nabbarns hembygdsstuga

Surteby-Kattunga

161

Björketorp Skattegård 13 : 13

Surteby-Kattunga

173

Björketorp 13:4

Surteby-Kattunga

162

21

Bläshult 1:2

Skephult

154

22

Bläshult 1:3

Skephult

154

23

Bläshult 1 : 5

Skephult

155

26

Boasten 1:11

Öxabäck

249

1

Borghult 1:1

Istorp

115

4

Borghult 1:17, Borghult
Övregården

Skephult

142

5

Borghult 2:12, Nedre Borghult

Skephult

143

6

Borghult 2:12, Holmåk.ra

Skephult

144

7

Borghult 3:1, Nedre Borghult

Skephult

144

4

Bosgården 1:8, Kalins

Horred

8

Botten 1: 2

Skephult

145

9

Botten 1:3, 1:6

Skephult

145

Botten l: 4

Skephult

146

2

Brattorp 3:8, Kroken

Istorp

115

3

Bredhult 1:5, Lilla Bredhult

Öxabäck

234

5

Broken 1:9, Steket

Torestorp

29

Broken 1: 15

Torestorp

187
202

30

Brokvarn 1:11, Nylyckan

Torestorp

203

4

Brokvarn 4: 1

Öxabäck

235

2

Brännared 1:1, Västkusthemmet

Öxnevalla

256

8

Bua 1:3

Surteby-Kattunga

162

Bua 1:5, Skogarevad

Berghem

3

Byslätt 1:9, Björsgården

Istorp

11 6

4

Byslätt 2:12, Sofiero

Istorp

116

5

Byslätt 3:14 , Kulladal

Istorp

117

5

Börshult 1:11, Torsborg

Öxabäck

235

6

Börshult 1:17

Öxabäck

236

26
7

10

14

95

73
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Nr

Fastighetsbeteckning
samt gårdsnamn

Socken

10

Dal 1:2, Hägnadal

Äleku l la

219

Dal 1:6

Älekulla

214

Dala Lillegården 1:5, Lilla Dala

Berghem

74

5

Dalen 3:1, Grens

Horred

96

6

Dalskärr 1:1, Bergabo

Istorp

117

3

Deragården 1:4

Öxnevalla

4

Derag ården 1: 4

Öxnevalla

255
255

De rag ården 1: 1 0

Öxnevalla

266

3

Dunkared 1: 2

Älekulla

215

11

Dän ge vik 1: 6

Skephult

147

7

Fage rhult 4: 3

Istorp

118

8

Fagerhult 4:6,

Istorp

118

6

Fåglabäck 1:7, Hagaberg

Torestorp

188

7

F åglabäck 1: 21

Tores torp

188

6

Fåglasång 1:10, Sundholmen

Horred

8

F ö nhult 1:10

Torestorp

189

31

Fönhu l t

Torestorp

203

32

Getabo 2:2, Mellangården

Torestorp

204

Getabo 3:3 A,

Storegården

Torestorp

189

Getabo 3 : 3 B, Storegården

Torestorp

190

7

Glumse 1: 4

Öxabäck

5

Gunabo 2:2

Öxnevalla

237
257

16

Guntorp 1:9, Stallens

Berghem

74

17

Guntorp 2:7

Berghem

75

18

Guntorp 4:5, Malmströmslyckan

Berghem

19

Guntorp 6:1, Andersgården

Berghem

75
76

9

Hallen 1:4 , Ekarebo kvarn

Istorp

119

Hallen 1:8 , Smörlingshallen

Istorp

119

Ha llstorp 1:17

Öxabäck

237

20

Hattestad 1:2 , Ryderna

Berghem

21

Hattestad 7 : 1, Ekkullen

Berghem

77
78

22

Hattestad Kärragård 1:4,
Prästäckre

Berghem

78

2
15

21

9

10

10
8

"Johan Petters "

2:5, Holmåsen

Si d a

96

303

Sida

Nr

Fastighetsbeteckning
samt gårdsnamn

Socken

11

Heden 2: 1, Roppheden

Tores torp

7

Hinnared 1 :1, 4:3, Hinnared

Horred

97

8

Hinnared 3:4, Hinnaredshult

Horred

97

9

Hinnared 3:5 , Ko l aslätt

Horred

98

10

Hinnared 4:2 , Slätten

Horred

99

11

Hinnared 6:2 , Gunnarbodal

Horred

99

11

Holmen 1: 1

Älekulla

220

Holmåkra 1:4, Björketorps kvarn

Surteby-Kattunga

163

10

Holmåkra 1: 14

Surteby-Kattunga

164

11

Holmåkra 1 :19, Villa Huvudsta

Surteby-Kattunga

163

12

Holmåkra Båtmansgården 5:5

Surteby-Kattunga

164

12

Horn ås 1 : 2

Älekulla

220

12

Horred 1:43 , Stommen eller
"Karsas"

Horred

100

13

Horred 3: 3, Storegården

Horred

100

14

Horred 3:41, Storegården

Horred

101

15

Horred 4: 16

Horred

101

16

Horred 5:4, Björk l iden

Horred

102

17

Horred 6:10, Klockaregården

Horred

102

23

Hulatorp Dalen 1:3

Berghem

79

24

Hulatorp 2:7, Hagen

Berghem

80 ·

9

Hylte 1:6 m.fl . Björkeholm

Öxabäck

238

6

Hyltenäs 4:2, Backagården

Öxnevalla

257

7

Hyltenäs 4:4, Backagården

Öxnevalla

258

8

Hås 2:8

Öxnevalla

258

33

Hägghult 1:6 , Hagalund

Torestorp

204

34

Hägnen 1:10, Björnholmen

Torestorp

205

Hök ås 1: 5

Älekulla

216

11

Istorp 1:7, Villan

Istorp

120

12

Istorp 1:16

Istorp

120

13

I storp 3:2 , Viskada l

Istorp

121

14

Istorp 3:3 , Kreke

Istorp

121

15

Istorp 4:2 , Frölichska skolan

Istorp

122

16

Istorp 4:4

Istorp

122

17

Istorp 4:5, Prästgården

Istorp

123

9

4

190

304

Nr

Fastighets beteckning
samt gårdsnamn

Socken

Sida

18

Kanared 1:4

Horred

103

10

Kappelabo 1:4

öxabäck

238

13

Karlabo 1:7,

Älekulla

221

Karstorp Mellegården 2:2,
Karlsberg

Öxnevalla

259

13

Kattunga 3:4, Skoghem

Surteby-Kattunga

165

14

Kattunga 5:2, Anna-Lenas
eller Berga

Surteby-Kattunga

165

15

Kattunga 7:16, Floringsås

Surteby- Kattunga

166

16

Kattunga 14:3, Skräddaregården

Surteby-Kattunga

166

17

Kattunga 14:12

Surteby-Kattunga

167

27

Kattunga Stommen 6 : 1

Surteby-Kattunga

173

28

Kattunga Reuters hov 7:21

Surteby-Kattunga

174

25

Kila 2 : 10, Västergården Museum

Berghem

14

Kinnared 1:1

Älekulla

221

35

Kulla 1 : 33, Korslid

Tores torp

205

12

Kulla 1:44, Korslid , Kolabacken

Tores torp

191

10

Källeberg 2:3

Öxnevalla

259

12

Källebergshed 1:1

Skephult

147

19

Kärra 1:13

Horred

103

11

Kärra 5:1

Öxabäck

239 .

12

Kärra 5:1, Osdal

öxabäck

240

11

Kärragärde 1:1, Karstorp
Laggaregården

Öxnevalla

260

26

Lekvad 4: 1, Bergagården

Berghem

81

27

Lekvad 6:16, Skogarevad

Berghem

82

28

Lekvad 8:24, Binke

Berghem

82

29

Lekvad 8:25, Lindåsen

Berghem

83

30

Lekvad 16:1, Nysäter

Berghem

12

Liden 1:13

Öxnevalla

83
260

13

Lilla Farsnäs 1:7

Öxabäck

240

15

Lilla Älekulla 1:7,
Älekulla Lillegården

Älekulla

222

20

Loftsgården 1: 23, 1: 7, Kilen

Horred

104

21

Loftsgården 4: 3, Asen

Horred

104

Lundabo 1:3

Älekulla

216

9

5

(Abborhult 1:4)

80

305

Nr

Fastighetsbeteckning
samt gårdsnamn

Socken

13

Magerhult 1:8, Nyaled

Tores torp

192

27

Mjöasjö 1 : 8

Öxabäck

249

Nedregården 2:7, Granhult

Älekulla

217

16

Nockakulla 1:4

Älekulla

222

17

Nockakulla 1 : 5

Älekulla

223

18

Per-Andersgården 3:8, Björketorp
Per-Andersgården

Surteby-Kattunga

167

14

Prekebo 1:9

Öxabäck

24 1

36

Redslegården 1 : 3, Lyckorna

Tores torp

206

19

Reutershov 7:3 m.fl.

Surteby-Kattunga

168

37

Röllese 2:6, Linnehult

Tores torp

206

14

Röllese 2:7, Strömmens skola

Tores torp

192

15

Röllese 2:9, Stuguslätt

Tores torp

Rössås 1:9

Älekulla

193
218

16

Sandsered 1:6

Tores torp

194

17

Sandsered 1:7

Tores torp

194

13

Segerstad 1 : 2

Öxnevalla

261 ·

14

Segerstad 1:2, Landbogården

Öxnevalla

262

20

Senås 1 : 10, Senås skola

Surteby-Kattunga

169

21

Skattegård 1:7, Nysäter

Surteby-Kattunga

169

13

Skepared 1 : 2

Skephult

148

14

Skepared 2:9, Hagaslätt

Skephult

148

15

Skepared 6:1, Hagen

Skephult

149

16

Skepared 6:1, Källäng

Skephult

149

17

Skephult 1:3, Brunnsåker

Skephult

150

18

Skephult 1:6, 2:1 A, Klockaregården

Skephult

150

19

Skephult 2:10, Skephults småskola

Skephult

151

24

Skephult 4:11, Skephults folkskola Skephult

155

38

Skog 1:3

Torestorp

207

39

Skog 1 : 5, Sjöryd

Torestorp

207

18

Skog 1:7, Skogsslätt

Tores torp

195

6

7

Sida

306

Nr

Fastighets be te ek ni ng
samt gårds namn

Socken

Sida

18

Skogsbacka 1: 2

Istorp

123

22

Skogs åkra 1:6, Ekedal

Horred

105

23

Skogs åkra 1:7, Fridhem

Horred

105

19

Skogs åkra 1:2 (B)

Istorp

124

40

Slåbo 1:2

Tores torp

208

41

Slåbo 1:4

Tores torp

208

31

Staxered 1:4, Ryden

Berghem

84

32

Staxered 2: 3, Östergård

Berghem

84

15

Stjärnhult 1:7, Ljungs lätt

Öxnevalla

262

15

Strixbol 1:2

Öxabäck

242

19

Strömmen 1:7 med Kibbaledet
vid Getaforse n

Tores torp

195

20

Strömmen 1:8

Tores torp

196

21

Sund l: 2

Tores torp

196

22

Sund 1: 4 t

Tores torp

197

22

Surteby 3:1, Prästgården

Surteby-Kattunga

170

23

Surteby Backen 5:2, Uddeholm

Surteby-Kattunga

172

24

Surteby Lassagården 7:7,
Lassagården

Surteby-Kattunga

172

23

Svansjö 1 : 21

Tores torp

198

33

Syltered 1 : 1, Lilla Syltered

Berghem

85

28

Sävsered 3:2

öxabäck

250

16

Tocknarås 1:4

Öxabäck

242

17

Tocknarås 1:5

Öxabäck

243

18

Tocknarås 1:7

Öxabäck

244

25

Tofta 1:12

Surte by-Kattunga

171

19

Tokhult 1:3

Öxabäck

244

24

Torestorps prästgård 1:27

Torestorp

199

34

Torp 1:8, Ekdala

Berghem

85

35

Torp 1:12, Äledala

Berghem

86

36

Torp 1:16, övregården

Berghem

86

20

Torse 4:2

Istorp

124

20

Torsbo 1:5

Öxabäck

245

21

Torsbo 1 : 5

Öxabäck

24

Träbäck l: 11, Hagen

Horred

245
106

Sundskulle

307

Nr

Fastighe tsbe teckning
samt gårds namn

Socken

Sida

21

Töllebäck 1: 2,

Istorp

125

22

Töllebäck 2:4, Töllebäcks
förskola

Istorp

125

23

Töllebäck 3: 4, Källdalen

Istorp

126

24

Töllebäck 3:5, Skomakare lyckan

Istorp

126

25

Unnebo 1:3

Istorp

127

16

Ussbo 1:6, Klev

Öxnevalla

263

25

Valls ås 1:6

Torestorp

25

Vasse 1:3

Horred

199
106

26

Vasse 1:1, 1:5

Horred

107

27

Vasse 1 : 4, Vasse gård

Horred

107

26

Vik 1: 4, Klockaregården

Tores torp

200

27

Vik 5:9, Bäckaslätt

Torestorp

201

17

Vik Västergården 2:2

Öxnevalla

263

18

Vik Väste rg årde n,

Öxnevalla

264

37

Vinnarberg 2:3, Dalen

Berghem

42

Vrå 1:2

Torestorp

209

Älekulla 2:1

Älekulla

218 ·

22

Älmhult 1:4

Öxabäck

246

20

Övre Hässlehult 1:2

Skephult

152

23

Öxabäck Stommen 1:8

Öxabäck

246

24

Öxabäck Stommen 1:9

Öxabäck

247

29

Öxabäck Stommen 1:19

Öxabäck

251

25

Öxabäcks socke !'}Stuga

Öxabäck

248

8

1:6

2:2 f.d. skola

87

