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Inledning 

Marks kommun är en bygd som genom tiderna varit glest befolkad, med två köpingar och 

flertalet mindre kyrkbyar. Detta gör att man kan tro att det inte förekommit så mycket 

föreningsverksamhet och folkrörelser i kommunen, men ingenting kan vara mer fel. I 

föreningsarkivet i Kinna finns över 900 olika föreningar registrerade. Långt ifrån alla har 

lämnat in något betydande material, men det har förekommit allt möjligt inom fritidsliv ifrån 

konstgrafik till flygklubbar. Av tidsskäl har denna inventering dock fått begränsas till 

företrädesvis anläggningar för idrott, dans eller andra typer av gemensamhetsskapande 

verksamhet. Inventeringen gör inte anspråk på att vara komplett, utan på att presentera ett 

utbud av anläggningar som tjänat i fritidens namn i Mark.  

Föreningslivet är något som förekommit under mycket lång tid i Sverige. Inget vet exakt när 

de första föreningarna uppkom, men i och med framför allt arbetarrörelsen och 

modernismens intåg kom en rad olika intressegrupper att startas upp, och med dem 

byggnader och anläggningar avsedda för väldigt specifika ändamål. En viktig anledning till att 

föreningslivet växte i den omfattning som det gjorde under 1900-talet, var att flera 

föreningar med fokus på nyktert leverne bildades i syfte att erbjuda arbetarna alternativa 

sysselsättningar på fritiden.  

År 1936 hölls utställningen ”Fritiden” i Ystad, som visade på olika sätt på vilka den moderna 

människan kunde disponera sin lediga tid. Det som uppmuntrades var främst kulturella 

aktiviteter och sport. Så tog en ny epok form i Sveriges historia, där fritiden blev ett helt nytt 

koncept som skulle fyllas med aktiviteter.  

 

Idrottens anläggningar och miljöer 

Idrottsrörelsens riktigt stora framväxt ägde rum i början av 1900-talet. 1903 bildades 

Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund, och efter Stockholmsolympiaden 

år 1912 kom flera idrottsplatser att anläggas runt om i landet. Detta hängde samman med 

industrialiseringen av Sverige, och den begynnande urbanismen. I bondesamhället utövades 

visserligen idrott, men mer i formen lek och spel vid någon samlingsplats i byn, exempelvis 

en vägkorsning. Städernas och tätorternas invånare hade mer fritid, samtidigt som 

arbetssysslorna blev mer monotona. Fabrikerna eldade ofta med kol, vilket förorenade 

luften och skapade ett nytt levnadsideal där frisk luft och sundhet stod i fokus.  

I Mark rådde inte sällan patriarkaliska idéer om maktförhållandet mellan arbetsgivare och 

arbetare. Det innebar att arbetsgivaren tillhandahöll ett helhetspaket med arbete, bostad 

och andra förmåner. Nackdelen med detta system var att arbetaren blev helt beroende av 

arbetsgivaren, som kunde kontrollera hela arbetarens liv. Det tydligaste exemplet på ett 

patriarkaliskt brukssamhälle kan ses i Rydal. I denna filosofi ingick ofta att arbetsgivaren stod 

för fritidsunderhållning. I flera fall i kommunen kan vi se att fabriken bidragit med 

donationer och mark till uppförandet av idrottsanläggningar.  
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Viskavallen i Kinna anlades på 1920-talet. Källa: Vänersborgs museum.  

Anmärkningsvärt just i Marks kommun är att samtliga idrottshallar är byggda senare än 

1950. Jämfört med rådande trender runt om i landet så byggdes de allra flesta idrottshallar 

just mellan 1930-1960, medan vi i Marks kommun snarare kan se en tonvikt på tiden mellan 

1960-1990. Bakgrunden till den för idrottshallar karaktäristiska form som vi kan se på 

exempelvis Örbyhallen, härstammar ifrån utställningsbyggnaden ”Bollen” i Ystad, byggd 

1936. Den bestod till stor del av ett gigantiskt välvt tak av monumental höjd, och stora 

fönsterpartier på gavlarna. Detta sammanföll med limträbalkens storhetstid mellan 1920-40-

tal, ett material som fungerade perfekt för att upprätthålla de tunga takkonstruktionerna 

med sin stora spännvidd.  

 

Platser för fest och kultur 

Andra platser som är historiskt viktiga för fritidslivet är platserna där fester och evenemang 

har arrangerats. Detta har under 1900-talet kunnat vara allt ifrån kinematografvisningar till 

orkesterkonserter och dans. De viktigaste platserna för nöjesliv har historiskt varit de som 

anlagts och drivits av antingen arbetarrörelsen eller nykterhetsrörelsen, som förvisso under 

1900-talets första hälft ofta gick hand i hand. Dessa platser kan vara byggnader i tätortsmiljö, 

så kallade Folkets hus, eller hela anläggningar med byggnader och trädgårdsmiljö benämnda 

som folkparker eller Folkets park. Idag finns ingen bevarad folkpark med ursprunglig 

bebyggelse i Marks kommun, däremot två Folkets hus i Skene och Fritsla.  
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Av renodlade festplatser finns endast ett fåtal kvar i kommunen idag, däribland Lygnevi i 

Sätila, Viljans park i Fritsla och Hjortnäs i Torestorp. Tidigare har, enligt en inventering gjord 

2006 det funnits dansbanor i så gott som varje socken. Tillsammans med idrottsplatserna 

berättar festplatserna historien om landsbygdens stora händelser och det som hände efter 

att skiftet var slut.  

 

Nykterhetsloger 

Under 1800-talet ökade spritkonsumtionen lavinartat, främst bland arbetarklassen. Detta 

medförde sociala missförhållanden för kvinnor och barn, och ledde till mycket våld och oro. 

Nykterhetsrörelsens första våg var under 1830-40-tal. Då reste en kyrkoherde, Peter 

Wieselgren, land och rike runt för att informera om brännvinets skadliga effekter och 

propagera för nykterhet. Denna första våg av rörelsen hade mycket gemensamt med 

väckelserörelsen, och uppträdde ofta i kombination med engagerade predikningar om 

kyrklighetens framtid.  

Den andra vågen av nykterhetsrörelsen kom dock att bli betydligt mer framgångsrik. Den 

ägde rum runt 1870-tal, då godtemplarorden hade börjat få fäste i svenska städer. Andra 

rörelser som verkade för folknykterheten var Nationalgodtemplarorden och 

Blåbandsrörelsen, vilka samtliga vilade på kristen grund.  

 

Ordenshuset för logen Ihärdig i Skene används fortfarande av IOGT-NTO för främst ungdomsverksamhet.  
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Dessa rörelser kom att uppföra möteslokaler i nästan varje samhälle, så kallade ordenshus. 

Dessa påminde ofta om frikyrkorna till sin utformning, och uppfördes främst mellan 1890-

1920-tal. I Marks kommun finns logen Ihärdigs hus i Skene och det före detta ordenshuset 

för logen Bergfast i Berghem. I Kinna fanns ett ordenshus ifrån 1904, flyttat ifrån Örby av 

logen Seger, som använde den före detta skolbyggnaden som sina lokaler. Den kom sedan 

att användas som biograf innan den revs år 1983. I Fritsla har funnits flera olika ordenshus, 

varav det första uppfördes redan på 1890-talet. Den mest framstående miljön för 

nykterhetsrörelsen i Fritsla är dock Viljans park, där flera rivna byggnader återuppbyggts av 

byalaget.  

 

Om urval och värderingsmetod 

Inventeringen har varit selektiv. Detta beror dels på att tiden för uppdraget varit begränsad, 

men den kanske viktigaste anledningen är att flertalet av de anläggningar som lokaliserats 

befunnits vara av lågt eller inget kulturhistoriskt värde. Detta då de saknat byggnader, varit 

mycket ombyggda eller allt för nyligen anlagda.  

Grundkriteriet för utvärdering har varit huruvida byggnaden är uppförd i syfte att husera 

fritidsaktiviteter eller ej. Sedan har faktorer som känd historia spelat in, vilket kan ha skapat 

ett ojämnt förhållande mellan de större anläggningarna i kommunens större tätorter, kontra 

de miljöer som finns på mindre orter och på landsbygden. Slutligen har det funnits en 

ambition om att lyfta miljöer där även kvinnor varit aktiva, något som ofta förbises inom 

bland annat idrottshistoria. På detta sätt har exempelvis Hagavallen i Öxabäck stort 

lokalhistoriskt värde på grund av sitt vinnande damlag.  

Hästsporten har under 1900-talet gått ifrån att anses som en manlig aktivitet till att 

domineras av kvinnor, varav många i lägre åldrar. Av denna anledning är Marks ridklubbs 

anläggning i Örby inkluderad i inventeringen, trots att denna egentligen inte är 

kulturhistoriskt värdefull i traditionell bemärkelse.  
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Kinna socken 

1. Viskavallen, Kinna 

   

Viskavallen anlades år 1933 av Kinna IF, efter att Ivan Ludvigson, son till Ludvig Svensson, 

hade köpt mark för ändamålet. Den idrottshall för inomhussporter som ligger i anslutning till 

fotbollsplanen är uppförd som Kinna tennishall år 1939-40. Officiellt kallas byggnaden idag 

för Kinnahallen. Den del av Viskavallen som är förlagd utomhus består av en stor fotbollsplan 

med läktare med sittplatser, en äldre del under tak och nyare träläktare. Det finns två 

entréer, en äldre som nås genom en trappa och inte är i bruk idag, samt en nyare i nivå med 

fotbollsplanen.  

   

Den äldre entrén är samtida med anläggandet av idrottsplatsen, och utformad i en 

kvardröjande 1920-talsklassicistisk stil med bland annat dekorativt utformade, låga 

svängdörrar i gjutjärn. Denna entré utgör det enda förmodernistiska byggnadsverk med 

koppling till idrotten som finns kvar i kommunen.  

 

2. Stationsparken, Kinna 
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Mellan stationen och kommunhuset i Kinna ligger ett litet grönområde som kallas för 

Stationsparken. Denna typ av park anlades runt om i hela Sverige i anslutning till järnvägen, 

och ansågs mycket viktig för stationssamhällets miljö kring förra sekelskiftet. Det finns inte 

så mycket skrivet om stationsparken i Kinna, men troligtvis är den samtida med 

järnvägsstationen. Här finns en fast scen med bänkar, omgiven av ett fåtal träd och en 

gräsmatta. Den fasta scenen är troligtvis anlagd någon gång under mitten av 1900-talet, den 

har en klassisk form med välvt tak och panelklädd fasad med listverk. År 2008 inkom en 

motion i kommunfullmäktige om att scenen ansågs för liten för de sommarevenemang som 

utgör dess huvudsakliga användningsområde idag, och att det fanns ett behov av en större 

scen. Detta skulle innebära en rivning av den befintliga scenen. Detta bifölls dock inte. 

Järnvägsparken som kulturarv är särskilt viktigt att bevara då dessa tidigare stolta 

anläggningar idag ofta fallit i glömska och präglas av slybeväxt eller helt enkelt tagits bort. 

 

3. Backagårdsbadet, Kinna 

   

Backagårdsbadet är en utomhusbassäng som drivs av Marks kommun, belägen intill 

bostadsområdet Snickaren. Anläggningen är troligtvis uppförd i samband med området, år 

1969. Den har fortfarande öppet för badgäster på somrarna och drivs av kommunen. 

Omklädningsbyggnaden är en länga i ett plan med flackt tak, brädfodrad takfot och fasad av 

gult tegel. På östra sidan finns ett smalt fönsterband som löper längs nästan hela fasaden, 

medan ljusinsläppet på södra sidan utgörs av en förmodad biljettlucka och ytterligare fem 

glasrutor. Fönsterband finns även på byggnadens södra fasad, vars fönsterbågar målades i 
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starka färger såsom cerise och turkos, ifrån sin ursprungliga vita kulör vid renoveringen år 

2006-2007. På byggnadens västra sidan finns en tillbyggnad med fasad i liggande panel 

målad i en ljus kulör. Byggnaden är till för uppvärmning och rening av bassängen. Även 

denna tillkom i samband med renoveringen.  

Bassängen på Backagårdsbadet är 25 meter lång med en grundare del i en rund form på 

norrsidan. Samtliga delar är målade i vitt, och bassängens botten sluttar mot sydsidan där 

det djupaste partiet finns. Det finns även en plaskdamm strax väster om den större 

bassängen. Denna är cirkelformad och mycket grund. Plaskdammen används enligt uppgift 

inte sedan den nya barndelen på den större bassängen byggdes.  

Backagårdsbadet är ett exempel på de mindre friluftsbad som byggdes som en del i 

satsningarna på utomhusmiljöerna i miljonprogrammets bebyggelse. 

Omklädningsbyggnaden är ett välbevarat exempel på det sena 1960-talets och tidigare 1970-

talets offentliga byggnader med stramt formspråk som avslöjar lite om byggnadens 

användningsområde.  

 

4. Rydals GIF, Rydal 

   

Rydals GIF, eller GoIF som den heter idag, står för ”Gymnastik- och idrottsförening”. 

Föreningen bildades 1923, och redan då började man anlägga en fotbollsplan mellan 

fabriksbyggnaderna på gårdsplanen. Två år senare började det även spelas bandy i Rydal. 

Andra idrotter som utövades var friidrott och orientering. 

Fotbollsplanen upplevdes som för liten redan tio år senare, men ekonomiska resurser för att 

anlägga en ny fanns inte hos föreningen just då. Den nya idrottsplatsen kom inte att invigas 

förrän 1953. Året innan hade föreningen anlagt en bandybana. Till stor del finansierades 

föreningens verksamhet genom donationer ifrån Rydalsbolaget.  

Idag återstår endast en fotbollsplan med omklädningsrum och avbytarbås. 

Omklädningsrummet är en liten vinkelbyggd stuga med sadeltak, fasad klädd i rödmålad 

lockpanel och små enluftsfönster vid sidan av de två dörrarna på långsidan och dörren på 

gaveln.  

Omklädningsrummet för Rydals GoIF är relativt oförändrat sedan uppförandet på 1960-talet, 

något som inte är alldeles vanligt vad gäller denna typ av byggnad. Byggnaden är värdefull 
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som representant för enklare byggnader i anslutning till en idrottsplats uppförda för en enda 

funktion.  

 

5. Föreningshuset, Rydal 

   

Föreningshuset i Rydal uppfördes år 1931, av Rydals arbetarförening under en pågående 

strejk. Det var lågkonjunktur under denna period, och de hårt hållna arbetarna i Rydal hade 

ett behov av att organisera sig. Då deras nya samlingslokal byggdes delvis med finansiering 

av Rydals manufaktur fick arbetarrörelsen dock inte direkt fritt spelrum. Byggnaden fick till 

exempel enligt företaget inte heta ”Folkets hus”, utan man fick hålla till godo med det 

mindre subversiva ”Föreningshuset”. I byggnaden har hållits filmvisningar och uppträdanden 

av olika slag, samt möten med arbetarföreningen och andra organisationer. Genom åren har 

byggnaden haft flera olika användningsområden, bland annat var den på 1990-talet lokal för 

Rydals gymnastik- och idrottsförening. Idag är den privatbostad.  

Byggnaden består av två byggnadskroppar i vinkel, en avlång och en mindre. Båda har 

sadeltak med beklädnad av tegelpannor. Fasaden, som är klädd i locklistpanel, var 

ursprungligen troligtvis målad i en gul eller bruten vit kulör med mörkt röda fönsterbågar, 

men är idag målad i vitt, liksom fönsterbågar med spröjs.  

Föreningshuset är en relativt välbevarad representant för det tidiga 1900-talets 

samlingslokaler.  

 

6. Kinna teater, Kinna 

Teaterhuset i Kinna uppfördes 1919, mellan kyrkan och järnvägsstationen. Det var en 

bankkamrer, Petrus Tyrén, och en Olle Andrén, som ville se flera kulturella institutioner i 

Kinna med omnejd, i syfte att öka nöjesutbudet och därmed ortens attraktivitet. Teaterhuset 

används fortfarande till det som var det ursprungliga syftet med uppförandet, 

teaterföreställningar, biograf och arena för föreläsningar. Under årens lopp har den kommit 

att sammanbyggas med ett bibliotek och kommunhuset.  
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Byggnaden är mycket modern för sin tid, och minner nästan om Gunnar Asplunds 20-

talsklassicistiska byggnadsverk, exempelvis Listers tingshus i Sölvesborg och Villa Snellman. 

Byggnaden är i sten och har en symmetrisk och avskalad fasadutformning som med vit 

slätputs ges en särskild elegans. Byggnadens mittparti är en svagt utskjutande risalit, som 

höjer sig en halvvåning över takfoten på de omkringliggande byggnadskropparna. Denna 

byggnadsdel är tornlik med valmat tak. Fönstrens utseende skiljer sig åt, halvvåningen på 

den högsta delen av byggnaden är utsmyckad med små runda fönster med korspost, medan 

byggnadens andra våning har avlånga sexdelade fönster och bottenvåningen mindre, 

kvadratiska fönster.  

Teatern i Kinna är ett byggnadsverk av arkitekturhistoriskt värde, då den är ett tidigt 

exempel på det som brukar benämnas som 1920-talsklassicism. Byggnaden har även ett 

kulturhistoriskt värde genom kontinuiteten i att den används som teater- och biograflokal.  

 

Örby socken 

7. Folkets hus/Kulturhuset, Skene 

   

Folkets hus, eller Kulturhuset som det kallas idag, var en samlingsplats för arbetarrörelsen 

inom industrin i Skeneområdet. Folkets hus byggdes i tidigfunktionalistisk stil år 1938-39 

med vitputsad fasad och rader av tvåluftsfönster. Byggnaden bestod då av två vinkelbyggda 

byggnadskroppar, en högre byggnad med ett flackt sadeltak och en lägre med pulpettak. I 

Folkets hus visades teaterföreställningar, och en biograf fanns belägen här.  
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Idag är Folkets hus mycket ombyggt, man har bland annat förlängt entrépartiet till att löpa 

utanför den högre byggnadens fasadliv, samt ändrat fasadkulören till en grå och turkos färg. 

Byggnaden har främst ett kontinuitetsvärde som fortsatt samlingslokal för föreningslivet i 

Marks kommun.  

 

8. Vävarevallen, Skene  

   

Vävarevallen i Skene började anläggas 1940, och invigdes år 1942. Borås Wäfveri 

finansierade byggandet, och man höll en storskalig invigning. Vid detta tillfälle skrev 

tidningen Idrottsnyheterna att den nya arenan var en ”pampig idrottsborg. Den ursprungliga 

läktaren var en smäcker konstruktion i trä med en underbyggnad med omklädningsrum, 

expeditions- och domarlokaler. Den var ritad av arkitekterna Nils Sörensen och Hugo 

Häggström ifrån Borås, som ritat bland annat Uranus 2, en monumental kontorsbyggnad i 

hemstaden, samt Gånghesters kyrka.  

 

Vävarevallen kring tiden för invigningen på 1940-talet. Källa: Vänersborgs museum.  
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Läktaren totalförstördes dock i en brand år 2011, efter en lång tid av upprustningsbehov. 

Branden var troligtvis anlagd. ”Nya Vävarevallen” invigdes år 2014, med inspiration ifrån den 

äldre läktarens utformning.  

Vävarevallen har ett kontinuitetsvärde genom sin fortsatta användning som idrottsplats. 

Anläggningen utgör dessutom ett exempel på sambandet mellan arbete och fritid som 

historiskt funnits i industrisamhället, där den stora arbetsgivaren Borås Wäfveri på ett sätt 

dikterat villkoren för de anställdas fritid genom finansieringen av en fotbollsanläggning.  

 

9. Örbyhallen och Örby idrottsplats, Örby 

   

Örbyhallen är uppförd i början av 1970-talet, i en stil som kan sägas ha modernistiska, såväl 

som postmodernistiska drag. Den har, i likhet med exempelvis 1940-talets 

idrottsanläggningar ett större välvt tak, medan fasadmaterialet av synlig ballast är typiskt för 

1970-talet. Den lägre byggnadskroppen som löper runt omkring den södra och västra delen 

av själva hallen har ett sluttande tak och ett disinktivt glasparti längs hörnet mellan södra 

och västra fasaden. I övrigt är detta lägre byggnadsparti inklätt i i stående panel med ett 

smalt fönsterband som löper längs hela västfasaden.  

I hallen spelas idag bland annat badminton, handboll och andra inomhussporter. Det är Örby 

IFK som driver både hallen och idrottsplatsen.  

  

Örby idrottsplats är äldre än den intilliggande Örbyhallen, redan 1947-51 anlades denna. 

Idrottsplatsen är en stor anläggning med flertalet fotbollsplaner. Den har dock i förhållande 

till sin storlek en liten entrébyggnad. Byggnaden har sadeltak med bokstäver som bildar 

anläggningens namn ovanpå. Det finns flera läktare på Örby IP, varav en under tak är 
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sammanbyggd med idrottshallen. I denna finns ett äldre kommentatorsbås med panelad 

fasad och glasrutor på vardera sida. 

Örbyhallen är exempel på en påkostad idrottsanläggning som kommit till precis i samband 

med kommunreformen i början av 1970-talet. Örby IP har en längre kontinuitet som 

idrottsplats, och visar tillsammans med Örbyhallen på det enorma intresse som funnits för 

idrottsrörelsen under 1900-talet.  

 

10. Ordenshus, Skene 

   

Logen Ihärdig i Skene bildades år 1891, då nykterhetsrörelsen var på frammarsch över hela 

landet. Speciellt ansågs det behövas krafttag i Kinna och Fritsla, eftersom det kom att startas 

brännvinsbolag här. Ordförande i logen var på 1940-talet den lokalt kände krukmakaren Karl 

Anjou. Ordenshuset uppfördes år 1898, och har genomgått flertalet om- och tillbyggnader 

sedan dess, den första år 1905, och en mer omfattande renovering senast 1984.  

Byggnaden är avlång med sadeltak och fasadbeklädnad av locklistpanel, målad i en gråblå 

kulör. Byggnaden har genomgående tvåluftsfönster som troligtvis installerats under någon 

renovering kring 1900-talets mitt. Idag är trädgården runt omkring uppvuxen, och 

byggnaden tycks användas sporadiskt. Den ägs dock fortfarande av IOGT-NTO, som anordnar 

bland annat ungdomsaktiviteter i lokalen.  

Ordenshuset i Skene är, om än mycket om- och tillbyggt, en viktig representant för de 

ordenshus som fanns i varje tätort under 1900-talets första hälft.  

 

11. Skene SOIS badplats vid Hedgärdessjön, Skene 
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Skene sim- och idrottssällskap bildades år 1938 av ungdomar som brukade bada vid 

Hedgärdessjön om somrarna. Klubbens sportstuga vid Hedgärdessjön är uppförd 1946, men 

om- och tillbyggd i flera omgångar. Bland annat byggdes stugan ut år 1954 med förråd, 

träningslokal och omklädningsrum för damer i källarplan, och en storstuga för möten på 

entréplan. Stugan är byggd med källarvåningen i suterräng, då den är belägen i en sluttning 

ner mot sjön. Ytterligare en tillbyggnad ägde rum år 1971. Fasaden är klädd i rödmålad 

locklistpanel över hela byggnaden. Den ursprungliga delen av stugan ifrån 1946 utmärker sig 

genom sina tvåluftsfönster med vitmålade fönsterbågar och foder, medan den nyare delen 

byggd på 1970-talet har indraget fasadliv i anslutning till entrén och enluftsfönster med 

mörkt blåmålade fönsterbågar.  

   

Omklädningspaviljongen som ligger i anslutning till badplatsen med bryggor, byggdes år 

1961 som ersättning för en tidigare stuga ifrån 1940-talet som då ansågs vara i dåligt skick. 

Den har omklädningsrum för herrar och damer, samt materialrum och ett kontor för 

simlärare. Omklädningsrummen är mycket enkla, och öppna utåt med endast ett plank som 

skydd emot insyn. Byggnaden har pulpettak klätt i sinuskorrugerad plåt, och fasadbeklädnad 

av liggande så kallad förvandringspanel. Dörrarna till materialrum respektive kontor är 

enkeldörrar klädda i en stående panel. Fönstren är tvåluftsfönster med vitmålade 

fönsterbågar och foder. Även knutbrädor, omklädningsrum och dörrfoder är målade i vitt.  

Hedgärdessjön är Hedgärdessjön är en anläggning med historia av både idrottsplats som 

träningsanläggning för Skene SOIS, samt rekreationsplats för invånarna i Skene och Kinna. 

Anläggningen är i första hand historiskt värdefull ur ett barnperspektiv, då 1920-talets 
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direktiv om simundervisning för alla, som fick större genomslag på 1930-40-tal, var en starkt 

bidragande orsak till att föreningarna kunde anlägga ordentliga badplatser. 

Omklädningspaviljongen är till största del oförändrad sedan 1960-talet, och är av 

kulturhistoriskt värde som representant för en byggnadstyp som idag inte är speciellt vanlig.  

 

12. Marks ridklubb, Örby 

   

Marks ridklubb (MaRK) bildades 1971. Först höll klubben till på det gamla Lydde tegelbruk, i 
deras magasinslokal, men arrenderade från år 1977 Bosgården i Örby med 
mangårdsbyggnad, två ladugårdar, magasin och två mindre bostadshus. Den större 
ladugården användes som stall för ett 30-tal hästar, mangårdsbyggnaden och de mindre 
bostadshusen inrymde klubblokaler, personalutrymmen, servering och annat. 1978 byttes 
rötskadade partier i takkonstruktionen, man tog bort entrépartiet och verandan samt 
balkongen. Syftet var att "återställa" fasaden och uppföra en ny entrétrappa och ett 
skärmtak, varpå fasaden målades om.  
 
Den äldre ladugården som också fungerat som ridhus är en mycket stor träbyggnad med 
sadeltak. Fasaden är klädd i locklistpanel målad med faluröd slamfärg. Byggnaden har breda 
pardörrar, även dessa klädda i faluröd locklistpanel med bandgångjärn. Fönstren är små, och 
få till antalet. Ladugårdens är uppförd år 1945, medan det mindre stallet är äldre, ifrån år 
1900.  
 

   
 



15 
 

Klubben hade 1986 över 300 elever i veckan. Det har sedan dess gått lite upp och ner med 

medlemsantalet, men klubben fick ett helt nytt ridhus år 2007-2008. Det nya ridhuset är 

beläget strax väster om den äldre ladugården och är en väldig byggnad med hög takhöjd och 

stora fönsterpartier i plexiglas på vardera gavel. Byggnadens fasad är klädd i korrugerad plåt 

som målats röd, troligtvis för att efterlikna den befintliga ladugården.  

Marks ridklubbs anläggning är främst av kvinnohistoriskt värde, då det främst under 1900-

talets senare hälft varit kvinnor som ägnat sig åt ridsport. Den äldre ladugården och de 

tillhörande hagarna är av ett visst miljövärde genom sitt läge intill den gamla landsvägen och 

kyrkan, samt att hästarna med sitt bete bidrar till en kontinuitet i det bibehållet öppna 

kulturlandskapet.   

 

Fritsla socken 

13. Kungaberg, Fritsla 

   

Fritidsanläggningen Kungaberg ligger öster om järnvägsspåren i Fritsla. Den ägs och drivs av 

Fritsla IF, som bildades redan 1920. Anläggningen byggdes år 1966, efter en mångårig kamp 

ifrån Fritsla IF för en egen, större idrottsanläggning. Under 1900-talets senare hälft minskade 

befolkningsantalet i Fritsla, som kring sekelskiftet var ett blomstrande samhälle. Trots detta 

kom samhället att få en av Västsveriges största idrottsanläggningar, som anlades i en stil 

som kommit att känneteckna offentliga byggnader i Sverige under 1950-70-talet, med 

tegelfasader, pulpettak och större fönster. Stilen är rationell och saknar regionala 

variationer.  

På Kungaberg finns en badanläggning med en större bassäng och plaskdamm, en 

fotbollsplan med löparbanor, omklädningsrum, tennisbana och basketplan. Bebyggelsen 

kring anläggningen består av en mindre entrébyggnad med skylt och en länga med pulpettak 

ifrån tiden för anläggandet av Kungaberg, samt en större idrottshall av senare datering. Det 

finns även enklare träläktare i anslutning till fotbollsplanen.  
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Kungaberg år 1970, när anläggningen var alldeles ny. Källa: Vänersborgs museum 

   

Anläggningen på Kungaberg är mycket påkostad för att vara belägen i ett litet samhälle som 

Fritsla, som dessutom befolkningsmässigt var på nedgång under 1970-talet. Att man valde 

att bygga den tyder på att det fanns ett enormt intresse för idrotten i Mark under den 

senare hälften av 1900-talet, vilket flera andra objekt anlagda under samma tidsperiod kan 

bekräfta. Byggnaderna och miljön på Kungaberg har dessutom ett kulturhistoriskt värde i det 

att den består av huvudsakligen tidstypiska byggnader vars karaktär inte väsentligt ändrats 

sedan uppförandet, samt förekomsten av element som tidigare var vanliga att anlägga men i 

hög grad försvunnit, såsom plaskdammen.  

 



17 
 

14. Viljans park, Fritsla 

   

Folkparken ”Viljans park” i Fritsla anlades av nykterhetslogen Viljan, som köpte en bit mark 

på det som kallas ”Högens kulle” år 1908. Den första byggnad som uppfördes i parken var en 

större paviljong, som byggdes av ett lokalt snickeriföretag. År 1890 hade ett ordenshus 

uppförts i Fritsla, där man bland annat visade samhällets första kinematograffilmer, men 

huset ansågs otillräckligt redan lite drygt 20 år senare, och ett nytt ordenshus uppfördes i 

Viljans park år 1912. Parken kom att bli ett riktigt centrum för fritidsaktiviteter i Fritsla. Här 

uppträdde inresta teatersällskap och orkestrar, och högtider firades gemensamt i parken. 

Anläggningen har genom åren kommit att hyras ut till allt ifrån schackklubbar till 

arbetarorganisationer.  

Viljans park hade sin absoluta storhetstid under 1930-talet, då medlemstalet i logen ökade 

och man anordnade större idrottsevenemang i parken, då Kungaberg ännu inte var byggt. På 

1970-talet var nykterhetsrörelsernas tid förbi, och engagemanget hos civilsamhället för 

parkens byggnader hade kommit att minska. Kommunen tog över parken, och rev det gamla 

ordenshuset år 1975. Under 2000-talet har man återuppfört byggnader ifrån parkens 

glansdagar såsom dansbana och kiosker. Platsen bär på en historia, som genom fortsatt 

nyttjande som nöjesplats anknyter till 1900-talets folkrörelse för nyktra aktiviteter.  

 

15. Folkets hus, Fritsla 
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Folkets hus i Fritsla är byggt år 1925, samt om- och tillbyggt år 1949 och 1993. Huset 

uppfördes från början som en biograf och teater för Fritslaborna, och blev inte Folkets hus 

förrän år 1949.  

Det består av två vinkelbyggda huskroppar med mansardtak. På byggnadens västra sida finns 

en parkeringsplats, medan den har trädgård på östra sidan. Fasaden är putsad i en vit 

spritputs. Folkets hus är mycket förändrat sedan uppförandet, men har vissa bevarade 

karaktärsdrag och framför allt bibehållen funktion som samlingslokal i Fritsla.  

 

Folkets hus så som det såg ut på 1950-talet. Källa: Sveriges bebyggelse I, Älvsborgs län 

 

Surteby-Kattunga socken 

16. Björketorps IP, Björketorp 

   

Björketorps IF bildades år 1928. De byggnader som finns i anslutning till idrottsplatsen idag 

är dock av senare datering, eventuellt ifrån cirka 1950-tal.  
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17. Hjortnäs festplats, Torestorp 

   

Hjortnäs festplats har sitt ursprung i en festplats som fanns i Röllelse i Torestorps socken i 

början av 1920-talet, och drevs av den lokala skytteföreningen. Verksamheten flyttades till 

sin nuvarande plats i Vrå mellan Torestorp och Öxnevalla år 1927. Festplatsen är belägen på 

en liten udde i sjön Tolken. Hjortnäs hade sin absoluta höjdpunkt under 1980-talet. Mängder 

av kända svenska artister har uppträtt här under åren, varav publikrekordet innehas av 

Carola, med 3500 personer på plats. Anläggningen renoverades och utvidgades år 1956, och 

används fortfarande till danser och andra typer av evenemang.  

Festplatsen består av en entrébyggnad, dansrotunda, toalettbyggnad, utomhusscen, kiosk 

och några bänkar, bland annat under tak i en timrad konstruktion vid sjön. Rotundans fasad 

är klädd i olika typer av liggande panel, avfasad och förvandringspanel, vilket kan tyda på att 

den vid något tillfälle byggts ut.   

 

Utomhusscenen på Hjortnäs är upphöjd, med veckat tak och diagonala väggar som är 

smalare nedtill. Sidoväggarna såväl som scenens fasad är klädd i en svagt överlappande 

panel. Taktäckningen är korrugerad plåt.  
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Hjortnäs festplats är av visst kulturhistoriskt värde genom sin långa historia som populär 

festplats för boende i socknen. Den är även av kulturhistoriskt värde som en sammanhållen 

dansmiljö, något som tidigare fanns i näst intill varje socken, men som i hög grad försvunnit i 

vår tid. Platsens kontinuitet i det att den används till samma ändamål som på 1920-talet 

bidrar till det övergripande värdet.  

 

18. Svansjövallen, Torestorp 

   

Centralt i det lilla samhället Torestorp ligger Svansjövallen, Torestorps IFs hemmaplan, som 

anlades år 1947. Anläggningen består av två gräsplaner samt ett flertal lägre byggnader, 

samtliga klädda i lockpanel målad i en ljust blå kulör med vita knutbrädor, dörr- och 

fönsterfoder samt vindskivor. Byggnaden som inrymmer omklädningsrummet är 

tilläggsisolerad och har genomgått fönsterbyten, men har bevarat flera vackra teakdörrar 

och emaljskyltar som minner om att den troligtvis är uppförd någon gång under 1950-tal. 

Entrébyggnaden är en liten rektangulär byggnad med ett tungt, flackt pulpettak. På östra 

fasaden finns en större biljettlucka. Ovanför denna, på takfoten, finns vita bokstäver som 

annonserar anläggningens namn.  

 

Ingång som tillgänglighetsanpassats men fått behålla sin ursprungliga dörr. 
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Svansjövallen är av visst kulturhistoriskt värde som representant för de relativt utbyggda 

fotbollsplaner som funnits i mindre samhällen runt om i det nuvarande Marks kommun. 

Detta även genom att byggnadsbeståndet bär vissa drag av hur de ursprungligen kan tänkas 

ha sett ut, med originaldörrar och i vissa fall ursprunglig panel. Anläggningen är av 

miljövärde genom sitt centrala läge i Torestorps samhälle.  

 

19. Hagavallen, Öxabäck 

   

Hagavallen i Öxabäck invigdes år 1946, anlagd på en bit mark som föreningen köpt år 1944. 

På 1960-talet rustades planen upp, och fick de byggnader som idag kan ses på platsen. Det 

som gör Hagavallen till en synnerligen intressant plats är dock inte i första hand dess 

utformning, utan dess historia som hemmaplan för Sveriges, under flera år bästa damlag.  

 

Damfotbollsverksamheten startades år 1966, och laget avancerade under slutet av 1960-

talet och 1970-talet till att bli svenska mästare. Publikrekordet på Hagavallen inträffade 

under en match 1978, då 2 800 betalande åskådare plus många fler befann sig på den lilla 
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idrottsplatsen för att se damerna spela mot Hammarby. Hagavallen är utpekad av 

Riksidrottsförbundet till en av landets 100 mest idrottshistoriskt intressanta platser. 

Själva idrottsplatsen är en mindre anläggning av det slag som är vanligt på landsbygden. 

Entrén utgörs av två små bodar med pulpettak och fasader klädda i gulmålad locklistpanel. 

Inne på anläggningen finns träläktare av enklare slag i en slänt, samt en korvkiosk med 

pulpettak. Denna kiosk, vars fasad är klädd i en liggande gulmålad förvandringspanel, är en 

mycket fin representant för den kioskverksamhet som bedrevs överallt i Sverige kring mitten 

av 1900-talet. I synnerhet skyltarna där det anges vad som säljs i respektive lucka är mycket 

bevarandevärda. 

Hagavallen är mycket kulturhistoriskt värdefull som sammanhållen miljö, på grund av sin 

stora idrotts- och kvinnohistoriska betydelse.  

 

20. Horredshallen och Eksätersvallen, Horred 

    

Horredhallen och Eksätersvallen ligger i den norra delen av det lilla samhället. Eksätersvallen 

invigdes år 1958 enligt uppgift ifrån Horred IF. Horredshallen är sammanbyggd med Horreds 

bygdegård och var färdig 1984. Detta beror på att bygdegårdsföreningen hade för höga 

kostnader för sin gamla bygdegård, och att Marks kommun vid samma tid i slutet av 1970-

talet ville bygga en idrottshall i Horred. Det blev alltså en kompromisslösning.  

Horredshallen är uppförd i en arkitektur typisk för 1970-80-talets större idrottshallar, med 

fasad av delvis gulbrännande tegel, delvis sinuskorrugerad plåt i orange med mittbalkar i vitt. 

Taket har form av två sadeltak med asymmetriska fall. På den östra fasaden finns 

byggnadens namn skrivet. Här finns även ett fönsterband av ett slag som är vanligt på 

offentliga byggnader ifrån 1950-70-tal, exempelvis skolor och bibliotek. Framför byggnadens 

östra fasad finns en lägre byggnadskropp med fasad i gult tegel och enluftsfönster. Mellan 

denna byggnadskropp och bygdegården går en pelargång, något som ofta återfinns i 

arkitekturen ifrån 1900-talets mitt.  
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Eksätersvallen ligger strax öster om Horredshallen och bygdegården, och är en relativt stor 

fotbollsanläggning med flera större gräsplaner planer och byggnader. Bland annat märks ett 

större klubbhus på anläggningens norra sida, en boulebana och den entrébyggnad som finns 

belägen på västra sidan av fotbollsplanerna. De mindre byggnaderna på Eksätersvallen är 

målade i gult med vita knutbrädor och vindskivor.  

Eksätersvallen är av visst kulturhistoriskt värde som äldre fotbollsanläggning med vissa spår 

kvar av tiden för dess tillkomst, 1940-tal. Anläggningen är även av miljövärde genom sitt 

relativt centrala läge i tätorten Horred. Horredshallen är till sin utformning karaktäristisk för 

större offentliga byggnader uppförda under 1900-talets senare hälft, där byggnaderna gavs 

en lägre höjd respektive större omfattning.  

 

Sätila socken 

21. Lygnevi, Sätila 9:4 
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Lygnevi är en fest och idrottsanläggning som ligger i Sätila vid sjön Lygnerns strand. 

Anläggningen invigdes 1953, men danslogen, som är dess mest populära del idag, är uppförd 

på 1960-tal. På 1970-talet anordnades dansevenemang på Lygnevi som beskrivits som 

”legendariska”, och anläggningen fortsätter att dra folk ifrån alla delar av kommunen. Så 

sent som i maj 2016 hade anläggningen över 1500 besökare när ett välkänt dansband 

spelade här. Lygnevi består av en fotbollsplan och flertalet byggnader, en entrébyggnad med 

biljettlucka, en utomhusscen, överbyggd dansloge, två kioskbyggnader, ett klubbhus och en 

klubbstuga.  

 

Idrottsplatsen vid Lygnevi någon gång kring invigningen 1953. Fotograf okänd. Källa: Ortshistoria.se 

Entréerna till anläggningen utgörs dels av en låg byggnad på norra sidan, med ett stort, flackt 

pulpettak med panelad takfot. På taket finns en skylt i anläggningens signaturfärger rött och 

blått med anläggningens namn. Den andra ingången ligger på nordöstra sidan och utgörs av 

en hög grind i metall med överdel som bär anläggningens namn i ett kantigt typsnitt. När 

dessa tillkommit är inte säkert. Tidigare har det även funnits en biljettkiosk på Lygnevi, men 

denna förstördes i en brand år 2016.  
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Danslogen på Lygnevi är en lång byggnad med konstruktion av limträbalkar som 

upprätthåller den stora, öppna ytan. I byggnaden finns en scen, garderob och bar med 

sittplatser. Byggnaden är till stor del öppen på östra sidan, och fasaden är klädd i lockpanel 

målad i samma ljust blåa färg som de flesta andra byggnader på området.  

   

En av de största byggnaderna på området är ett sorts klubbhus med omklädningsrum. 

Byggnaden har ett pulpettak med skarp lutning. Ut mot planen finns en sorts loggia med 

pelare som bär upp takets högsta punkt. Byggnadens fasad är upptill klädd i lockpanel, 

nedtill i liggande förvandringspanel. Den har små fönsterband bestående av två rektangulära 

tvåluftsfönster med träbågar. Fönsterbågarna är målade i en klarblå färg, medan fodren är 

vita. Byggnaden följer anläggningens färgsättning med ljust blå kulör på panelen med vita 

detaljer såsom knutbrädor. 
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Det finns två kiosker på Lygnevi, men den största är korvkiosken som ligger på planens södra 

sida bredvid klubbhuset. Själva kioskbyggnaden förefaller vara äldre än den uteservering 

som antagligen byggts till. Även de skyltar som sitter ovanför luckorna är av senare årtal, 

troligtvis 1980-90-tal. Byggnaden har pulpettak och fasadbeklädnad av locklistpanel målad i 

en blågrå kulör. Luckor och dörrar är målade i klarblått med vita foder. 

Lygnevi som anläggning är kulturhistoriskt värdefull genom sin historia som samlingspunkt 

för människor runt om i Mark under efterkrigstiden och in i våra dagar. Anläggningen som 

helhet med klubbhus, dansloge, kiosk, klubbstuga, entrégrindar och mindre byggnader utgör 

främst en  

 

Berghems socken 

22. Ordenshus till logen Bergfast, Berghem 4:27 

   

Det gamla ordenshuset i Berghem är uppfört år 1935 av logen Bergfast i Berghem. 

Bygdegårdsföreningen köpte huset år 1958, varpå det kom att fortsätta användas för 

aktiviteter i byn, men i annan regi. Underhållet upprätthölls dock inte av bygdegården, och 

hembygdsföreningen tog över år 2006. I samband med detta renoverades byggnaden. 

Byggnaden har i stort behållit sin enkla, funktionalistiska utformning med sidohängda 

tvåluftsfönster och ljus locklistpanel. Dock har byggnaden troligtvis haft en annan färg på 

fasaden ifrån början.  
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