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Inledning 

Kulturarvsplan för Lilla Edets kommun 
För att få en bättre överblick över Lilla Edets kommuns historia och förankra vad som är värt 
att slå vakt om inför framtiden har en plan för kulturarvet upprättas. Arbetet har bedrivits som 
ett samverkansprojekt. För det praktiska genomförandet har Regionmuseum Västra 
Götaland/Västarvet svarat tillsammans med Upplevelseförvaltningen på Lilla Edets kommun. 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har bidragit med medel och också tillsammans med Ale 
kommun ingått i en styrgrupp under arbetets gång.  
 
I arbetet har en dialog med Lilla Edetborna haft en central roll. Den lokalt förankrade 
kunskapen är en viktig tillgång i den fysiska planeringen. Förhoppningen har varit att man 
skall få in kunskap om sådana värden som inte går att mäta med vanliga planmetoder.  
 
Kommun har ett rikt kulturarv. Varje ort har sin egen historia och identitet, sin egen själ. Hos 
kommuninnevånarna finns stor kunskap om vad som är viktigt i den egna hembygden. Det 
kan exempelvis gälla historien med sina avtryck i form av forntida lämningar, hus och öppna 
landskap eller särskilda identitets- och upplevelsevärden kopplade till olika platser eller 
företeelser. 
 

Planen består av flera delar 
Den nu presenterade kulturarvsplanen består av flera delar: 
 

• En översiktlig beskrivning av kommunen och dess kulturarv. Presentationen är upplagd 
i ett antal teman och för varje tema presenteras också värdefulla miljöer som finns kvar. 
Till varje kapitel finns också fördjupningstips och några instuderingsfrågor för den som 
vill forska vidare.   

 
• Föreliggande rapport som innehåller:  

o Projektbeskrivning 
o Planeringsdel med utpekade värdefulla kulturmiljöer som är särskilt viktiga att 

slå vakt om. Till varje miljö finns förslag till åtgärder.  
o Åtgärdsförslag. 

 
• En lista med enskilda objekt med tillhörande kartor i skala 1:10 000 över bebyggelse 

med kulturhistoriska kvaliteter samt kulturlämningar av olika slag som finns i skog och 
mark.  

 
Utöver detta finns det material som redan sedan tidigare finns framtaget och bl.a. ligger som 
digitala skikt i Länsstyrelsens planeringsunderlag, främst fornminnesinventeringen och 
inventeringen av odlingslandskap med höga natur- och kulturmiljövärden.  
 
Allt detta material kommer inte att finnas i tryckt form utan den intresserade hänvisas till Lilla 
Edets kommuns hemsida. Se vidare på www.lillaedet.se. De olika miljöerna och enskilda 
objekten kommer förhoppningsvis så småningom också att finnas inlagda som digitala skikt i 
kommunens kartdatabas för att finnas tillgänglig i planeringen.  
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Sammanställningen bygger på många källor 
Kunskapen om kulturmiljön och kulturarvet finns att hämta på flera håll. Denna 
sammanställning bygger dels på det material som de 10 dialoggrupper som deltagit i arbetet 
med översiktsplan och kulturarvsplan för Lilla Edets kommun tagit fram. Gruppernas material 
har sedan vägts samman med befintlig hembygdsforskning, tidigare gjorde kulturhistoriska 
underlag och ställningstaganden samt nya observationer. Övergripande inventeringar som 
utförs av Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Länsstyrelsen, Länsmuseet och Kommunen utgör 
viktiga underlag. För att komplettera och fördjupa bilden är den lokala bygdeforskningen där 
hembygdsrörelsen och andra intresseorganisationer utför ett omfattande arbete med 
arkivstudier, dokumentation och uppteckningar av största vikt. Därtill skall också läggas den 
rika landskaps- och facklitteratur som finna att tillgå. 
 
Underlag: 

• Material från dialoggrupperna  
• Fornminnesinventeringen 
• Kulturhistoriska byggnadsinventeringar utförda 1976 och 1979.  
• Broar i Älvsborgs län – en kulturhistoriskt inventering 1978-79 
• Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län. 1994  
• Äng- och hagmarksinventering 
• ÖP för Lilla Edet 1994 med kulturhistorisk del av Rune Ekre 
• Översiktlig besiktning och preliminär värdering av kommunens bebyggelse 2007 
• Naturvårdsprogram för Lilla Edets kommun 2007 
• Riksintressen för kultur och natur i Lilla Edets kommun 
• Hembygdslitteratur, forskningsrapporter och övrig facklitteratur 

 

                 
 
Exempel på några av de rapporter som ligger till grund för Kulturarvsplanen.  
 

Arbetets uppläggning 
Arbetet med kulturarvsplanen har pågått under åren 2007-2009 med koppling till kommunens 
arbete med ny översiktsplan. Dialog och samråd med intresserade föreningar och enskilda 
inleddes vid ett upptaktsmöte den 21 november 2006. Till detta möte inbjöds alla som var 
intresserade av att medverka med material och synpunkter till ÖP, naturvårdsplanen och 
kulturarvsplanen. Inbjudan gick ut som ett brev till samliga kommunens hushåll. Ett 100-tal 
personer deltog och 10 grupper bildades. Grupperna arbetade sedan vidare på egen hand (se 
vidare nedan). 
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Som ett komplement till dialoggrupperna öppnades ett Forum för innevånarnas ”K-märkt” på 
kommunens hemsida. Här har man kunnat lämna synpunkter kring vad man anser värt att 
bevara i sin hembygd. Detta forum har dock tyvärr inte använts i någon större utsträckning.  
 
Ungdomars upplevelser och syn på hemmiljön skiljer sig ofta en hel del från den som 
hembygdsfolket och andra aktiva i kulturarvsfrågor uttrycker. För att försöka fånga in vad 
ungdomar tycker är viktigt i den egna hemmiljön provade vi att fråga elever på 
Medieprogrammet på Ale gymnasium, där det också går elever från Lilla Edet, om de ville 
göra en fotodokumentation som visar vad de förknippar med sin hembygd. I sina bilder och 
kommentarer tar de upp en spännande mix av sådana kulturmiljöer som är väl kända och som 
man kanske väntar sig men också helt andra, mer oväntade miljöer.  
 
Den antikvariska kunskapsinhämtningen, utredningen och textproduktionen har genomförs 
parallellt av Regionmuseum Västra Götaland. Tidigare arbeten har inventeras, landskapet har 
karaktäriserats, kommunens förhistoria har utretts och beskrivits o.s.v. Avsikten har varit att 
en sammanvägning av den lokalt förankrade kunskapen och kulturmiljövårdens mer 
övergripande kunskap skall ge en nyanserad beskrivning och värdering av kulturarvet. 
 
Under sommarhalvåret 2008 har materialet skickats ut på samråd tillsammans med 
kommunens ÖP. Synpunkter från detta har arbetats in.  
 

Underlag till dialoggrupperna 
Dialoggrupperna har träffats ett valfritt antal gånger. Som stöd för grupperna delades ett 
underlagsmaterial ut. Här fanns ett antal frågor formulerade som stöd för arbetet, båda för 
själva ÖP och för Natur- och kulturarvsplanearbetet.  

Material som delas ut till dialoggrupperna: 

• PM med förslag till frågeställningar och arbetsgång 
• Lilla Edet ÖP 1998 
• Kartor  
• Vision 2020 
• Föreningsguiden 
• Turistkartan 
• Kulturhistoriska byggnadsinventeringar från 1979 och 1976 
• Utdrag ur Bevarandeprogram för odlingslandskapet från 1993 + karta 
• Riksintressen för kultur och natur i Lilla Edets kommun 
• Gamla ekonomiska kartan från 1890-talet, 1:20 000 
• Identitet och livsmiljö, slutrapport för det regionala Agenda Kulturarvsarbetet 

 
Förutom frågor kring kommunikationer, kollektivtrafik, boende m.m. fick grupperna särskilda 
frågor som rör kulturarvet. De var avsiktligt allmänt hållna för att ge grupperna möjlighet att 
själva styra över vad man önskade ta upp. Det finns för och nackdelar med detta och de olika 
gruppernas material har kommit att se ganska olika ut. 
 

Exempel på frågor att diskutera som grupperna fick: 

Vad är viktigt i den egna hembygden? 
Det kan exempelvis handla om bonde- och industrisamhällets lämningar och minnen, allt från 
förhistoria till nutid, allt från gravlämningar till bostäder och industrianläggningar. Man kan 
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tänka tematiskt kring exempelvis kommunikationer, näring, byggnadsskick, folkrörelser, 
hälsa, fritid eller traditioner.   
 
Kulturhistoriskt intressant bebyggelse? 
I det utdelade materialet finns en redovisning av fastigheter som på 1970-talet ansågs ha ett 
kulturhistoriskt värde. Beskriver detta urval kommunens byggnadsskick och historia? 
Stämmer urvalet fortfarande? Finns 1900-talet med? Vad vill ni lägga till eller dra ifrån i detta 
urval?  
 
Allt kulturarv går inte att ta på 
Kulturarv handlar också om identitet, historiska skeenden, traditioner, minnen och berättelser 
som präglat bygden och som man vill skall leva vidare. Vilka sådana företeelser är viktiga att 
få med i en kulturarvsplan? 
 
Kan kulturmiljön utgöra en resurs för framtiden? 
Ett livaktigt näringsliv och ett ändamålsenligt bruk av bebyggelsen och odlingslandskapet är 
viktigt. Hur tar man tillvara, utvecklar och vidarebefordrar de traditioner och identitetsvärden 
som utmärker Lilla Edet med sin landsbygd och sina samhällen? Hur tar vi med oss historien 
in i framtiden? 
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Kulturarv 

Vad menas med kulturarv? 
 
Begreppet kulturmiljö har sedan ett par decennier varit ett ledord när man arbetar med den 
fysiska omgivningen med alla de spår och lämningar som mänsklig aktivitet skapat. Det kan 
vara ting som byggnader, gravlämningar, vägar, ortnamn och ägostrukturer men man har 
också betonat helhetsmiljöer som på olika sätt speglar vår historia. Tidigare arbetade man mer 
med begreppet kulturminnesvård med betoning på enstaka monument eller minnesmärken.  
 
Idag används gärna begreppet kulturarv istället för att visa att minnen och berättelser, ett mer 
immateriellt kulturarv, också är viktigt att slå vakt om. Man kan säga att vårt kulturarv är de 
historier vi omger oss med och det är därför viktigt att fundera kring vilka perspektiv som får 
utrymme och vilka historier vi skall berätta. Omsatt i materiell kultur så berättar ju också våra 
byggnader, ortsnamn, dansbanor, kommunikationer, industrier o.s.v. historier och utgör 
därmed en väsentlig del av vårt kulturarv. En viktig fråga vi människor måsta ställa oss är vad 
vårt kulturarv betyder och vad vi vill föra vidare till kommande generationer.  
 
Det övergripande målet för samhällsplaneringen är hållbar utveckling, såväl miljömässigt som 
socialt och ekonomiskt. Vårt kulturarv har stor betydelse för framtidens miljö och för social 
sammanhållning, välfärd och trygghet. Kulturarvet utgör en grundläggande resurs i 
samhällsutvecklingen.  
 
Kort kan man säga att kulturarvet har två mycket viktiga funktioner: 
• Som livsmiljöskapare 
• Som identitetsbyggare 
 
Kulturarvet är helt enkelt en viktig del av infrastrukturen i kommunen – en sorts kollektiv 
nyttighet som det gäller att ta hand om på bästa sätt! 
 

   
Kulturarvet som identitetsbyggare och livsmiljöskapare får här illustreras av idrotten genom 
Nygårds IF, veteranlaget från 1948 och den gamla bybastun i Utby som blivit en 
samlingspunkt för bygden. 
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Kultur och regional utveckling 
 

Riksantikvarieämbetet har satt upp åtta tematiska sätt att indela kultur och kulturarv utifrån 
viljan att arbeta med natur- och kulturarv som lokal och regional utvecklingsfaktor.  
 

1. Kultur som upplevelsenäring  
2. Kultur som livsmiljö 
3. Kultur som näring 
4. Kultur för profilering och marknadsföring 
5. Kulturell kompetens som marknadsmässig fördel 
6. Kultur som grund för samverkan 
7. Kultur som kreativitetsfrämjare 
8. Kultur som hälsofrämjare 

 
Alla dessa teman kan appliceras på kulturarvet i Lilla Edet. Texten är i grunden från RAÄ 
men har här kompletterats med lokala exempel. 
 
 
1. Kultur som upplevelsenäring  
 

  

 
 
2. Kultur som livsmiljö 
 

 
 

Bakom Lödöse Museum spelas teaterspelet 
"Vid Ljuda Os". Ett sjuttiotal 
amatörskådespelare framför berättelsen om 
kung Magnus Erikson och hans drottning 
Blanka av Namur, om Lödöses spetälska 
och den heliga Birgitta. "Ljuda" är ån som 
rinner genom Lödöse och "Os" är det 
gamla ordet för mynning. Som arrangör 
står Studieförbundet Vuxenskola, Lilla 
Edet. Här synliggörs kulturarvets 
instrumentella värde tydligt. Här kan 
konstateras att kultursektorn genererar 
effekter och ett positivt mervärde inom 
andra samhällssektorer.  
 

Lilla Edet bjuder på många fantastiska 
miljöer, här exemplifierad med det 
gamla skepparbostället Idan vid älven. 
Här återfinns många gånger 
kulturarvets vardagsmiljöer – de som vi 
inte alltid tänker på med som finns runt 
omkring oss och som efterfrågas vid till 
exempel val av boende eller vid en 
företagsetablering. Företagsekonomiska 
och transportekonomiska faktorer – i 
kombination med ett rikt och varierat 
kulturarv – styr ofta valet.  
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3. Kultur som näring 
 

    
 
Företagande som innebär att gamla hantverkstraditioner kan räddas kvar eller som bygger på 
vissa produkter som har en stark kulturhistorisk identitet kan man säga använder kulturen som 
näring, ofta kopplad till turism. Ett strålande exempel i Lilla Edet är Hjärtumsyxan, den 
världsberömda Daskebackan. Det lär idag finns bara tre smedjor i Sverige som smider sina 
yxor på gammalt vis. Men också maträtter som brynosten passar in här. Detta är en viktig 
ingång till frågor om kulturarv och entreprenörskap. De medel som finns tillgängliga via EU:s 
fonder och program spelar en stor roll för ett ökat kulturarvsföretagande i Sverige. Att kunna 
SNI-koda (Svensk näringsindelning) kulturarvsföretagandet skulle ge en ytterligare dimension 
till sektorn.  
 
4. Kultur för profilering och marknadsföring 
 

 

Det kan också röra sig om 
omvandlingsområden såsom 
gamla hamn- eller industrimiljöer 
i attraktiva lägen som kan 
omvandlas till spännande och 
exklusiva boendemiljöer. 
Livsmiljön handlar också om väl 
utformade arkitektoniska rum, om 
miljöer med lång historisk 
kontinuitet, om det öppna 
odlingslandskapet med betade 
raviner ner mot älven.  
 

Här handlar det om en plats eller en regions 
attraktivitet. Hur används kulturarvet i 
marknadsföringen? Vilka kulturarvssymboler i 
ett landskap blir karaktärsskapande för ett 
område? Dessa kulturarvssymboler eller 
landmärken blir normgivande även för andra 
sektorer i marknadsföringen av deras varor och 
tjänster. Hur använder man Lödöse museum, 
Tösslandagården eller älven i 
marknadsföringen? Vad betyder inte den 
storslagna bebyggelsemiljön kring fallen och 
slussarna för upplevelsen av älvrummet Vad 
vore laxfisket och älvrummet vid Lilla Edet 
utan Erik Hahrs monumentala kraftstation?  
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Kulturarvet spelar en viktig roll genom att det ger mervärde – gör en produkt speciell i 
förhållande till andra. Exempelvis vissa gårdsbutiker lyfter fram kulturarvet i sin marknadsföring 
och ger därmed produkten ett mervärde 
 
5. Kulturell kompetens som marknadsmässig fördel 
 

    
 
En hög andel utbildade personer inom kultur- och kulturarvsområdet i kombination med ett 
rikt kulturarv och kulturföretagande kan ge en extra drivkraft åt en region. Kulturarvet 
fungerar som en naturlig miljö för många olika kulturarrangemang. Entreprenörskap med 
lokalt och regionalt kulturarv som bas. Exempel i trakten är det rika musiklivet med utbildade 
nyckelharpsbyggare och spelmansstämman i den vackra miljön kring Askeröd. 
Varvshistoriska föreningen har en stor kunskap om älvens betydelse och den varvs- och 
sjöfartsnäring som varit knuten hit.  
 
 
6. Kultur som grund för samverkan 
 
Kulturarvsprojekt skapar engagemang hos människor och bidrar till ett nätverksbyggande. 
Alla har vi ett förhållande och ett förhållningssätt till kulturarvet och erfarenheter från olika 
platser och miljöer. Vid rivningar skapas ofta en opinion med ett engagemang mot detta. 
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Känslan för den egna hembygden och karaktärsobjekt såsom församlingskyrkan är stark. Det 
är viktigt att dra nytta av engagemanget för kulturarvet i det lokala och regionala 
utvecklingsarbetet. Exempelvis hembygdsföreningar och andra intresseföreningar gör ett 
ovärderligt arbete och i samverkan med dem kan man uträtta mycket. Rivningshotet mot 
stationen/gamla posten i centrala Lilla Edet visar att det finns ett engagemang även för den 
modernare delen av kulturmiljön. Kring kommunens vägminnen formades ett 
samverkansprojekt mellan vägverket, museet och hembygdsrörelsen. 
 
7. Kultur som kreativitetsfrämjare 
 

   
 
Det finns en föreställning om att människor med kulturella utbildningar oftast är kreativa 
människor och att det också ut många kultur- och kulturarvsprojekt föds kreativa tankar och 
idéer för att stärka och utveckla en region. Vi människor blir helt enkelt kreativa genom att 
arbeta med kultur. Genom kulturprojekten skapas ett öppet och kreativt sinne. Verksamhet på 
Lödöse museum och till höger Albert Eldhs konstnärsateljé i Prässebo där han gjorde skisser 
till de glas- och muralmålningar han utförde i ett flertal kyrkor.   
 
8. Kultur som hälsofrämjare 
 

 

Flera forskare har skrivit om kulturens och kulturarvets 
betydelse för att förebygga ohälsa. De har också påvisat 
kulturens ”helande och läkande effekt – en balsam för 
själen” och vad kulturarvet i kombination med ett rikt 
och varierat utbud av de fria konstarterna betyder för 
hälsa och välbefinnande. Såväl Riksantikvarieämbetet 
som Västarvet har startat arbeten med nätverk kring 
Kultur och hälsa och skall i detta arbeta exemplifiera 
kulturarvets betydelse för hälsan. 
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Upplevelsen av natur- och kulturvärden sammantaget stärker vårt välbefinnande. Odling, här 
representerad av örtagården vid Lödöse museum har erkänt gott inflytande på vår hälsa. En  
rogivande plats som Tösslandagården är både vacker och fylld av igenkännanden som skänker 
trygghet och förankring. 
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Redovisning av kulturhistoriskt värdefulla miljöer 

Värdefulla miljöer – vad innebär det? 
 
Man kan säga att kulturarvet är en viktig del av infrastrukturen i kommunen – en kollektiv 
nyttighet som det gäller att ta hand om på bästa sätt! Egentligen skulle man inte behöva peka 
ut särskilda kulturmiljöer. Kulturarvet finns ju överallt och borde ligga som en självklar grund 
i all planering och verksamhet. Det finns alltid kulturhistoriska kvaliteter att ta tillvara som 
förstärker vår identitet och ger en rikare livsmiljö.  
 
I vissa områden är dock historien och kulturarvet extra tydligt närvarande och där behövs en 
signal om detta. I denna sammanställning har 38 större och mindre miljöer redovisats. De 
speglar på olika sätt kommunens kulturarv. Många av dem är sedan tidigare 
uppmärksammade i olika sammanhang medan några är nya.  
 
− Konsekvent har samtliga miljöer från det gamla underlaget för ÖP 93 och 

byggnadsinventeringarna från 1976 och 78 tagits med. Justeringar har dock gjorts utifrån 
förändringar som skett.  

− De objekt som är skyddade enligt kulturminneslagens fjärde kapitel, d.v.s. kommunens 
samtliga kyrkor har konsekvent tagits med.  

− Alla objekt som getts klass ett och två i Länsstyrelsens odlingslandskapsinventeringen har 
också tagits med.  

− Likaså är de miljöer som aktivt används för kunskapsspridning och som mötesplatser 
kring kulturarvet medtagna. Hit hör hembygdsgårdarna och liknande miljöer med 
tillhörande närmiljö.  

 

                 
 
Äldre underlagsmaterial som har använts vid urvalet av miljöer.  
 
Det finns flera bakomliggande kriterier för urvalet. I flertalet miljöer samspelar dessutom de 
olika kriterierna. Miljön har valts ut för att den: 
 
• innehåller ett kontinuerligt format landskap med många spår från olika tidsperioder. 

Exempel är miljön kring Åsbräcka.   
 
• speglar ett framträdande fenomen eller skede i traktens historia. Exempel är fall- och 

slussområdet i Lilla Edet.  
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• innehåller särskilt välbevarade miljöer som kräver extra hänsyn. Exempel är 
kyrkomiljöerna och bebyggelsemiljöerna såsom den kring Tösslanda.  

 
• har stor betydelse som samlingspunkt kring kulturarvet för bygdens människor men som 

också är en resurs för utifrån kommande som vill lära sig mer om trakten. Exempel är 
hembygdsgårdarna och övriga platser förvaltade av hembygdsföreningarna samt Lödöse 
museum.  

 
• har tydliga pedagogiska kvaliteter. Det gäller exempelvis för flera av 

fornlämningsmiljöerna men också för objekt som spånhyveln i Hålleröd eller områdena 
kring Utby och Prässebokärr med sin rikedom av kulturlämningar.   

 
• är en god representant för fenomen eller skeenden som finns på många håll i kommunen. 

Exempel är kvarn- och såglämningarna i Lödöse, torplämningarna kring Utby som är goda 
representanter för alla de lämningar som finns i skogarna och utmed kommunens olika 
vattendrag. 

 
De utpekade miljöerna har således ett brett och varierat innehåll som tillsammans ger en bra 
bild av Lilla Edets kommun.  
 
Meningen är inte att tiden förväntas stå still i de utpekade miljöerna. Men de innehåller på 
olika sätt värden som det är viktigt att slå vakt om i den kommande planeringen. Miljön har 
kulturhistoriska kvaliteter och sammanhang som på olika sätt kräver hänsyn. Att de pekats ut 
är en statusmarkering. 
 
För varje miljö ges en mycket kort karaktärisering och värdering. Enskilda objekt har listats. 
Numreringarna hänvisar till de olika inventeringar och underlag som använts, främst 
fornminnesregistret, Äng- och hagmarksinventeringen samt de underlag som de olika 
dialoggrupperna bidragit med. För varje miljö finns också förslag på eventuella åtgärder och 
säkerställande. I flera fall behövs en fördjupad studie för att klargöra vilka hänsyn som bör 
tas.  
 
För en mer uttömmande beskrivning över kommunens kulturhistoria hänvisas till historiken, 
Lilla Edets kommun – kultur i arv.  
 

 

Kulturmiljöerna kan ha 
stor betydelse som 
mötesplats i bygden, ha 
viktiga pedagogiska 
kvaliteter, spegla ett 
viktigt skede i traktens 
historia eller vara särskilt 
välbevarade och stå för 
lång historisk kontinuitet. 
Här syns hembygdsgården 
i Askeröd, Hjärtum. Foto: 
MOW 



 16 

Urval av kulturhistoriskt intressanta miljöer i kommunen 

Översiktskarta utvärderade kulturmiljöer i Lilla Edets kommun 
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1. Koön med Öresbo, Hjärtums socken. 
 
Uttryck för miljön: 
Stenåldersboplatser och gravar utmed stränderna invid Öresjö. Öresbo med välbevarad agrar 
bebyggelse samt odlingslandskap.  
 
Motiv: 
På stränder och öar vid Öresjö finns ett flertal bevarade boplatser från stenåldern. Den stora 
mängden lämningar och deras karaktäristiska läge är pedagogiskt och visar på ett illustrativt 
sätt var man valde att slå sig ner under förhistorisk tid i kommunen.  
 
Vid Öresbo finns ett välbevarat jordbrukslandskap med bebyggelse och lämningar såsom 
stenmurar, brukningsvägar och äldre grova lövträd.  
 
Ingår också i:  
Koön är utpekad i ÖP 93. Naturvårdsplan för Lilla Edets kommun. 
 

  
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
Strandskydd.  
 
Rekommendationer: 
Området är beroende av fortsatt hävd. Bebyggelsen bör underhållas med traditionella material 
och metoder som tar hänsyn till det kulturhistoriska värdet. Ny bebyggelse bör placeras med 
omsorg och hänsyn till befintlig struktur. 
 
Åtgärder: 
Den utpekade bebyggelsen bör dokumenteras närmare. Den är av sådant värde att den bör 
omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i PBL. 
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
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Ur Fornminnesregistret: 
Boplats raä 125. skivyxa, lihultyxa, flintavslag 
Boplats raä 126. flintkärnor och skärvor 
Boplats raä 133. flintspån 
Boplats raä 140. kärna, flintavslag 
Boplats raä 141. flintavslag 
Boplats raä 145. flintyxa, flintavslag 
Boplats raä 135. flintspån, flintavslag 
Boplats raä 136. flintavslag 
Boplats raä 137. kärnor, spån, flintavslag 
Boplats raä 142. trindyxor, kärnyxa, skrapor, kärnor 
Boplats raä 151. kärnyxa, kärnor, spån, flintavslag 
Boplats raä 152. kärnor, spån ,flintavslag 
Boplats raä 153. kärna, skrapa, spån, flintavslag 
Boplats raä 155. skrapa, flintavslag 
Boplats raä 205. mikrospån, flintavslag 
Boplats raä 206. kärnor, spån, flintavslag 
Boplats raä 239. flintavslag 
Boplats raä 243. flintavslag 
Boplats raä 249. flintavslag 
Boplats raä 244. flintavslag 
Boplats raä 245. flintavslag 
Boplats raä 246. flintavslag 
 

 
Fyndplats raä 124. flintskrapa 
Fyndplats raä 154. flintavslag 
Fyndplats raä 247. slagen flinta 
Stensättning raä 139:1-2.  
 
Bebyggelse utvärderad vid översiktlig 
inventering 2007: 
Öresbo 1:3 Jordbruksfastighet belägen i ett öppet 
odlingslandskap väster om Öresjö. Manbyggnaden är 
välbevarad och har det västsvenska dubbelhusets 
karaktär. Huset har parställda fönster vilket 
förkommer också på Stenbacken i närheten och är 
karaktäristiskt på många håll i Göta älvdalen och 
Bohuslän. Till miljön hör också en stenkällare samt 
fina stenmurar. Ladugården är tyvärr i halvraserat 
skick.  
 
Ur Naturvårdsplanen: 
Nr 321, grov ask vid Öresbo. 
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2. Stora Näset, Hjärtums socken 
 
Uttryck för miljön: 
Litet odlingslandskap med ålderdomlig ladugård.  
 
Motiv: 
Öppet odlingslandskap med en gårdsanläggning som bevarat en ladugård med mycket 
ålderdomliga drag. Äldre ekonomibyggnader har i mycket hög utsträckning försvunnit vilket 
gör ladugården närmast unik i kommunen. Gården är omgiven av relativt småskalig åkermark 
samt gamla grova lövträd.  I miljön finns också förhistoriska boplatser ner mot Öresjö (jfr 
miljö 1). Miljön ligger i anslutning till sommarstugeområden kring Öresjö. 
 
Ingår också i:  
Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län, klass 3.  
 

   
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
Strandskydd 
 
Rekommendationer: 
Området är beroende av fortsatt hävd. Bebyggelsen bör underhållas med traditionella material 
och metoder som tar hänsyn till det kulturhistoriska värdet. Ny bebyggelse bör placeras med 
omsorg och hänsyn till befintlig struktur. 
 
Åtgärder: 
Den utpekade bebyggelsen bör dokumenteras närmare. Den är av sådant värde att den bör 
omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i PBL. 
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Boplats raä 253. slagen flinta 
 
Ur Naturvårdsplanen: 
Nr 145 Skyddsvärd grov ask 

Bebyggelse utvärderad vid översiktlig 
inventering 2007: 
Stora Näset 1:1 Jordbruksfastighet med manbyggnad 
från 1878 med det västsvenska dubbelhusets karaktär. 
Huset har genomgått en del förändringar såsom 
fönsterbyte. Det som framförallt ger gården ett 
kulturhistoriskt värde är den ålderdomliga ladugården 
från 1800-talets förra hälft. Den har timrat fähus, 
högloge samt skullutskott/långskygga utmed hela 
långsidan m.fl. mycket intressanta och för traktens 
byggnadsskick karaktäristiska detaljer.  
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3. Askeröd och Hålleröd, Hjärtums socken 
 
Uttryck för miljön: 
Välbevarad gårdsanläggning som numera är hembygdsgård, vattendriven spånhyvel från 
sekelskiftet 1900 som åter är i drift genom hembygdsföreningens försorg.  
 
Motiv: 
Intakt bevarad småbrukarmiljö från 1840-talet med till det yttre oförändrade byggnader. Av 
särskilt intresse är ladugården med lador i skiftesverk. Det timrade boningshuset är ett 
västsvenskt dubbelhus, karaktäristiskt för traktens byggnadsskick. Till miljön hör också en 
källare med påbyggd snickar- och vagnsbod. 
 
Spånhyveln bevara minnet av en agrart anknuten småindustri eller bisyssla som blomstrade på 
många håll kring förra sekelskiftet då hyvlat spån var populärt som taktäckningsmaterial.  
 
Båda anläggningarna förvaltas av Hjärtums hembygdsförening och utgör därigenom 
tillgängliga miljöer som aktivt används för kunskapsspridning kring kulturarvet och som 
mötesplatser i bygden. 
 
Ingår också i:  
Kulturhistorisk utredning 14, Lilla Edets kommun 1976. Askeröd ingår i ÖP 93. 
 

  
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
 
Rekommendationer:  
Bebyggelsen bör underhållas med traditionella material och metoder som tar hänsyn till det 
kulturhistoriska värdet. Ny bebyggelse placeras med hänsyn till befintliga värden och ges en 
omsorgsfull utformning.   
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Åtgärder: 
Den utpekade bebyggelsen bör dokumenteras närmare. Den är av sådant värde att den bör 
omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i PBL. För att säkerställa det kulturhistoriska värdet avser 
kommunen undersöka behovet av att upprätta områdesbestämmelser enligt 5 kap 16 § PBL. 
Skyddsbestämmelser, s.k. kommunalt byggnadsminne kan då komma att bli aktuellt.  
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Fornlämningsliknande bildning raä 105. 
älvkvarnsliknande 
 
Bebyggelse utvärderad i kulturhistorisk 
byggnadsinventering 1976: 
Askeröd 1:1 Hembygdsgård 
Intakt småbrukarmiljö från 1840-talet med till det 
yttre oförändrade byggnader. Av särskilt intresse är 
ladugården med timrad fädel och lador i skiftesverk 
vilket numera är ytterst ovanligt i trakten. Det timrade 
boningshuset är ett västsvenskt dubbelhus med 
faluröda fasader, sexdelade fönster samt veranda.  

På taken ligger enkupigt tegel. Till den mycket 
välbevarade miljön hör också ett timrat magasin. 
 
Hålleröd 1:1 
Välbevarad spånhyvel från sekelskiftet 1900. 
Byggnaden som numera förvaltas av 
hembygdsföreningen har genomgått upprustningar på 
1970 och 90-talen. Den har impregneringsfärgad panel 
samt skiffertak. Anläggningen har ett stort 
kulturhistoriskt värde. 
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4. Intagan, Hjärtums socken 
 
Uttryck för miljön: 
Odlingslandskap med raviner utmed Göta älv. Välbevarad bebyggelse vid Intagan.  
 
Motiv: 
Vackert och väl sammanhållet odlingslandskap med ett genom bete väl exponerat 
ravinsystem. Storslagen landskapsbild med stora identitetsvärden för kommunen. 
Hagmarksobjekt med biologiska värden och betydelse för landskapsbilden. Vid Intagan finns 
en välbevarad fastighet med salsbyggnadens planlösning och påkostad högreståndspräglad 
utformning.  
 
Ingår också i:  
Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län, klass 2. Ängs- och hagmarksinventering och 
Naturvårdsplan för Lilla Edets kommun. Intagan är utvärderad i Kulturhistorisk utredning 14, 
Lilla Edets kommun 1976. Området är av riksintresse för naturvården och friluftslivet. 
 

 
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
 
Rekommendationer: 
Området är beroende av fortsatt hävd. Bebyggelsen bör underhållas med traditionella material 
och metoder som tar hänsyn till det kulturhistoriska värdet. Ev. ny bebyggelse bör placeras 
med omsorg och hänsyn till befintlig struktur. 
 
Åtgärder: 
Den utpekade bebyggelsen bör dokumenteras närmare. Den är av sådant värde att den bör 
omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i PBL. 
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Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Stenkammargrav raä 102. rest av 
Stensättning raä 201 
Fyndplats raä 200. skafthålsyxa 
Härd raä 211. keramik, brända ben, flinta, undersökt 
och borttagen 
Fornlämningsliknande lämning raä 101 
Vägmärke raä 301. plats för 
 
Ur Naturvårdsplanen: 
Två hagmarksobjekt finns uttagna i miljön, nr 143 och 260. 
Båda miljöerna är kuperade, gamla slåtterängsområden som 
numera betas. En hävdgynnad flora med stagg, jungfrulin 
och brudbröd förekommer.  

 

Bebyggelse utvärderad i kulturhistorisk 
byggnadsinventering 1976: 
Intagan 3:6 
F.d. jordbruksfastighet med påkostad utformning. 
Mangården består av ett timrat boningshus med 
salsbyggnadens planlösning. Byggnaden har 
korspostfönster med spröjs, runda garderobsfönster 
och påkostad entré med portal i empirestil, lik dem 
som uppfördes på många hus i Vänersborg efter 
branden på 1830-talet. Anläggningens 
högreståndsprägel understryks av de två flyglarna som 
innehållit visthusbod och lantarbetarbostad. Under 
1800-talets slut bodde riksdagsman A. Andersson på 
gården.  
 

 

 



 25 

5. Odlingslandskap Stenarsröd, Ödsmål, Utby, Hjärtums socken 
 
Uttryck för miljön: 
Odlingslandskap med raviner utmed Göta älv. Storslagen och tilltalande landskapsbild. 
Hagmarksobjekt med biologiska värden, fornlämningsmiljöer från sten- brons- och järnålder, 
flera bebyggelsemiljöer med tydliga kulturvärden.  
 
Motiv: 
Vackert och väl sammanhållet odlingslandskap med ett genom bete väl exponerat 
ravinsystem. Storslagen landskapsbild och lång agrarhistorisk kontinuitet med starka 
identitets- och livsmiljövärden för kommunen. Pedagogisk och väl exponerad 
fornlämningsbild av stort värde för kommunens historia.  
 
Ingår också i:  
Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län, klass 2. Området är av riksintresse för 
naturvården och friluftslivet. Se vidare under respektive delområde.  
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5 a. Stenarsröd, Hjärtums socken 
 
Uttryck för miljön: 
Välbevarad bebyggelsemiljö, fornlämningar  
 
Motiv: 
Vackert och väl sammanhållet odlingslandskap med ett genom bete exponerat ravinsystem. 
Storslagen landskapsbild. Välbevarad bebyggelse med för trakten karaktäristiskt 
byggnadsbestånd. Gården har dessutom en intressant bakgrund som platsen för en medeltida 
biskopsgård.  
 
Ingår också i:  
Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län, klass 2. Ängs- och hagmarksinventering och 
Naturvårdsplan för Lilla Edets kommun. Kulturhistorisk utredning 14, Lilla Edets kommun 
1976. Området är av riksintresse för naturvården och friluftslivet. 
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
 

 
 

    
Kenth Engström vid smedjan och skålgropshällen. 
 
Rekommendationer: 
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Den utpekade bebyggelsen bör underhållas med traditionella material och metoder som tar 
hänsyn till det kulturhistoriska värdet. Ev. ny bebyggelse bör placeras med omsorg och 
hänsyn till befintlig struktur. 
 
Åtgärder: 
Den utpekade bebyggelsen bör dokumenteras närmare. Den är av sådant värde att den bör 
omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i PBL. 
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Boplats raä 255. skärvsten, bränd flinta 
Fyndplats raä 277. flintspets? 
Hällristning raä 106:1-2. 200 älvkvarnar 
Röse raä 104 
Stensättning raä 107. eller rest av röse 
Bytomt/gårdstomt raä 279. medeltida anor, omnämnt 
från 1396 som biskopsgård 
 
Bebyggelse utvärderad i 
byggnadsinventering 1976: 
Stenarsröd 1:2 Jordbruksfastighet med ett stort antal 
välbevarade byggnader vackert belägen i det öppna 
landskapet ner mot Göta älv. Den timrade manbyggnaden 
från 1886 är en mindre salsbyggnad med sexdelade fönster, 
ljusmålad locklistpanel samt för trakten karaktäristiska 
garderobsfönster på gavlarna. 

En drängstuga ligger som en flygel i sluttningen bakom 
huset. Till miljön hör också bl.a. ladugården från 1900-talets 
början, magasin, smedja och källarvind. Gården har ett 
kulturhistoriskt värde genom sitt välbevarade, rika och 
representativa byggnadsbestånd. Har varit bränneri under 
1800-talets förra hälft. 
 
Hålleröd 1:1 och 1:12, Stenarsröd F.d. jordbruksfastighet 
som numera är styckad. Manbyggnad som ursprungligen 
uppfördes omkring 1700 är senare ombyggt bl.a. på 1940-
talet. Huset, en salsbyggnad är flyttat till platsen från 
Åkerström och har liksom många av de äldre husen här 
omkring mansardtak. Huset har trots förändringar ett visst 
värde genom sin höga ålder och historia. Den tillhörande 
ladugården från 1912 med påkostad fädel i natursten har ett 
stort värde för miljön vid Stenarsröd. 
 

Ur Naturvårdsplanen: 
Nr 222. F.d. slåttermarker, nu betade raviner i områdets 
södra del.  Förekomst av brudbröd och backnejlika.  
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5 b. Ödsmål och Getelycke, Hjärtums socken 
 
Uttryck för miljön: 
Öppet landskap med välbevarad agrar bebyggelse. 
 
Motiv: 
Mindre gårdsmiljöer med manbyggnader från 1800-talets senare hälft samt ekonombyggnader 
från 1900-talets början. Bebyggelsen är välbevarad och representativ för den västsvenska 
byggnadstraditionen vid denna tid. Åkermarken som breder ut sig SO om bebyggelsen kantas 
på var sida av bäckraviner, f.d. slåttermarker som numera vuxit igen med lövskog. 
 
Ingår också i:  
Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län, klass 2. Kulturhistorisk utredning 14, Lilla Edets 
kommun 1976. ÖP 93. Området är av riksintresse för naturvården och friluftslivet. 
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
 
Rekommendationer: 
Den utpekade bebyggelsen bör underhållas med traditionella material och metoder som tar 
hänsyn till det kulturhistoriska värdet. Eventuellt ny bebyggelse placeras med omsorg i 
anslutning till befintlig. 
 
Åtgärder: 
Den utpekade bebyggelsen bör dokumenteras närmare. Den är av sådant värde att den bör 
omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i PBL. 
 

   
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Boplats raä 147. kärna, skärvor 
 

Bebyggelse utvärderad vid 
byggnadsinventering 1976: 
Ödsmål 1:13 Två ställen där det norra tidigare tillhörde 
Getlycke och det södra Ödsmål.  Manbyggnaden på den 
norra gården är uppförd 1852 och har enkelradhusets 
karaktär. Man- och fägård är på karaktäristiskt vis skilda åt 
av vägen. Den södra manbyggnaden har det västsvenska 
dubbelhusets planlösning och karakteristiska detaljer såsom 
glasveranda, takfotsfönster och tegeltak. Tillsammans med 
ekonomibyggnaderna bildas en mycket välbevarad 
gårdsmiljö.  
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5 c. Utby, Hjärtums socken 

 
Uttryck för miljön: 
Stenhuskullen med fornborg, Sanna skansar, bergområde med komplicerade 
fornborgslämningar, Ålleberg med skansar från dansksvenska krig, rösen, åssträckning med 
järnåldersgravfält och tätt belägna järnåldersgravar, bostället Majorsgården, bybastu, 
välbevarad agrar bebyggelse, hålväg, torplämningar. 
 
Motiv: 
Landskapsavsnitt med en stor mängd lämningar och miljöer från olika perioder, exempelvis 
järnålder med gravar och fornborgar, medeltid till 15- och 1600-talen med bytomten och spår 
från gränsstrider, det sena 1800-talet med jordbrukslandskap och välbevarad bebyggelse. 
Området har stora pedagogiska värden genom lämningarnas exponerade läge i landskapet och 
den välbevarade karaktären. En vandringsslinga har anlagts på platsen vilket gör miljön 
särskilt tillgänglig och lätt att förstå.  
 
Ingår också i:  
Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län, klass 2. Vallen och Majoregården är utvärderade 
i Kulturhistorisk utredning 14, Lilla Edets kommun 1976. ÖP 93. Området är av riksintresse 
för naturvården och friluftslivet. 
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
 

 
 
Rekommendationer: 
Landskapet och de olika lämningarna är beroende av fortsatt hävd. Den utpekade bebyggelsen 
bör underhållas med traditionella material och metoder som tar hänsyn till det kulturhistoriska 
värdet. Ev. ny bebyggelse placeras med omsorg i anslutning till befintlig. 

Utsikt mot Majoregården med 
intilliggande gravfält från Järnåldern 
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Åtgärder: 
Den utpekade bebyggelsen bör dokumenteras närmare. Den är av sådant värde att den bör 
omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i PBL. 
 

     
Vallen    Utby bybastu 

     
Högelidtorpet   Gravfält från järnåldern 
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Gravfält raä 54. 12 högar, 37 stensättningar, 1 
stenkrets 
Röse raä 113 
Röse raä 114:1-2 
Röse raä 115 
Röse raä 119 
Röse raä 129 
Stensättning raä 128:1-2. osäkra 
Stensättning raä 130 
Stensättning raä 131 
Stensättning raä 194 
Stensättning raä 195 
Hög raä 193 
Boplats raä 132. tjocknackig flintyxa, skrapa, kärna, 
spån 
Boplats raä 226 
Boplats raä 227 
Boplats raä 228 
Boplats raä 230. flintavslag, kvartsskrapa 
Boplats raä 234 
Fyndplats raä 146. skafthålsyxa 
Fornborg raä 112 
Fornborg raä 122 
Fästning/skans raä 196 
Hällristning raä 53. älvkvarnar (syns ej, jord påfört på 
berget) 

Bebyggelse utvärderad i 
byggnadsinventering 1976: 
Utby 5:21??, Vallen F.d. jordbruksfastighet med 
timrat boningshus med faluröd panel, originalfönster, 
veranda och tegeltak. Boningshuset är av den 
västsvenska dubbelhustypen. Till miljön som tyvärr 
har berövats sin ladugård hör ett par uthusbyggnader, 
bl.a. ett timrat magasin/källare med spån på väggarna. 
Det andra uthuset är en sista bevarad rest av 
ladugården från 1895. 
 
Utby 9:6, Majoregården F.d. majorsboställe beläget 
på en fornlämningsrik höjdsträckning i landskapet. 
Den timrade manbyggnaden från 1824 är en 
symmetrisk salsbyggnad med träpanel, sexdelade 
fönster och en glasveranda, sannolikt tillkommen 
kring sekelskiftet 1900. Fägården ligger tydligt skild 
från mangården. Gården besitter ett kulturhistoriskt 
värde genom sin historiska betydelse i bygden och sin 
relativt välbevarade exteriör.  
 
Bebyggelse utvärderad vid översiktlig 
inventering 2007: 
Utby 5:45, Utby bastu Byggnad innehållande 
tvättstuga och bad/bastu invigd 1948. Huset byggdes 
av dåvarande Hjärtums kommun bl.a. för att 
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Hällristning raä 111. älvkvarnar, hällen ej kvar, 
bortsprängd vid vägbygge 
Hällristning raä 116. älvkvarnar 
Hällristning raä 121:1. 12 älvkvarnar 
Hällristning raä 121:2. 50 älvkvarnar 
Hällristning raä 123. älvkvarnar 
Hällristning raä 233. 20 älvkvarnar 
Befästningsvall raä 110:1-4 
Kvarn raä 236 
Vägmärke raä 192:1-2 
Ristning raä 118. sentida 
 
Övriga inrapporterade kulturlämningar: 
 Hålväg mellan Utby och Majordegården 
 

skolbarnen skulle ha möjlighet att bada. Den faluröda 
byggnaden har trots vissa förändringar ett 
kulturhistoriskt intresse som representant för de 
bybastur som uppfördes av bastuföreningar, röda 
korset m.fl. aktörer. Huset har numera också en viktig 
funktion som samlingsplats i bygden. Också vid 
Stenbacken byggdes en bastu 1949.  
 
Utby 8:4, Högelidtorpet F.d. torpställe med 
välbevarat litet boningshus. Byggnaden har klassiska 
komponenter som faluröd panel, tvåkupigt taktegel 
samt veranda och uppges vara från 1905 samt flyttad 
till platsen. Grön pressning… 
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6. Bredfjället, Hjärtums socken 
 
Uttryck för miljön: 
Fjällområde med ett stort antal torp och torpgrunder, namnskick, stenhägnader, vägnät, f.d. 
åkerlyckor och hagmarker och andra odlingsspår. 
 
Motiv: 
Torplandskap i höglänt “fjällområde" (f.d kronoallmänning) som utnyttjats för bosättning 
främst under 1700- och 1800-talet och där lämningar efter torp och backstugor tydligt speglar 
de jordlösas levnadsvillkor under 1700- och 1800-talen som en effekt av tidens sociala och 
ekonomiska omvälvningar. Miljön fortsätter också över Bredfjället in i Uddevalla kommun. 
 
Flera bevarade torpställen med välbevarad bebyggelse finns, exempelvis Delsbo där också 
landskapet ännu delvis är öppet. Ett modernare inslag i miljön utgör fritidslivets miljöer med 
sommarstugor, badplatser och vandringsleder.  
 
Ingår också i:  
Området är av riksintresse för kulturmiljövården, naturvården och friluftslivet. ÖP 93. 
Flera av bebyggelsemiljöerna ingår i Kulturhistorisk utredning 14, Lilla Edets kommun 1976. 
Ängs- och hagmarksinventering och Naturvårdsplan för Lilla Edets kommun. 
 

   
 

 
 
Gällande skydd: 
Området är av riksintresse för kulturmiljövården, friluftslivet och för naturvården. 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
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Delar av området är skyddade som naturreservat och Natura 2000-områden: Bredfjället Östra 
och Valdalsbergen.  
 
Rekommendationer: 
För förståelsen av områdets historia är öppethållande av gammal inägomark av stort värde. 
Skogsbruk och igenväxning bör inte skada kulturlämningar.  
 
Den utpekade bebyggelsen bör underhållas med traditionella material och metoder som tar 
hänsyn till det kulturhistoriska värdet. Ny bebyggelse placeras med hänsyn till befintliga 
värden och ges en omsorgsfull utformning.   
 
Åtgärder: 
Den utpekade bebyggelsen bör dokumenteras närmare. Den är av sådant värde att den bör 
omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i PBL. För att säkerställa det kulturhistoriska värdet avser 
kommunen undersöka behovet av att upprätta områdesbestämmelser enligt 5 kap 16 § PBL. 
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Röse raä 95 
Röse raä 96 
Röse raä 98 
Stensättning raä 14 
Stensättning raä 15 
Stensättning raä 99. osäker, rest av? 
Röjningsröse raä 100 
Fyndplats raä 186 
Boplats raä 185. flintavslag 
Fornborg raä 187 
Offerkast raä 190 
Offerkast raä 191 
Bytomt/gårdstomt raä 275. ”Bjurvattenshålan” 
Kvarn raä 278. kvarngrund, 2 kvarnstenar 
Kvarn raä 289. borttagen, en kvarnsten finns kvar på 
platsen 
 
Bebyggelse utvärderad i 
byggnadsinventering 1976: 
Hjärtum 1:6, Delsbo 
Välbevarad f.d. torplägenhet i utpräglad utmarksmiljö på 
näset mellan sjöarna Store och Lille Väktor. Det timrade 
boningshuset har faluröd panel, sexdelade fönster samt 
tegeltak. Ladugården är numera ombyggd för 
lägerskoleverksamhet men har ändå en stor betydelse för 
helhetsmiljön. En liten källarvind hör också till miljön som 
utgör en välbevarad torpmiljö från 1800-talets andra hälft.  
 
Hjärtums Måröd 2:2, Jensetorpet 
Avsides belägen torplägenhet med boningshus samt ett 
uthus. Nyligen upprustat med med bevarad karaktär trots 
vissa förändringar. Falurött med gula knutar. 
 
Sollum el. Bjurvattenshålan 6:6, Bråten 
Karaktäristisk torpmiljö, enskilt belägen långt ut i 
utmarksmiljö på Bredfjället. Det timrade boningshuset från 
1802 har faluröda fasader och enkupigt tegeltak. Till miljön 
hör källarvind, smedja samt ytterligare ett uthus. Ej 
återbesiktigat 2007. Status idag? Foto 1976. 

 

Bebyggelse utvärderad vid översiktlig 
inventering 2007: 
Hjärtum 1:7, Höga Lid 
F.d. jordbruksfastighet där manbyggnaden har en mycket 
välbevarad 1920-30-talskaraktär med mansardtak, sexdelade 
fönster samt glasveranda. Huset är en äldre liten stuga som 
fick sitt nuvarande utseende på 1930-talet. Till miljön hör 
flera uthusbyggnader.  
 
Röd 1:7, Sjöbacken 
F.d. torplägenhet på Röds utmarker som sedan blivit 
sommarvilla? På kartan från 1930-talet finns åkerlyckor och 
flera ekonomibyggnader. Vackert belägen sommarvilla med 
påtaglig sekelskifteskaraktär med många fina 
originaldetaljer såsom veranda och fönster. Har använts av 
bl.a. kyrkoherde Wallerius i Hjärtum. 
 
Röd 1:13, Stenlid 
Litet boningshus, f.d. torplägenhet? Med relativt välbevarad 
karaktär. Ligger invid gammal vägsträckning i närheten av 
vattenfall och kvarnplatser. Lämningar efter sågverk finns.  
 
Sollum 2:11, Kringvattensbacken 
F.d. torplägenhet i utpräglad utmarksmiljö invid 
Kringvattnet. Ladugård med högloge hör till miljön. Relativt 
välbevarad karaktär trots vissa tillbyggnader och 
förändringar.  
 
Hjärtums-Torp 5:4, Myren (Kasen på kartan) 
F.d. torpställe med två boningshus, det ena äldre falurött och 
numera uthus, det yngre ljusmålat med veranda och trapphus 
på gaveln med bevarad karaktär sedan 1941. Bakom ligger 
en liten ladugård med timrad fädel. Här bodde ”Kristina på 
Kasen”, hon gick ner till älven för att sälja smör och ägg 
som hon drog på en kärra. 
 

Ängs- och hagmarksobjekt: 
Vid Grönlid och Delsbo finns öppna inägor som ännu bär 
tydliga spår av äldre tiders hävd, bl.a. genom skyddsvärd 
flora. Nr 137 och 257  
 

Övriga inrapporterade kulturlämningar: 
Kvarnruin i Sollumsån.  
Ett flertal torpgrunder finns i området. 
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7.  Sollum, Hjärtums socken 
 
Uttryck för miljön: 
Gravfältsområde nära Hjärtums kyrka. Kvarnmiljö.  
 
Motiv: 
Miljön omfattar två gravfält varav det ena innehåller 25 högar och stensättningar och det 
andra 8 högar och stensättningar. De utgjorde ursprungligen ett stort gravfält men har utsatts 
för stark åverkan.  
 
Gravfälten visar tillsammans med fornlämningarna och den medeltida kyrkmiljön vid 
Hjärtums kyrka (Miljö 8) på en långvarig bebyggelsekontinuitet. Miljömässigt sammanhållet 
område och av betydelse för närmiljön. Ingår i en av tre större fornlämningskoncentrationer i 
Hjärtums socken.  
 
I miljöns södra del ligger en kvarnanläggning med ett flertal byggnader från olika tider såsom 
kvarn i tegel med brutet tak, mjölnarbostad samt magasin och verkstad. Kraftverk och 
dammanläggning hör också till miljön. Kvarnverksamhet är känd på platsen sedan 1600-talet. 
Anläggningen har ett kulturhistoriskt intresse genom sin historia och betydelse i bygden.  
 
Ingår också i:  
ÖP 93. Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län, klass 3.  
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
 
Rekommendationer: 
Miljön är viktig för förståelsen av järnåldersbebyggelsens utbredning. Den bör nyttjas på ett 
sådant sätt att minsta möjliga åverkan sker. Ingen ny bebyggelse inom området. Bebyggelsen 
underhålls med material och metoder som tar hänsyn till det kulturhistoriska värdet.  
 
Åtgärder: -  
 

 
 



 37 

Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Gravfält raä 171. 25 högar, starkt skadade genom 
odling 
Gravfält raä 183. 7 högar, 1 stensättning  
Stensättning raä 172 
Vägmärke raä 63 
Bro raä 173 
 
Bebyggelse utvärderad vid översiktlig 
inventering 2007: 
Sollum 5:5 
Välbevarat boningshus uppfört av en kapten kring 
1900. Huset har det västsvenska dubbelhusets karaktär 
med typiska detaljer såsom sexdelade fönster, ljus 
träpanel och glasveranda. Bygganden har ett 
kulturhistoriskt intresse genom sin bevarade karaktär 
samt sin koppling till sjöfarten på älven 
 

Sollum 5:4 och 5:15, Sollums kvarn 
Kvarnanläggning med ett flertal byggnader från olika 
tider såsom kvarn i tegel med brutet tak, 
mjölnarbostad samt magasin och verkstad. Kraftverk 
och dammanläggning hör också till miljön. En affär 
har också tidigare funnits på platsen liksom en stamp 
(ben? Vadmal?). Kvarnverksamhet är känd sedan 
1600-talet.  
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8. Miljö vid Hjärtums kyrka, Hjärtums socken 

 
Uttryck för miljön: 
Hjärtums kyrka med kyrkogård, prästgård och löneboställe. Billegården, f.d. kronogård och 
fattiggård nu församlingshem och hembygdsmuseum med ca 6000 föremål från bygden. 
Smedja känd för Hjärtumsyxan. Hjärtums Skede med omfattande fornminnesområde med 
järnåldersgravfält, (innehållande bl.a. en märklig treudd), rest sten, stensättning och 
bronsåldershögar. 
 
Motiv: 
Traditionellt sockencentrum med kyrka och kringliggande kyrkogård. Miljön är belägen på en 
ås strax väster om Göta älv och är väl exponerad i landskapet. I sluttningen norr om kyrkan 
ligger prästgården med tillhörande löneboställe. Båda är relativt välbevarade och har en 
representativ utformning. Kyrkan är av medeltida ursprung men senare om- och tillbyggd. Ett 
gravkor uppfördes år 1622 av ägarna till Ströms säteri.  
 
Att man valt platser som redan före kristendomens införande hade en rituell betydelse visar 
det faktum att kyrkan ligger i anslutning till ett mycket fornlämningsrikt område med gravfält, 
stensättningar och högar. Här ligger idag också en yngre kyrkogård som på ett spännande sätt 
bidrar till kontinuiteten i begravningstraditionen från förhistorisk tid och fram till idag.  
 
Billegården är till det yttre välbevarad och har genom sitt läge invid kyrkan, sin historia som 
fattiggård och sitt nuvarande innehåll med hembygdsmuseum och samlingslokaler för bygden 
ett stort kulturhistoriskt och pedagogiskt värde. I dag finns det hela 6 000 föremål från trakten 
samlade här. Här finner du så vitt skilda saker som kanonkulor från Svensk - Danska krigen 
och en valkota från 500-talet. Utöver Billegården finns också enstaka fastigheter som på olika 
sätt bevarar traktens äldre byggnadstradition.  
 
I miljön finns också smedjan där den berömda Daskebackar´n eller Hjärtumsyxan tillverkas. 
Byggnaden har ett kulturhistoriskt intresse genom sin funktion och sin speciella utformning. 
Det lär bara finnas tre smedjor i Sverige som smider sina yxor på gammalt vis. 
 

 
 

Utsikt norrut i Götaälvdalen från 
kyrkogården i Hjärtum.  
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Ingår också i:  
Kulturhistorisk utredning 14, Lilla Edets kommun 1976. ÖP 93.  
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Kyrkan är skyddad enligt 4 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
 
Rekommendationer: 
Bebyggelsen bör underhållas med traditionella material och metoder som tar hänsyn till det 
kulturhistoriska värdet. Ny bebyggelse placeras med hänsyn till befintliga värden och ges en 
omsorgsfull utformning.  
 
Miljön växer igen. Det exponerade läge som kyrkomiljön tidigare haft förtas av träd och sly. 
En röjning i slänten ner mot prästgården vore t.ex. värdefullt så att sambanden åter blir tydliga 
och platsens betydelse för den lokala identiteten bibehålls.  
 

  
Kyrkans interiör samt äldre bild med gravkor och klockstapel.  

  
Billegården samt smedjan där Hjärtumsyxan tillverkas.  

  
Västanhaga och Skräddargården 
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Åtgärder: 
Den utpekade bebyggelsen bör dokumenteras närmare. Den är av sådant värde att den bör 
omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i PBL. För att säkerställa det kulturhistoriska värdet avser 
kommunen undersöka behovet av att upprätta områdesbestämmelser enligt 5 kap 16 § PBL. 
Skyddsbestämmelser, s.k. kommunalt byggnadsminne kan då komma att bli aktuellt. 
Skyddsföreskrifter finns framtagna för prästgården enligt § 12 kap 41 i kyrkolagen 
(1992:300). Dessa kan med fördel arbetas in i områdesbestämmelser eller detaljplan. En 
kulturhistorisk utredning bör göras inför vidare utbyggnad. 
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Röse raä 160. borttaget 
Gravfält raä 93. 4 stensättningar, 1 treudd, 1 stenrad 
Röse raä 164. rest av  
Röse raä 177:1. rest av 
Röse raä 177:2. rest av  
Stensättning raä 89 
Stensättning raä 156:2. rest av  
Stensättning raä 177:3. osäker 
Stensättning raä 177:4. osäker 
Stensättning raä 177:5. osäker 
Stensättning raä 180:1-2. undersökta och borttagna 
Hög raä 94. rest av 
Hög raä 168:1-2 
Hög raä 169 
Hög raä 170 
Hög raä 182 
Domarring (stenkrets) raä 156:1. rest av  
Grav markerad av sten/block raä 159. rest sten  
Grav markerad av sten/block raä 156:3. osäker 
Hällristning raä 174. 20 älvkvarnar  
Fossil åker raä 178. undersökt och borttaget  
Fornlämningsliknande lämning raä 92. Hög? 
Fornlämningsliknande lämning raä 175. Hög? 
Minnesmärke raä 90 
Plats med tradition raä 270 
 
Bebyggelse utvärderad i 
byggnadsinventering 1976: 
Hjärtum 1:1?? Hjärtums kyrka 
Kyrkobyggnad med enskeppigt långhus uppförd i 
rundbågestil. Kyrkans ursprungliga byggnadstid är 
okänd men sitt nuvarande utseende fick byggnaden 
1901 då tornet tillkom. Det tresidigt avslutade koret 
tillkom 1695 då kyrkan också förlängdes. År 1622 
byggde ägarna till Ströms säteri ett gravkor. Detta 
gravkor för släkterna Ribbing, MacLean och Bennet är 
numera sakristia. Till de äldsta föremålen hör 
dopfunten från 1200-talet. 
 
Hjärtum 1:1, Prästgården 
Prästgården ligger strax nedanför kyrkan. Den timrade 
byggnaden som är uppförd 1889 har salsbyggnadens 
planlösning, korspostfönster, tegeltak och rika 
snickeriarbeten i fasaderna. Huset har ett 
kulturhistoriskt värde genom sin historiska betydelse, 
sin välbevarade karaktär samt läget invid kyrkan. Till 
miljön hör också en annexbyggnad samt några mindre 
uthusbyggnader.  

Hjärtum 1:1, Lönebostället 
I anslutning till prästgården ligger 
arrendatorsbostället. Manbyggnaden är uppförd 1935 i 
en för denna tid mycket typisk form med brant 
sadeltak, träpanel samt sexdelade fönster. Huset har på 
senare år fått en del tillbyggnader men tillmäts genom 
sin historia och sin relativt välbevarade karaktär ett 
kulturhistoriskt värde. Ladugården brann dessvärre ner 
i början av 1970-talet.  
 
Hjärtum 14:8??, Billegården 
Stor äldre byggnad invid kyrkan. Huset har tidigare 
varit manbyggnad på Billegården som från 1600 till 
1870 låg under Ström säteri. Själva huset uppfördes på 
1700-talet i en våning och om- och påbyggdes sedan 
på 1870-talet i samband med att det blev fattighus. 
Huset innehåller idag hembygdsmuseum och 
församlingslokaler och har trots vissa förändringar ett 
stort kulturhistoriskt värde genom sin historia, sitt läge 
invid kyrkan samt sin välbevarade karaktär.  
 
Hjärtum 20:1?? 7:3? Skräddaregården 
Jordbruksfastighet med timrad manbyggnad från 1907 
med dubbelradhusets planlösning, rika snickeriarbeten 
i fasaderna samt glasveranda. Ladugård med högloge, 
källarvind m.m. igår också i miljön. Gården har ett 
kulturhistoriskt värde genom sin välbevarade 1910-
talskaraktär.  
 
Bebyggelse utvärderad vid översiktlig 
inventering 2007: 
Hjärtum 2:26 
Smedja belägen invid landsvägen nedanför kyrkan. 
Den putsade byggnaden har flera karaktäristiska drag 
såsom välvda gjutjärnsfönster. Här tillverkas den 
kända Daskebackar´n eller Hjärtumsyxan.  
 
Hjärtum ?? Västanhaga?  
F.d. jordbruksfastighet? Mycket välbevarat 
boningshus med det västsvenska dubbelhusets plan, 
ljusmålade fasader, hög stensockel, korspostfönster 
samt snickeridetaljer. Huset får en viss jugendprägel 
genom det stora välvda fönstret i källaren. Huset som 
är uppfört vid 1900-talets början har stora 
kulturhistoriska kvaliteter. Var tidigare manbyggnad 
på gården Västanhaga? men ligger numera i ett 
villaområde.  
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9. Brattorp, Hultet, Hjärtums socken 
 
Uttryck för miljön: 
Bevarade torpställen med tillhörande öppna marker.  
 
Motiv: 
Sammanhållen torpmiljö med flera bevarade fastigheter som alla har manbyggnader av 
enkelstugetyp. Boningshusen är tillkomna under 1880-talets andra hälft men är senare delvis 
förändrade. I miljön har alla ekonomibyggnader, byvägen, stenmurar samt betesmarker en 
stor betydelse.  
 
Ingår också i:  
Kulturhistorisk utredning 14, Lilla Edets kommun 1976, ÖP 93. Värdefulla odlingslandskap i 
Älvsborgs län, klass 3.  
 

 
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
 
Rekommendationer: 
Området är beroende av fortsatt hävd. Bebyggelsen bör underhållas med traditionella material 
och metoder som tar hänsyn till det kulturhistoriska värdet. Ev. ny bebyggelse bör placeras 
med omsorg och hänsyn till befintlig struktur. 
 
Åtgärder: 
Den utpekade bebyggelsen bör dokumenteras närmare. Den är av sådant värde att den bör 
omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i PBL. 
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Bebyggelse utvärderad i byggnadsinventering 1976: 
Brattorp 1:8, 1:9 och 1:22 
Sammanhållen torpmiljö med flera välbevarade fastigheter som alla har manbyggnader av enkelstugetyp. 
Boningshusen är tillkomna under 1880-talets andra hälft men är senare delvis förändrade. I miljön har alla 
ekonomibyggnader, byvägen, stenmurar samt betesmarker en stor betydelse.  
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10. Steröd och Jären, Hjärtums socken 

Uttryck för miljön: 
Bebyggelsemiljö. Långsträckt höjdplatå med spridda rösen från bronsålder och järnålder. 
Område med fossil åkermark 
 
Motiv: 
Lite högre belägen jordbruksmiljö med tre tätt liggande gårdar där husen är relativt 
välbevarade. Flera av husen är tillkomna under 1800-talets andra hälft och speglar väl den 
regionala byggandstraditionen. I miljön spelar också byvägen och det kuperade landskapet en 
stor roll.  
 
Väster om Steröd ligger ett skogsområde med en långsträckt höjdplatå med spridda rösen från 
brons- och järnålder samt ett stort antal röjningsrösen.  
 
Ingår också i:  
Kulturhistorisk utredning 14, Lilla Edets kommun 1976. ÖP 93. Värdefulla odlingslandskap i 
Älvsborgs län, klass 3.  
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
 
Rekommendationer: 
Området är beroende av fortsatt hävd.  
Bebyggelsen bör underhållas med traditionella material och metoder som tar hänsyn till det 
kulturhistoriska värdet. 
 

    
Gravhög på gravfältet RAÄ 69 samt detalj på en av manbyggnaderna i Steröd  
 
Åtgärder: 
Den utpekade bebyggelsen bör dokumenteras närmare. Den är av sådant värde att den bör 
omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i PBL. 
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Gravfält raä 69. 3 högar, 4 stensättningar 
Gravfält raä 70. 1 hög, 4 rösen, 6 stensättningar, 5 
gravar markerade av sten/block, 1 stenkrets 
Röse raä 74:1-2. 2 rösen, något osäkra 
Röse raä 78:1 
Röse raä 81 

Bebyggelse utvärderad i 
byggnadsinventering 1976: 
Steröd 1:3, Övre Steröd Jordbruksfastighet belägen 
på en höjdsträckning tillsammans med Steröd 2:3. 
Timrad manbyggnad samt ladugård med timrad fädel 
från 1850-talet. Till miljön hör också källarvind, 
magasin med källare samt smedja.  
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Röse raä 82:1 
Stensättning raä 47:1 
Stensättning raä 66 
Stensättning raä 77 
Stensättning raä 78:2 
Stensättning raä 79. osäker 
Stensättning raä 80. osäker, röse? 
Stensättning raä 238 
Stenkrets raä 72:1-3. rest av 3 domarringar 
Grav markerad av sten/block raä 71 
Hällristning raä 47:2. 5 älvkvarnar 
Område med fossil åkermark raä 67. minst 300 
röjningsrösen 
Fossil åker raä 82:2. röjningsrösen 
Fångstgrop raä 68 
Fornlämningsliknande bildning raä 75 
Naturföremål/-bildning med tradition raä 73. 
flyttblock ”Burman eller B:s sten”  
Husgrund historisk tid raä 76 

 
Steröd 2:3, Nedre Steröd Två numera sammanslagna 
jordbruksfastigheter med boningshus från 1800-talet, 
1933 samt 1910-tal. Samtliga är välbevarade och 
karaktäristiska för sin tillkomsttid. Till miljön hör 
också en ladugård samt ett flertal mindre 
uthusbyggnader. Ingår i miljö med Steröd 1:3. 
 
Bebyggelse utvärderad vid översiktlig 
inventering 2007: 
Steröd 2:4 F.d. torpställe med litet falurött 
boningshus från 1800-talets andra hälft. Huset har fina 
detaljer såsom glasveranda. Två uthus hör också till 
miljön.  
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11. Fall- och slussområdet med Ströms slott, Hjärtums och 
Fuxerna socken 
 
Uttryck för miljön: 
1607 års slussanläggning med Sveriges äldsta sluss, 1844 års slussanläggning, nuvarande 
sluss från 1913-16 med tillhörande kanalkontor, manöverhytt och bostadshus, Ströms slott 
med tillhörande park och stall, kraftstation, Inlands pappersbruk.  
 
Motiv: 
Förtätad och storslagen miljö av central betydelse för Lilla Edets historia och för upplevelsen 
av älvrummet. Det kulturhistoriska värdet består i hög grad av små detaljer som tillsammans 
bidrar till en miljö med stora kulturhistoriska värden 
 
Ströms sluss är en av 6 slussar i Göta älv. Tillsammans med 1844 års sluss och 1607 års 
slussanläggning på den östra sidan speglas kanalsjöfartens historiska utveckling och 
expansion. Slussen från 1607 är Sveriges första sluss. Den gjorde Göta älv segelbar upp till 
Åkerström och var ett steg i planerna på att skapa en farbar segelled från Östersjön till 
Kattegatt.  
 
Med ett dominerade läge på en kulle ligger corps-de-logiet till f.d. Ströms säteri, ofta kallat 
Ströms slott. Godset som är känt sedan 1400-talet var en av Bohusläns största jordegendomar 
och har spelat en betydande roll i häradets historia. År 1898 förvärvades egendomen av 
Inlands pappersbruk och från 1910 är manbyggnaden skild från jordbruksegendomen. En sista 
rest av ekonomibyggnaderna till slottet är de välbevarade stallarna som ligger kvar strax intill. 
Stallbyggnaden är påkostad med trappstegsgavlar och mönstermurningar och har ett såväl 
byggnadshistoriskt som miljömässigt värde. 
 
Inlands pappersbruk grundlades år 1898. Den nuvarande anläggningen innehåller den 
ursprungliga industribebyggelsen som om- och tillbyggts genom åren, exempelvis efter en 
brand på 1920-talet och i samband med expansion efter kriget. Inland har ett betydande värde, 
såväl historiskt såsom det största industriföretaget i Inlands Torpe, som arkitektoniskt genom 
sin väl utformade fabriksarkitektur.  
 
Som den femte i raden av stora statliga vattenkraftsanläggningar stod kraftstationen i Lilla 
Edet klar 1926. Stationen är ritad av den kände arkitekten Erik Hahr och fick en enklare och 
rationellare utformning än tidigare stationer och genom sin utformning speglar den att en ny 
typ av vertikala maskinaggregat, de s.k. kaplanturbinerna, fick sitt genombrott i Edet. Som ett 
minne av denna teknikhistoriska milstolpe står turbinblad uppställda utanför stationen.  
 

    
Den äldsta slussen från 1607, Erik Hahrs kraftstation från 1926 samt kanalbyggnad.  
 
Nedströms stationen finns ett väletablerat och betydelsefullt laxfiske med stark förankring i 
Lilla Edet. 
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I området finns också minnesstenar över byggandet av den ursprungliga slussen samt över en 
tragisk drunkningsolycka 1830 då 47 soldater drunknade efter att ha hjälp till i arbetet med att 
släcka den stora brand som härjade i Lilla Edet.  
 
Ingår också i:  
Kulturhistorisk utredning 14, Lilla Edets kommun 1976. ÖP 93. 
 

   
Ströms stallar och slottet med sina flyglar från 1600-talet. 
 

 
Inlands industribyggnader  
 
Gällande skydd: 
Kanal-och slusslämningarna är fasta fornlämningar och skyddade enligt 2 kap. KML 
Älvrummet är av riksintresse för det rörliga friluftslivet.  
 
Rekommendationer: 
Utpekad bebyggelse bör underhållas med traditionella material och metoder som tar hänsyn 
till det kulturhistoriska värdet. Ny bebyggelse bör övervägas noga och placeras med hänsyn 
till befintliga värden och ges en omsorgsfull utformning. Skyltning av platsen och exponering 
av exempelvis kaplanturbinbladen ses över.  
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Åtgärder: 
Den utpekade bebyggelsen bör dokumenteras närmare. Den är av sådant värde att den bör 
omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i PBL. För att säkerställa det kulturhistoriska värdet skall 
kommunen undersöka behovet av att upprätta områdesbestämmelser enligt 5 kap 16 § PBL. 
Skyddsbestämmelser, s.k. kommunalt byggnadsminne kan då komma att bli aktuellt. 
 
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Kanal raä 60. slussen färdigställdes 1607 och 
renoverades 1784 (se raä 54) 
Kanal raä 209. slussanläggning från 1832 
Minnesmärke raä 24. minnessten av 47 soldater som 
förolyckades genom drunkning 
Minnesmärke raä 54. minnessten, uppsatt i samband 
med återöppnandet av slussen efter renovering 1784 
(se raä 60) 
Minnesmärke raä 267. minnessten 
 
Bebyggelse utvärderad i 
byggnadsinventering 1976: 
Ströms borg 1:1 ?? Slottet 
Ströms slott med sin slottsliknande manbyggnad högt 
belägen på en kulle i landskapet har en stor betydelse 
för upplevelsen av älvrummet invid Lilla Edet. Den 
nuvarande byggnaden är uppförd 1852 i 
senklassicistisk stil inspirerad av den föregående 
huvudbygganden från 1685. De båda flyglarna lär 
stamma från Rutger von Aschebergs tid på 1600-talet.  
Huvudbygganden är sedan 1910-talet skild från 
jordegendomen som tidigare var en av Bohusläns 
störta jordegendomar. Ström omnämns redan på 1400-
talet som säteri och har haft en betydande roll i 
häradets historia. År 1898 förvärvade Inlands 
pappersfabrik AB egendomen.  
 
Ströms borg?? Ströms stallar 
Påkostad stallanläggning till Ströms gods. Byggnaden 
är uppförd i tegel med trappstegsgavlar och 
mönstermurningar. Bygganden har ett såväl 
byggnadshistoriskt som miljömässigt värde.  
 
Vestra ra n:o 37??? Kv Kullen??? 
Liten röd stuga med enkelstugans karaktär och 
sadeltak täkt med enkupigt tegel. Välbevarad 
uthusbyggand hör till miljön. Ett av ytterst få 
bostadshus som överlevt bränder och rivningar och 
som kan berätta något om det gamla Lilla Edet. 
Tillmäts ett stort kulturhistoriskt värde. Anläggningen 
ägs numera av hembygdsföreningen.  
 

Bebyggelse utvärderad vid översiktlig 
inventering 2007: 
Kraftstationen 
Kraftstationen i Lilla Edet stod klar 1926. Den var den 
femte i raden av statliga vattenkraftsanläggningar. 
Ritningar fanns klara redan 1917 men projektet 
fördröjdes p.g.a. allmän osäkerhet kring 
energiavsättningen. Den station som sedan togs i bruk 
ritades av Erik Hahr och fick en enklare och 
rationellare utformning än tidigare stationer (jämför 
Olidan i Trollhättan) och hade en helt annorlunda 
maskinteknik. En ny typ av vertikala maskinaggregat, 
de s.k. kaplanturbinerna, fick sitt genombrott i Edet. 
De ställde nya krav på höjd och golvutrymmen i 
kraftstationen och aggregatet som installerades i Edet 
var av aldrig tidigare skådat format. Stommen 
uppfördes i ett pelarbalksystem av armerad betong 
med utfackningsväggar i putsat tegel. Genom sin 
basilikaform framhävs de olika funktionerna med den 
höga maskinhallen och de lägre intags- och 
ställverksdelarna. Kraftstationen har ett betydande 
arkitektoniskt, kulturhistoriskt och miljömässigt värde 
för Lilla Edet. 
 
Inlands pappersbruk 
På en ö i Göta älv ligger Inlands pappersbruk med 
flera välbevarade äldre industribyggnader med stort 
miljömässigt och lokalhistoriskt värde. Tillsamman 
med kraftstationen, Ströms sluss och Ström slott bildar 
de en mycket intressant miljö av stort värde för 
kommunen och regionen.  
 
Ströms vattenrätt1:1?? Ströms sluss 
Stöms sluss med kanalkontor, kanalbostäder och 
slussvaktarkur. I miljön ligger 1844 års sluss samt 
nuvarande sluss uppförd 1913-16. Husen är uppförda 
efter kanalverkets mönsterritningar med rik 
panelarkitektur. Husen är dock idag mer eller mindre 
förändrade. Miljön har trots förändringar ett stort 
miljömässigt och lokalhistoriskt värde. 
 

Övriga inrapporterade kulturlämningar: 
Kaplanturbinbladen 
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12. Östra Berg, Hjärtums och Västerlanda socknar. 
 
Uttryck för miljön: 
Gravmiljö. Hällkista ”Kistebergsrös”, rösen, stensättning och gravfält. 
 
Motiv: 
Tätortsnära fornlämningsmiljö vid Kisteberget med gravfält, rösen och kommunens bäst 
bevarade hällkista, lämningar som speglar begravningsskicket under sten-, brons-, och 
järnåldern. I ett karaktäristiskt läge i kanten mot åkern ligger en förhistorisk boplats.  
 
I områdets norra del ligger en gammal avrättningsplats för häradet. Det sista dödsstraffet 
verkställdes här på 1750-talet. Miljön har därmed ett samband med miljö 13.  
 
Trakten väster om älven är mycket fornlämningsrik och Östra Berg är en god representant för 
detta genom dess pedagogiska värden och närhet till tätorten.  
 

   
Hällkistan samt del av gravfältet vid Berg.  
 
Ingår också i:  
ÖP 93 
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
 
Rekommendationer: 
Fornlämningarna hålls väl synliga genom röjning och information. Ingen ny bebyggelse inom 
området.  
 
Åtgärder: 
Genom sitt tätortsnära läge bör området skyltas.  
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Gravfält raä 86. 1 hög, 15 stensättningar, 1 stenkrets, 3 
gravar markerade med sten/block 
Stenkammargrav raä 21 
Röse raä 20 
Röse raä 84 
Stensättning raä 85 

Bebyggelse utvärderad vid översiktlig 
inventering 2007: 
Sannersby 1:46? ABF:s bibliotek 
Liten faluröd byggnad belägen i skogsbrynet söder om 
Ström. Huset har ett kulturhistoriskt intresse genom 
sin funktion som folkrörelsebibliotek. 
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Boplats raä 268. avslag 
Fyndplats raä 214. avslag 
Fyndplats raä 3, Västerlanda sn. skafthålsyxa 
Fyndplats raä 64, Västerlanda sn. avslag 
Plats med tradition raä 62. avrättningsplats  
 

Ängs- och hagmarksobjekt: - 
 
Övriga inrapporterade kulturlämningar: - 
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13. Holmens gård, Västerlanda socken 
 
Uttryck för miljön: 
Välbevarat f.d. länsmansboställe, allé och milsten, öppet odlingslandskap. 
 
Motiv: 
I det öppna landskapet söder om Ström ligger Holmes gård eller ”Holmens herregård” som 
var kronogård fram till 1720 och därefter nyttades som länsmansboställe. Manbyggnaden är 
välbevarad med anor från 1777. Huset har planlösning på dubbel bredd samt valmat tak vilket 
ger det ett ståndsmässigt uttryck.  
 
Till miljön hörde förr brygga och mejeri samt strax norr därom tingshus med gästgiveri och 
arrest. Dessa inslag är dock numera tyvärr bortrivna. Holmens f.d. länsmansboställe är 
därmed en sista del i en större miljö av administrationshistoriskt intresse för Inlands Torpes 
härad. Sista tinget hölls i Holmens tingshus år 1927. Se också miljö 12 där häradets gamla 
avrättningsplats låg.  
 
Av betydelse för landskapsbild och upplevelsen av gården är den långa allén samt den milsten 
från 1737 som står vid alléns början.  
 
Ingår också i:  
Kulturhistorisk utredning 14, Lilla Edets kommun 1976 och ÖP 93. 
Miljön är delvis av riksintresse för naturvården och det rörliga friluftslivet.  

   
Manbyggnaden på Holmens gård samt bevarad milsten. 
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
 
Rekommendationer: 
Området är beroende av fortsatt hävd. Bebyggelsen bör underhållas med traditionella material 
och metoder som tar hänsyn till det kulturhistoriska värdet. Ny bebyggelse bör motiveras av 
brukningsskäl och placeras med hänsyn till befintliga värden. 
 
Åtgärder: 
Den utpekade bebyggelsen bör dokumenteras närmare. Den är av sådant värde att den bör 
omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i PBL. 
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Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Fyndplats raä 61. hängsmycke i förgyllt silver 
Vägmärke raä 5. milstolpe 
 

Bebyggelse utvärderad i 
byggnadsinventering 1976: 
Holmen 2:2, Holmens gård Pampig gårdsanläggning 
”Holmens herregård” i det öppna landskapet ner mot 
Göta älv. Entrén är representativ med en lång allé. 
Manbyggnaden uppfördes 1777 och byggdes till 1957. 
Huset är byggt i två våningar och har ett brant valmat 
sadeltak täckt med enkupigt tegel. Ladugården är 
uppförd 1921. Holmens gård var kronogård fram till 
1720 och har senare också tjänat som 
länsmansboställe. I slutet av 1500-talet fanns här 
brygga och mejeri för Hjärtums och Västerlandas 
socknar. Gästgiveri och tingshus som funktionellt hört 
ihop med länsmansbostället har funnits i närheten men 
är nu rivna.  
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14. Miljö vid Västerlanda kyrkan, Västerlanda socken 
 
Uttryck för miljön: 
Sockencentrum med kyrkan, två skolor, sockenmagasin med hembygdsmuseum, 
Bohusstugan, minnessten, fornlämningar, bl.a. Gullhögen, kolerakyrkogård.  
 
Motiv: 
Ovanligt välbevarat karaktäristiskt sockencentrum.  Kyrkan har medeltida ursprung och är 
enligt traditionen belägen på en gammal offerplats. Skolhusen är likaledes välbevarade där det 
äldsta från 1856 numera är församlingshem och den yngre småskolan från 1907 är 
privatbostad.  
 
År 1867 bildades en spannmålsfond där socknens bönder fick avsätta en del av skörden för 
sämre tider. År 1869 byggdes ett magasin för att härbärgera spannmålen. Numera innehåller 
byggnaden hembygdsmuseum. Bevarade sockenmagasin är idag sällsynta. De berättar om en 
social inrättning som var vanlig i socknarna under tidigare århundraden. Anläggningen 
förvaltas av hembygdsföreningen och utgör därigenom en tillgänglig miljö som aktivt 
används för kunskapsspridning kring kulturarvet och som mötesplats i bygden. 
 
Inom området ligger också Bohusstugan uppförd av Eskil och Ester Larsson vid Torskog som 
en kopia av en typisk äldre Bohuslänsk stuga. År 1927 flyttades den till nuvarande plats vid 
kyrkan. Byggnaden är intressant som uttryck för tidens hembygdsintresse och ett pedagogiskt 
exempel på äldre byggnadstradition. Stugan rymmer idag museum med hembygdföremål.  
 
Till miljön hör också flera fornlämningar, bl.a. Gullhögen, en minnessten samt en förmodad 
kolerakyrkogård. På platsen fanns tidigare också ett ålderdomshem, ett karaktäristiskt inslag i 
många sockencentra, ofta tillkomna vid förra sekelskiftet som ett utslag av ökad social 
medvetenhet. 
  
Ingår också i:  
Kulturhistorisk utredning 14, Lilla Edets kommun 1976 och ÖP 93. Värdefulla 
odlingslandskap i Älvsborgs län, klass 3. 
 

   
Folkskolan, numera församlingshem samt småskolan. 
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Kyrkan och äldre vägsträckning genom beteshagen 

   
Sockenmagasinet och Bohusstugan 

 
Gullhögen och prästgården 
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Kyrkan är skyddad enligt 4 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
 
Rekommendationer: 
Området är beroende av fortsatt hävd som håller landskapet öppet. Utpekad bebyggelsen bör 
underhållas med traditionella material och metoder som tar hänsyn till det kulturhistoriska 
värdet.  
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Åtgärder: 
Den utpekade bebyggelsen bör dokumenteras närmare. Den är av sådant värde att den bör 
omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i PBL. För att säkerställa det kulturhistoriska värdet avser 
kommunen undersöka behovet av att upprätta områdesbestämmelser enligt 5 kap 16 § PBL. 
Skyddsbestämmelser, s.k. kommunalt byggnadsminne kan då komma att bli aktuellt. 
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Hög raä 25. ”Gullhögen” 
Fyndplats raä 22. trindyxa 
Fyndplats raä 26. slipad flintyxa 
Fyndplats raä 29. flintyxa 
Hällristning raä 19. 30 älvkvarnar 
Hällristning raä 58:1-6. Ca 190 älvkvarnar 
Minnesmärke raä 21 
Begravningsplats raä 59. pest-/kolerkyrkogård 
Hembygdsgård raä 88 
Byggnad annan raä 24. sockenmagasin 
 
Bebyggelse utvärderad i 
byggnadsinventering 1976: 
Kyrkeby 2:4 och 9:1, Västerlanda kyrka. På en 
höjdrygg i landskapet ligger Västerlanda kyrka. Enligt 
traditionen är den uppförd på en gammal offerplats 
och omnämns som kyrka redan 1388. År 1704 
restaurerades och ombyggdes kyrkan och fick då 
samma utseende som Hjärtums kyrka under vilken 
den var annexkyrka fram till 1876. År 1896 
restaurerades kyrkan under ledning av arkitekt Adrian 
Pettersson och då tillkom det nuvarande tornet. Ett par 
år efter revs den gamla klockstapeln. Vid en 
restaurering 1955 fick kyrkan fönsterinfattningar i trä 
och bly. Bland inventarierna märks dopfunten av 
sandsten från äldre medeltid.  
 
Kyrkeby 2:4. Folkskola uppförd 1856 i tidsenlig 
byggnadstradition. Skolan är den äldsta i socknen. I 
och med tillkomsten av centralskola i Ström upphörde 
verksamheten och sedan 1958 används byggnaden 
som församlingshem. Huset har en representativ 
utformning och ett betydande miljövärde ihop med 
kyrkan.  
 

Kyrkeby 2:4 Småskola uppförd 1907. De ambulerade 
småskolorna ersattes på många håll med fasta skolhus 
kring sekelskiftet 1900 och småskolan vid kyrkan är 
ett gott exempel på detta. Huset har en speciell 
utformning med en något utkragad övervåning. De väl 
tilltagna fönstren signalerar skola. Huset har ett 
påtagligt egenvärde och ett värde för miljön kring 
kyrkan.  
 
Kyrkeby 2:4 I miljön vid kyrkan ligger också 
sockenmagasinet. År 1867 bildades en spannmålsfond 
där socknens bönder fick avsätta en del av skörden för 
sämre tider. År 1869 byggdes så detta magasin för att 
härbärgera spannmålen. Numera innehåller byggnaden 
ett hembygdsmuseum. Bygganden har stensockel, 
timrad stomme och ett flackt tegeltäckt tak.  
 
Kyrkeby 5:3, Bohusstugan Den s.k. Bohusstugan 
uppfördes av Eskil och Ester Larsson vid Torskog som 
en kopia av en typisk äldre Bohuslänsk stuga. Vid 
deras bortgång skänktes den till Västerlanda 
församling som hembygdsmuseum. År 1927 flyttades 
den till nuvarande plats vid kyrkan. Byggnaden är 
intressant som uttryck för tidens hembygdsintresse 
och ett pedagogiskt exempel på äldre 
byggnadstradition även om den på senare år fått en 
något ohistorisk framtoning genom ny färgsättning.  
 
Bebyggelse utvärderad vid översiktlig 
inventering 2007: 
Kyrkeby 2:1 
Prästgård uppförd 1927. Byggnaden är utformad som 
en större villa och bär drag av 1920-talsklassicism 
även om huset på senare år fått bytt panel, 
betongpannor på taket och andra tillägg som bryter 
med den ursprungliga utformningen. Prästgårdar som 
uppfördes efter 1910 års boställsreform har ofta en 
mer representativ villautformning. Prästgården i 
Västerlanda är ett exempel på detta och signalerar 
tydligt sin status i den i övrigt lantliga miljön. 
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15. Ivarslund - Älvhem, Västerlanda och Tunge socknar 
 
Uttryck för miljön: 
Område med flera välbevarade fastigheter med koppling till sjöfarten på Göta älv. 
 
Motiv: 
Öppet landskap invid Göta älv med ett flertal välbevarade fastigheter i Ballabo by samt Idan 
och Ivarslund. Ballabo Nordgård har ett förflutet som fanjunkareboställe och är ett relativt 
välbevarat exempel på en salsbyggnad. Vid Ballabo Sörgård och Mellangård finns en delvis 
bevarad bykaraktär från den tid då sjöfolket var talrikt i byn. Också Idan och Ivarslund har 
varit starkt präglat av närheten till älven och sjöfarten med skepparboställen som Idan 1:2 där 
Kilman, kapten på ELFENGEN bodde och Ivarslund 1:19 där en skeppare Olsson skall ha 
bott. Fjellbergs smedja och varv låg tidigare mitt över älven och vid Näset längst i norr låg 
tidigare Gudmundssons reparationsvarv. Dessa platser med varvshistoria förstärker miljöns 
värden ytterligare.  
 
Ingår också i:  
Delvis i Kulturhistorisk utredning 14, Lilla Edets kommun 1976 och ÖP 93 men har utökats 
något. Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län, klass 3.  
Området är av riksintresse för naturvården och det rörliga friluftslivet.   
 

   
Ballabo 2:3 Sörgård samt Ivarslund 1:19 
 

 
Skepparbostället Idan har ett fantastiskt läge invid Göta älv.  
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Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet. 
Riksintresse för naturvården och friluftslivet.  
 
Rekommendationer: 
Området är beroende av fortsatt hävd så att det är öppet och kontakten med älven bibehålls.  
Den utpekade bebyggelsen bör underhållas med traditionella material och metoder som tar 
hänsyn till det kulturhistoriska värdet. 
 
Åtgärder: 
Den utpekade bebyggelsen bör dokumenteras närmare. Den är av sådant värde att den bör 
omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i PBL. 
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Boplats raä 27. 2 kärnor, 2 skrapor, flintavslag 
Boplats raä 30 
Fyndplats raä 46. Fyndplats skafthålsyxa 
Fossil åker raä 96. röjningsröseområde 
Fornlämningsliknande lämning raä 31 
 
Bebyggelse utvärderad i 
byggandsinventering 1976: 
Ballabo 1:17, Älvhem F.d. kronogård och 
fanjunkareboställe beläget invid Göta älv. 
Manbyggnaden är en salsbyggnad uppförd på 1860-
talet med hög stenkällare under. Till gården hör också 
ekonomibyggnader av varierande ålder.  
 
Ballabo2:3, Sörgård Intakt bevarad gårdsmiljö med 
boningshus som är ett mycket finns exempel på det 
västsvenska dubbelhuset med framskjutande mittparti, 
korspostfönster samt glasade pardörrar. Betongpannor 
på taket tar ner värdet en aning. Ladugården har fädel 
i slammat tegel och är liksom manbyggnaden uppförd 
1913. Har varit båtsmansgård? 
 
Ballabo 2:13, Trädgården Bostadshus från ca 1850 
med välbevarad karaktär med exempelvis glasveranda, 
enkupigt taktegel och krysspröjsade takfotsfönster. 
Byggnaden har såväl miljövärde ihop med 2:3 som ett 
egenvärde.  
 
Idan 1:2 Bostadshus uppfört under 1800-talets förra 
hälft. Det timrade huset har fina detaljer såsom 
enkupigt taktegel, veranda, spröjsade takfotsfönster 
m.m. Flera välbevarade uthus hör också till miljön 
som ligger mycket vacker i sluttningen ner mot Göta 
älv. Fastigheten är ett mycket välbevarat exempel på 
ett skepparhem och kallas Kilmans hus. Kilman var 
Kapten på ELFENGEN. Fjellbergs smedja och varv 
låg tidigare mitt över älven, på Tungesidan.  
 
 
 

 
Bebyggelse utvärderad vid översiktlig 
inventering 2007: 
Ivarslund 1:15 Hitflyttat bostadshus från 1860-talet. 
Ligger utmed den gamla vägen tillsammans med flera 
liknande bostäder för ”skeppsfolk”. Huset är under 
upprustning med har en välbevarad karaktär trots en 
del förändringar.  
 
Ivarslund 1:18 Litet torpställe från 1800-talets mitt. 
Huset har varit båtsmanstorp och tillhör trots en del 
förändringar kommunens mest välbevarade exempel 
på denna kategori.  
 
Ivarslund 1:19 Bostadshus från 1850 som flyttades 
över älven 1910. Ligger invid den gamla vägen med 
utsikt över älven och beboddes tidigare av familjen 
Olsson, skeppare?. Huset har en välbevarad karaktär 
trots en del förändringar.  
 
Ivarslund 1:31 Något förfallet torpställe med 
boningshus från 1800-talet. Huset har fina detaljer 
såsom fönster och stensatt gång framför ingången. 
Ligger fint i en sluttning nära 1:18.  
 
Kärra 8:2 
Bostadshus vackert beläget invid älven. På platsen låg 
tidigare Fjällbergs smedja och varv. Ankaret i 
trädgården har tillhört fartyget AVENA. Huset har en 
välbevarad äldre karaktär trots vissa förändringar.  
 
 

Övriga inrapporterade kulturlämningar: 
Platsen för Gudmundssons reparationsvarv (vid Näste) 
Platsen för Fjällbergs smedja och varv 
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16. Torskog, Stendammen, Amneröd, Västerlanda socken 
 
Uttryck för miljön: 
Torskogs slott med manbyggnad från 1892, Stendammen med dämme och sedan nedströms 
spåren efter spikdammen med järnburk, varvsrörelse och kraftstation, milstolpe, välbevarad 
bostadsbebyggelse i Amneröd och Svenseröd, f.d. nykterhetsloge, skolmiljöer.  
 
Motiv: 
Torskogs slott har anor från 1200-talet som norsk kungsgård, senare klosterhemman och efter 
reformationen kronogods. På 1730-talet anlades ett järnbruk på platsen och under åren 1867-
1912 innehades egendomen av Petter Larsson som drev mekanisk verkstad och ett 
framgångsrikt skeppsvarv på platsen. Med sin tillgång till vattenkraft genom uppdämning vid 
Stendammen samt kommunikationerna på älven har Torskog ett strategiskt läge dit industriell 
verksamhet tidigt lokaliserades. Rester och spår av detta finns bevarat runt godset i form av 
dämmen, dammar, husgrunder o.dyl.  
 
Den nuvarande manbyggnaden är uppförd i engelsk nyrenässansstil efter ritningar av 
arkitekten Carl Fahlström och har ett asymmetriskt och rikt formspråk med tegelfasader med 
slätputsade detaljer, skiffertak och stilbildande inslag såsom torn och trappstegsgavlar. 
Byggnaden omges av en park. Till miljön hör också bl.a. den stora ladugården byggd i 
hästskoform med fähus i tegel samt ett magasin tegel och den lilla kraftstationen med anor 
från 1938.  
 
Miljön kring slottet och norr ut via Amneröd och Svenseröd rymmer ovanligt många 
välbevarade byggnader, varav flera är västsvenska dubbelhus, från 1800-talets andra hälft och 
1900-talets början. Det kulturhistoriska värdet består i hög grad av små detaljer som 
tillsammans bidrar till en miljö med stora kulturhistoriska värden. Viktigt är byggnadernas 
tidstypiska panelarkitektur med fint utformade fasaddetaljer, originalfönster, färgsättning, 
tegeltak m.m.  
 

 
Torskogs slott med sin särpräglade arkitektur utgör kärnan i miljön.  
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Bebyggelsen har en långsträckt form utmed dalsidan, uppdragen mot kanten, med 
odlingsmarken ner mot älven och den gamla utmarken i mer höglänta partier bakom 
bebyggelsen. Strukturen är karaktäristisk för dalgångarna i Västsverige och ovanligt 
välbevarad kring Torskog. 
 
Ingår också i:  
Kulturhistorisk utredning 14, Lilla Edets kommun 1976, ÖP 93. Värdefulla odlingslandskap i 
Älvsborgs län, klass 3.  
 

   
F.d. nykterhetsloge i Amneröd samt välbevarat boningshus i Svenseröd  
 

 
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
Området är av riksintresse för naturvården och det rörliga friluftslivet.  
 
Rekommendationer: 
Området är beroende av fortsatt hävd så att kontakten med älven och kontinuiteten i 
jordbrukslandskapet bibehålls.  

Stendammen  
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Den utpekade bebyggelsen bör underhållas med traditionella material och metoder som tar 
hänsyn till det kulturhistoriska värdet. Ny bebyggelse placeras med hänsyn till befintlig och 
ges en god utformning.  
 
Åtgärder: 
Den utpekade bebyggelsen bör dokumenteras närmare. Den är av sådant värde att den bör 
omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i PBL. För att säkerställa det kulturhistoriska värdet skall 
kommunen undersöka behovet av att upprätta områdesbestämmelser enligt 5 kap 16 § PBL. 
Skyddsbestämmelser, s.k. kommunalt byggnadsminne kan då komma att bli aktuellt. 
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Boplats raä 53. 2 grönstensyxor, slipad stenyxa, spån, 
flintavslag 
Boplats raä 55. tångepilspets, mikrospån, flintavslag 
Boplats raä 63. kölskrapa, spån, flintavslag 
Minnesmärke raä 65. minnessten 
Vägmärke raä 52. väghållningssten 
Vägmärke raä 56. milstolpe 
 
Bebyggelse utvärderad i 
byggnadsinventering 1976: 
Amneröd 1:5, f.d. skola År 1874 inköptes 1/6 mantal 
till skolhemman, socknens andra folkskola i 
Amneröds by. Skolan uppfördes med skolsal och 
lärarbostad och fick senare en vinkelställd tillbyggnad 
och veranda. Numera är tillbyggnaden bortplockad, se 
1:3 nedan och huset har genomgått en del 
förändringar. Kan dock tillskrivas ett värde genom sin 
betydelse i socknens historia och delvis bevarade 
yttre.   
 
Amneröd 1:3 F.d del av skolhus uppfört på 1870-
talet. Skolsalen har plockats loss från skolbyggnaden 
och flyttats till nuvarande plats, se 1:5 ovan. 
Innehåller nu verkstadslokaler. Kulturhistoriskt värde i 
nuvarande skick??  
 
Amneröd 1:8 Bostadshus från 1800-talets andra hälft. 
Huset är ett välbevarat exempel på det västsvenska 
dubbelhuset och har välbevarade detaljer såsom 
tegeltak, sexdelade fönster, takfotsfönster samt 
glasveranda 
 
Torskog 3:9, Torskogs slott Torskog omtalas i skrift 
redan 1249. Då skall Norges kung och Birger Jarl haft 
ett möte här. Den äldsta kända ägaren är Kongahälla 
kloster på 1300-talet. Vid reformationen blev gården 
kronans egendom. På 1730-talet anlade rådman 
Wenngren ett järnbruk på platsen och förvärvade 
dispositionsrätten till Torskog. Under åren 1867-1912 
innehades egendomen av Petter Larsson som drev 
mekanisk verkstad och ett framgångsrikt skeppsvarv 
på platsen. På varvet arbetade ca 200 man. Det lades 
ner efter 1:a världskriget. Manbyggnaden är uppförd i 
engelsk nyrenässansstil efter ritningar av arkitekten 
Carl Fahlström och har ett asymmetriskt och rikt 
formspråk med tegelfasader med slätputsade detaljer, 
skiffertak och stilbildande inslag såsom torn och 

Bebyggelse utvärderad vid översiktlig 
inventering 2007: 
Amneröd 1:9 Bostadshus enligt inventeringen 1976 
uppfört år 1894. Enligt nuvarande ägaren flyttat till 
platsen runt 1880. Huset är en f.d. godtemplarloge 
som på 1920-talet byggdes om till bostad. Husets 
tidigare användning syns genom bevarad planlösning 
och hög takhöjd inomhus. Huset besitter ett 
kulturhistoriskt värde genom sitt ursprung och relativt 
välbevarade karaktär. 
 
Amneröd 1:25, Vasens torp? F.d jordbruksfastighet 
med manbyggnad uppförd 1926 med dubbelhusets 
planlösning, frontespis, veranda och korspostfönster.  
Ladugård hör till miljön. Välbevarad anläggning med 
kulturhistoriska kvaliteter. Ev. ligger ett f.d. soldattorp 
kvar intill fastigheten? 
  
Färjehagen 3:1 Egnahem med mansardtak uppfört 
1934. Delvis välbevarad karaktär med tvåkupigt 
tegeltak, sexdelade fönster samt markerade hörn. 
Miljövärde trots en del förändringar. Det är numera 
ont om välbevarade objekt av denna typ i kommunen.  
 
Grunneröd 1:17 Bostadsfastighet med en timrad 
manbyggnad från 1879 med exempelvis bevarade 
fönster. Intill ligger en liten f.d. ladugård. Mycket 
välbevarad miljö. 
 
Slätten 1:7 Långsträckt stuga med 
framkammarstugans karaktär? Välbevarad 
ålderdomlig karaktär trots förändringar med detaljer 
såsom sexdelade fönster och veranda.  
 
Slätten 1:6 och 1:8 Två f.d. torpställen på Slättens 
ägor från 1800-talets andra hälft och ca 1900. 
Byggnaderna har trots en del förändringar och tillägg 
ett miljövärde tillsammans.  
 
Svenseröd 1:3 
Litet rött hus med bevarad 1910-30-talskaraktär. 
Huset har tidstypiska detaljer såsom korspostfönster 
och veranda. Mitt emot ligger en liten välbevarad 
smedja alldeles invid vägen.  
 
Svenseröd 3:5, Nordängen Väl exponerat i det öppna 
landskapet utmed älven ligger denna stora och 
välbevarade manbyggnad. Huset är uppfört på 1860-
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trappstegsgavlar. Byggnaden omges av en park. Till 
miljön hör också bl.a. den stora ladugården byggd i 
hästskoform med fähus i tegel samt ett magasin tegel 
och den lilla kraftstationen med anor från 1938. Av 
varvet finns egentligen bara några husgrunder kvar 
idag.  
 
Torskog 3:7 Magasin i tegel som hör till Torskogs 
egendom. Välbevarad ekonomibyggnad med 
karaktäristiska detaljer som luckor och lyftanordning. 
Huset är idag ensamt kvar. Fram till ca 1980 kantades 
vägen ner mot älven av flera byggnader såsom 
disponentbostad, arbetarbostad, kontor och 
verkstadsbyggnader. Alla är idag dessvärre bortrivna 
och miljön kring Torskog därmed delvis utarmad på 
sin historia.  
 
Torskogs bruk 3:12, Stendammen 
Dammvaktarstuga under Torskog slott från ca 1880-
tal. Ligger invid den stora fördämningen som dämmer 
upp Stendammen (en konstgjord sjö). Dammen har 
anor från 1700-talet och järnbrukets behov av 
vattenkraft. Stugan har välbevarad karaktär trots vissa 
förändringar såsom på senare år upptagen taklätta och 
ombyggd veranda. Mycket speciell miljö invid den 
magnifika dammuren utan farbar väg ända fram.  
 
Torskog 3:13 Mindre bostadshus som hör till 
Torskog. Välbevarad karaktär. Ursprung? Bostad för 
vem? Finns det fina lusthuslika avträdet eller 
hönshuset kvar? Foton från 1976. 
 

talet och kan vara en salsbyggnad.  Övriga 
ekonomibyggnader är borta vilket förtar helhetsvärdet. 
Här bodde Johan Bang på 1860-70-talet. Han drev 
Bangsbo varv nere vid älven. Från 1908 fanns här 
Nordängens hönseri, på sin tid flerfaldigt prisbelönt 
för framstående hönsavel. Verandabild från 1976. 
 
Svenseröd 3:10 
Mycket välbevarad bostadsfastighet uppförd på 1930-
talet. Huset har fina detaljer såsom korspostfönster, 
veranda hög sockel och tvåkupigt taktegel. Vackert 
belägen i sluttningen mot älven. Huset har ett 
egenvärde genom sin välbevarade karaktär men också 
ett miljövärde ihop med grannfastigheterna.  
 
Svenseröd 3:9 Jordbruksfastighet med manbyggnad 
från 1860-talet med för Västsvensk byggnadstradition 
karaktäristiska parställda fönster. Huset har en senare 
tillkommen veranda samt enkupigt taktegel. Ladugård 
saknas. Huset har ett kulturhistoriskt värde genom sin 
välbevarade karaktär.  
 
Torskog 6:9 Jordbruksfastighet med stor manbyggnad 
av dubbelhustyp med hög stensockel med dekorativa 
fogar, frontespis samt femkantig glasveranda och 
burspråk. Byte av fönster till en mindre typ samt 
betongpannor förtar en del av husets ursprungliga 
uttryck. Huset har dock ett påtagligt värde för miljön 
kring Torskogs slott och är den tredje 
arrendatorsbostaden. Arrenderar jordbruket på 
Torskog sedan 1936. 
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17. Åsbräcka, Åsbräcka socken 
 
Uttryck för miljön: 
Ett gravfält samt spridda rösen och stensättningar från brons- och äldre järnåldern belägna på 
höjdryggar och avsatser i ett större bergsområde, älvkvarnsförekomst, fossil åkermark från 
historisk tid, Åsbräcka medeltida kyrka med kyrkogårdsmur och stigport samt anslutande 
bybebyggelse, odlingslandskap präglat av skred. 
 
Motiv: 
Miljön kring Slumpåns mynning hör till de vackraste i Göta älvs dalgång. I det kuperade 
landskapet ligger Åsbräcka kyrka med medeltida ursprung. Kyrkan är byggd på en kulle för 
att synas vida omkring i dalgången men är numera tyvärr dold av träd. I dess närhet ligger 
bymiljöer och odlingslandskap, på många håll präglat av skred och raviner. På höjdryggar och 
avsatser i det kuperade området ligger rösen och stensättningar från bronsålder/äldre 
järnålder. Landskapet avspeglar här på ett tydligt sätt en lång bosättningshistoria med anor 
från bronsåldern.  
 
Ingår också i:  
Miljön är av riksintresse för kulturmiljövården. Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län, 
klass 2. Kulturhistorisk utredning 14, Lilla Edets kommun 1976. Ängs- och 
hagmarksinventering och Naturvårdsplan för Lilla Edets kommun. Området ingår ett större 
område som är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
 

 
 

   
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Kyrkan är skyddad enligt 4 kap. KML 
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Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
Området är av riksintresse för kulturmiljövården, naturvården och det rörliga friluftslivet.  
 
Rekommendationer: 
Området är beroende av fortsatt hävd.  
Bebyggelsen bör underhållas med traditionella material och metoder som tar hänsyn till det 
kulturhistoriska värdet. Ny bebyggelse bör främst motiveras av brukningsskäl. 
 
Åtgärder: 
Den utpekade bebyggelsen bör dokumenteras närmare. Den är av sådant värde att den bör 
omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i PBL. För att säkerställa det kulturhistoriska värdet avser 
kommunen undersöka behovet av att upprätta områdesbestämmelser enligt 5 kap 16 § PBL. 
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Gravfält raä 4:1. 5 stensättningar 
Röse raä 5:1 
Röse raä 9:1 
Stensättning raä 2 
Stensättning raä 3:1 
Stensättning raä 3:2 
Stensättning raä 5:2. Fynd: brända ben 
Stensättning raä 5:3 
Stensättning raä 6 
Stensättning raä 7 
Stensättning raä 8:1 
Stensättning raä 8:2 
Stensättning raä 8:3 
Stensättning raä 9:2 
Stensättning raä 10 
Stensättning raä 11 
Stensättning raä 12:1  
Stensättning raä 12:2  
Stensättning raä 12:3  
Stensättning raä 63 
Fyndplats raä 43. skafthålsyxa 
Fyndplats raä 49. spetsnackig yxa 
Hällristning raä 1. 3 älvkvarnar (borttagen), hällbild 
(förstörd) 
Hällristning raä 37:1-2. 145 älvkvarnar och 10 
rännformade fördjupningar 
Fossil åkermark raä 62. bandformig, ryggad välvd 
Husgrund raä 45. nutid  
Husgrund raä 44. historisk tid 
Gränsmärke raä 9:3  
Naturföremål/bildning med tradition raä 42. flyttblock 
vid ägogräns historisk tid 

Bebyggelse utvärderad i 
byggnadsinventering 1976: 
Åsbräcka 1:12 och 2:2, Åsbräcka kyrka och 
kyrkogård Den nuvarande kyrkan är uppförd 1714 på 
platsen för en medeltida föregångare. Sitt nuvarande 
utseende fick kyrkan år 1915 efter en genomgripande 
renovering då sakristian och tornet av trä tillkom. En 
klockstapel från 1800-talet återanvändes som stomme 
i tornet. För miljön har kyrkogården med dess 
oregelbundna och ålderdomliga prägel ett betydande 
värde. I kyrkogårdsmuren finns en stiglucka från 
1722. Åsbräcka kyrka är genom sitt höga och 
exponerade läge ett betydelsefullt inslag i 
landskapsbilden.  
 
Bebyggelse utvärderad vid översiktlig 
inventering 2007: 
Ballsered 1:17, Ballsered 1:16, Ballsered 2:1 Tre 
jordbruksfastigheter i nära anslutning till Åsbräcka 
kyrka. Värdet består främst i helheten som gårdarna 
bildar tillsammans med kyrkan och det omgivande 
landskapet samt i de delvis välbevarade 
ekonomibyggnaderna. Vägen passerar på traditionellt 
vis mellan manbyggnader och ladugårdar på ett par av 
gårdarna.  
 
Ängs- och hagmarksobjekt:  
Nr 493 och 515. Vid Rudet och utmed Slumpåns raviner 
Vidsträckta gamla slåtterängar som numera är öppna 
hagmarker med stort värde för landskapsbilden. 
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18. Härklättan – Gubbelunden, Åsbräcka socken 
 
Uttryck för miljön: 
Välbevarade jordbruksfastigheter i ett öppet kuperat odlingslandskap. 
 
Motiv: 
Jordbruksmiljö med ett öppet eroderat, idag huvudsakligen betat, odlingslandskap. Miljön 
omfattar den södra delen av hemmanet Härklättans inägor. De utvärderade gårdarna har ett 
väl sammanhållet och till stora delar välbevarat byggnadsbestånd från 1870-talet samt med 
inslag från 1900-talets förra hälft. Ställena har något olika ursprung då 1:8 troligen är 
utskiftad från Härklättans gamla bytomt som ligger norr om vägen medan 1:35, Gubbelunden 
har ett ursprung som torp/backstuga. I miljön ligger också ett litet bostadshus av 
lägenhetskaraktär med b evarad 1920-30-talskaraktär, intressant nog belägen på den gamla 
samfällda bytån, platsen för backstug- och lägenhetsbebyggelse i äldre tid.  
 
Ingår också i:  
Kulturhistorisk utredning 14, Lilla Edets kommun 1976 och Gårdar i Västergötland – en 
bebyggelsehistorisk översikt. Odlingslandskap i Älvsborgs län, klass 3. Området ingår ett 
större område som är av riksintresse för naturvård och friluftsliv.   
 

 
 
Gällande skydd: 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
Miljön är av riksintresse för naturvården och det rörliga friluftslivet.  
 
Rekommendationer: 
Området är beroende av fortsatt hävd. Bebyggelsen bör underhållas med traditionella material 
och metoder som tar hänsyn till det kulturhistoriska värdet. Ny bebyggelse bör främst 
motiveras av brukningsskäl. 
 
Åtgärder: 
Den utpekade bebyggelsen bör dokumenteras närmare. Den är av sådant värde att den bör 
omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i PBL. 
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Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Lingrop raä 50. historisk tid, kallas för ”Höregrav” 
och användes vid linberedning 
 
Bebyggelse utvärderad i 
byggnadsinventering 1976: 
Härklättan 1:8 En av gårdarna i Härklättans by. 
Timrad manbyggnad uppförd på 1870-talet med 
faluröd panel samt tegeltäkt sadeltak. På gården som 
ligger vackert i det kuperade och ravingenombrutna 
landskapet finns också en ladugård, traktorgarage 
samt ett höns- och grishus i två våningar. Tillsammans 
med 1:35 bildar 1:8 en värdefull kulturmiljö.  
 
Härklättan 1:35, Gubbelunden Timrat boningshus 
uppfört på 1870-talet med locklistpanel, veranda samt 
tegeltäkt sadeltak. Ett flertal ekonomibyggnader 
såsom ladugård, magasin, källarvind och brygghus hör 
till miljön. På ekonomiska kartan från 1890-talet står 
Gubbelunden som B= backstuga och förefaller då 
alltså legat på ofri grund. Tillsammans med 1:8 bildar 
1:35 en värdefull kulturmiljö.  

Av kuriosavärde kan nämnas att filmen ”Under solen” 
med Helena Bergström och Rolf Lassgård spelades in 
på gården. Inför detta revs bl.a. den ursprungliga 
verandan och ersattes med en större.  
 
Bebyggelse utvärderad vid översiktlig 
inventering 2007: 
Härklättan 1:21 Fastighet eller bebyggd lägenhet 
med ett litet ursprungligt bevarat bostadshus uppfört 
1935 samt uthus som troligen är samtida. Välbevarad 
miljö med 1920-30-talskaraktär. Huset ligger med 
flera andra på den gamla bytån, samfälld bymark där 
obesuttna kunde uppföra enkla hus.  
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19. Ryraskogen, Åsbräcka socken 
 
Uttryck för miljön: 
Område med fornlämningar från främst brons- och järnålder, ett röse ”Slottet”, socknens enda 
domarring, stensättningar och en stor mängd röjningsrösen. 
 
Motiv: 
Lämningar från förhistorisk agrar bebyggelsemiljö. Området fortsätter i Fors socken. 
Bronsåldersröse av ansenlig storlek och röjningsrösen av pedagogiskt värde.  
 
Ingår också i:  
ÖP 93 
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
 
Rekommendationer: 
Området sköts så att lämningarna hålls synliga och intakta. 
 
Åtgärder: -   
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Röse raä 27. ”Slottet” 
Stenkrets raä 26 
Stensättning raä 24 
Stensättning raä 25. osäker 
Stensättning raä 31 

Stensättning raä 54:1. osäker 
Fossil åkermark raä 28 
Fossil åkermark raä 53 
Fossil åkermark raä 61 
Röjningsröseområde raä 29 
Fornlämningsliknande lämning raä 54:2. stensättning? 

 

 
”Slottet” tillhör kommunens mest anslående bronsåldersrösen.  
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20. Tösslanda, Fuxerna socken 
 
Uttryck för miljön: 
Tösslanda herrgårdsmiljö med huvudbyggnad från 1750-talet och ekonomibyggnader, alleér 
och vällagd valvbro, Tösslanda skattegård med många kulturhistoriskt intressanta byggnader 
bl.a. från 1700-talet, odlingslandskap med röjningsrösen, stenmurar etc. Fornlämningsmiljö 
med skans och offerkälla, milsten, äldre vägsträckning med färjeläge. 
 
Motiv:  
Dalgångslandskap längs med Göta älv med ovanligt välbevarade bebyggelsemiljöer. 
Skattegården (Tösslandagården) är känd sedan 1550 som en av tre gårdar i dåvarande 
Tösslanda by. Huvudbyggnaden är en välbevarad 1700-talsanläggning. Tösslanda säteri 
(Frälsegården) har också huvudbyggnad från 1700-talet. Gården är känd sedan 1300-talet och 
har varit säteri sedan 1758. Tillsammans utgör säteriet och Tösslandagården en unik agrar 
miljö med några av kommunens äldsta bevarade byggnader, vilka på ett enastående sätt 
bevarar äldre tiders byggnadsskick. Tösslandagården förvaltas av en stiftelse och utgör 
därigenom en tillgänglig miljö som aktivt används för kunskapsspridning kring kulturarvet 
och som mötesplats i bygden. 
 
Inom miljön löper en äldre sträckning av den gamla landsvägen mellan Vänersborg och 
Göteborg. Den markeras bl.a. av en milsten från 1754. Här finns också ett gammalt färjeläge, 
äldre tiders kommunikation över älven. Tillsammans bildar de en kommunikationshistoriskt 
värdefull miljö. 
 
Ingår också i:  
En stor del av miljön är av riksintresse för kulturmiljövården. Delar av området ingår också i 
Kulturhistorisk utredning 14, Lilla Edets kommun 1976 och Gårdar i Västergötland – en 
bebyggelsehistorisk översikt, Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län, klass 3.  
 
Gällande skydd: 
Riksintresse för kulturminnesvården, naturvården och det rörliga friluftslivet. 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
 

 
Tösslanda säteri ligger mycket vackert nere vid Göta älv. 



 74 

 
Manbyggnaden på Tösslandagården är en av kommunens allra mest värdefulla byggnader.  
 

   
Milstenen utmed dem gamla landsvägen samt manbyggnaden på Tösslanda 2:31 
 
Rekommendationer: 
Bebyggelsen bör underhållas med traditionella material och metoder som tar hänsyn till det 
kulturhistoriska värdet. Ny bebyggelse undviks i anslutning till Tösslandagården och säteriet 
och placeras i övrigt med hänsyn till befintliga värden och ges en omsorgsfull utformning.   
 
Åtgärder: 
Den utpekade bebyggelsen bör dokumenteras närmare. Den är av sådant värde att den bör 
omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i PBL. För att säkerställa det kulturhistoriska värdet skall 
kommunen undersöka behovet av att upprätta områdesbestämmelser enligt 5 kap 16 § PBL. 
Skyddsbestämmelser, s.k. kommunalt byggnadsminne kan då komma att bli aktuellt. En 
byggnadsminnesförklaring enligt KML kan också bli aktuell för Tösslandagården.  
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Stensättning raä 3 
Grav raä 9. borttaget gravfält 
Vägmärke raä 13. milstolpe 
Källa med tradition raä 8. offerkälla 
Fästning/skans raä 7. befästningsanläggning 
”Krigsvallen” 
Fästning/skans raä 12. befästningsanläggning, 
borttagen 
Övrigt raä 5. jättegryta 
 
Bebyggelse utvärderad i 

Tösslanda 3:1, Frälsegård, Tösslanda säteri Vacker 
belägen herrgårdsanläggning in det öppna landskapet 
ner mot Göta älv. År 1550 upptas gården som en av 
tre i Tösslanda by. Från 1758 är gården säteri. 
Manbyggnaden som är en salsbyggnad är uppförd 
1753 och sedan tillbyggd i empirestil 1840. Till miljön 
hör också flygelbyggnad, ladugård, lantarbetarbostad 
samt allé och ett öppet odlingslandskap. Närheten till 
älven och Tösslandagården ger också betydande 
miljövärden.   
 
Tösslanda 2:31, Skattegården Mycket välbevarat 
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byggnadsinventering 1976: 
Tösslanda 1:2 Skattegården, Tösslandagården 
Gårdsanläggning med exponerat läge i Göta älvs 
dalgång. Timrad manbyggnad från 1780-talet med 
enkupigt taktegel. Till miljön hör också 
arrendatorsbostad, ladugård med högloge och 
indragen logport, magasin, brygghus, källarvind m.m. 
Tösslandagården är en av kommunens äldsta och bäst 
bevarade gårdsanläggningar. Husen är ursprungligt 
bevarade och tillsammans med Tösslanda säteri, 
Tösslanda 2:31, det omgivande landskapet med äldre 
vägsträckningar utgör gården en mycket värdefull 
agrar miljö. 
 

dubbelradhus uppfört 1868 invid den gamla 
landsvägssträckningen genom Fuxerna. Huset har en 
påkostad utformning och många fina detaljer såsom 
veranda och fönsteromfattningar. Salsbyggnad? 
Ladugården är numera borta men en uthusbyggand 
finns kvar. Har ett miljövärde tillsamman med 
Tösslandagården.  
 
Bebyggelse utvärderad vid översiktlig 
inventering 2007: 
Hus utmed gamla vägen Ligger invid gamla 
färjeläget. Bevarade fönster men plåtpanel. Ev 
utvärdering pga delvis bevarad karaktär och läge 
utmed gamla landsvägen och invid det gamla 
färjeläget.  
 

Övriga inrapporterade kulturlämningar: 
Platsen för ett äldre färjeläge 
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21. Bronsåldersmiljö vid Prässeberget, Fuxerna socken 
 
Uttryck för miljön: 
En serie brons- och järnåldersrösen på det långsträckta krönet. Fynd från bronsåldern, en 
skärvstenshög.  I östra delen utanför området finns en hällristningslokal (raä 16?) 
 
Motiv: 
Sammanhållen och i landskapsbilden oerhört mäktig bronsåldersmiljö utmed krönet på den ca 
60 meter hög förkastningsbrant som reser sig öster om lerslätten i Fuxerna. I området har bl.a. 
gjort fynd av fyra stycken bronssvärd. Miljön är genom sin mäktighet och tydliga koppling till 
bronsåldern mycket pedagogisk och är en stor tillgång för närmiljön.  
 
Ingår också i:  
ÖP 93 
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
 

 
Utsikten från Prässeberget ut över Göta älvdalen är mäktig även en disig dag. 
 
Rekommendationer: 
Fornlämningarna utmed vandringsleden hålls väl synliga genom röjning och information. 
 
Åtgärder: 
 
Ingående enskilda objekt i miljön:  
Ur Fornminnesregistret: 
Röse raä 10 
Röse raä 11 
Röse raä 14 
Röse raä 18 
Stensättning raä 19 
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Stensättning raä 57 
Skärvstenshög raä 32:1 
Boplats raä 55. skafthålsyxa, skifferhänge, flinta 
Fyndplats raä 51. tunnackad flintyxa 
Fyndplats raä 67. 4 st bronssvärd 
Bytomt/gårdstomt raä 69 
Sammanförda lämningar raä 15. plats med tradition 2 st (klyfta i berg) 
Vägmärke raä 32:2 
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22.  Fuxerna kyrka, Fuxerna socken 
 
Uttryck för miljön: 
Fuxerna kyrka med delvis bevarad bybebyggelse i anslutning. 
 
Motiv: 
Kyrkan som är uppförd i sten med vitputsade fasader byggdes 1769 men fick sitt nuvarande 
utseende år 1860 då tornet och den västra delen av långhuset tillkom. Kyrkobyggnaden är 
uppförd i enkel Karl-Johanstil. Bland inventarierna märks den medeltida dopfunten och 
altartavlan i barockstil från 1700-talet. Kyrkobyggnaden är ett påtagligt minnesmärke från den 
månghundraåriga period då socknen utgjorde ramen kring människors liv och en 
grundläggande enhet för samhällets administration. Runt kyrkan finns ännu en del äldre 
bebyggelse från den gamla kyrkbyn bevarad. Den är relativt förändrad men bidrar till 
förståelsen av det gamla centrumet i Fuxerna som låg här kring kyrkan och kyrkbyn.  
 
Ingår också i:  
Kulturhistorisk utredning 14, Lilla Edets kommun 1976 och ÖP 93. 
 

 
 
Gällande skydd: 
Kyrkan är skyddad enligt 4 kap. KML 
 
Rekommendationer:  
Bebyggelsen skall underhållas med traditionella material och metoder som tar hänsyn till det 
kulturhistoriska värdet. 
 
Åtgärder: -  
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Hällristning raä 29. plats för borttagna älvkvarnar 
Fyndplats raä 56. flintavslag 
 

 
Bebyggelse med miljövärde enligt 
översiktlig inventering 2007: 
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Bebyggelse utvärderad i 
byggandsinventering 1976: 
Fuxerna kyrka Kyrkan som är uppförd i sten med 
vitputsade fasader byggdes 1769 men fick sitt 
nuvarande utseende år 1860 då tornet och den västra 
delen av långhuset tillkom. Kyrkobyggnaden är 
uppförd i enkel Karl-Johanstil. Bland inventarierna 
märks den medeltida dopfunten och altartavlan i 
barockstil från 1700-talet. Kyrkan har restaurerats 
1896, 1934, 1960 och 1975. Runt kyrkan finns ännu 
en del äldre bebyggelse från den gamla kyrkbyn 
bevarad.  
 

Fyra äldre fastigheter  Fastigheter med ett 
miljövärde invid kyrkan. Två västsvenska dubbelhus 
och ett med mansardtak. Husen har genomgått mer 
eller mindre stora förändringar.  
 
Kyrkbacken Litet bostadshus strax norr om kyrkan. 
Huset har en välbevarad äldre karaktär och hör till den 
gamla bebyggelsen runt kyrkan.  
 

 

 
 



 80 

23. Hembygdsföreningens hus i Lilla Edet, Fuxerna socken 
 
Uttryck för miljön: 
Ålderdomlig bostadsbebyggelse  
 
Motiv: 
Bostadshus av parstugetyp med faluröd panel och tak med enkupigt tegel. Till miljön hör 
också ett brygghus/källare. Huset har innehållit affär, ”Rikas bod”. Ett av ytterst få bostadshus 
som överlevt bränder och rivningar och som kan berätta något om det gamla Lilla Edet. 
Tillmäts ett stort kulturhistoriskt värde. Anläggningen förvaltas av hembygdsföreningen och 
utgör därigenom en tillgänglig miljö som aktivt används för kunskapsspridning kring 
kulturarvet och som mötesplats i bygden. 
 
Ingår också i:  
Kulturhistorisk utredning 14, Lilla Edets kommun 1976 och ÖP 93. 
 

 
 
Gällande skydd: -  
 
Rekommendationer: Byggnaderna bör underhållas med traditionella material och metoder 
som tar hänsyn till det kulturhistoriska värdet 
 
Åtgärder: Bebyggelsen är av sådant värde att den bör omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i 
PBL. Skyddsbestämmelser, s.k. kommunalt byggnadsminne bör övervägas.  
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Bebyggelse utvärderad i byggnadsinventering 1976: 
Kv Marknadsplatsen. Storgatan 55  Bostadshus av parstugetyp med faluröd panel och tak med enkupigt tegel. 
Till miljön som numera förvaltas av hembygdsföreningen hör också ett brygghus/källare. Huset har innehållit 
affär, ”Rikas bod”. Ett av ytterst få bostadshus som överlevt bränder och rivningar och som kan berätta något om 
det gamla Lilla Edet. Tillmäts ett stort kulturhistoriskt värde. 
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24. Ljungkullen, Fuxerna socken 
 
Uttryck för miljön: 
Ålderdomlig bostadsbebyggelse  
 
Motiv: 
Det s.k. Bodénska huset med sina två flyglar är ett av köpingens äldsta byggnadsverk och en 
av få miljöer som räddades undan bränderna 1830 och 1888. Byggnaderna uppfördes vid 
1700-talets slut i en panelarkitektur typisk för denna tids herremansbebyggelse. Under tidigt 
1800-tal användes det som skola och lärarbostad och har senare också använts som bostad för 
personal vid kraftstationen.  Anläggningen förvaltas av hembygdsföreningen och utgör 
därigenom en tillgänglig miljö som aktivt används för kunskapsspridning kring kulturarvet 
och som mötesplats i bygden. 
 
Ingår också i:  
Kulturhistorisk utredning 14, Lilla Edets kommun 1976 och ÖP 93. 
 

 
 
Gällande skydd: -  
 
Rekommendationer: Bebyggelsen underhålls med traditionella material och metoder. 
 
Åtgärder: Bebyggelsen är av sådant värde att den bör omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i 
PBL. Skyddsbestämmelser, s.k. kommunalt byggnadsminne bör övervägas.  
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Bebyggelse utvärderad i byggandsinventering 1976: 
Ljungkullen, Bodénska huset Det s.k. Bodénska huset med sina två flyglar är ett av köpingens äldsta 
byggnadsverk och en av få miljöer som räddades undan bränderna 1830 och 1888. Byggnaderna uppfördes vid 
1700-talets slut i en panelarkitektur typisk för denna tids herremansbebyggelse. Under tidigt 1800-tal användes 
det som skola och lärarbostad och har senare också använts som bostad för personal vid kraftstationen.   
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25. Brännera och Vålåsberget, Tunge och Fuxerna socken 
 
Uttryck för miljön: 
Odlingslandskap i trång dalgång med stenmurar, raviner, vårdkaseberg, offerkälla, milstolpe, 
broar. 
 
Motiv: 
Inträngd mellan höga berg ligger Brännera, dalgången utmed Kärra å. Längs ån finns betade 
raviner som fläckvis hyser en naturlig hävdgynnad flora med exempelvis ängsskallra, bockrot, 
brudbröd och stagg. Gårdarna ligger upptryckta mot den västra kanten. Flera broar finns över 
ån och i området finns också bevarade stenmurar samt en offerkälla.  
 
Väster om dalgången reser sig Vårdåseberget eller Vålåseberget som enligt traditionen ingått i 
ett system men höjder utmed älvdalen där man haft vårdkasar för att varna vid krigsfara. 
 
Ingår också i:  
Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län, klass 2. Ängar och hagar och Naturvårdsplan i 
Lilla Edets kommun. Vålåsberget ingår i ÖP 93. 
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
Delvis av riksintresse för naturvården.  
 
Rekommendationer: 
Området är beroende av fortsatt hävd. Ev. ny bebyggelse bör placeras med omsorg och 
hänsyn till befintlig struktur. 
 
Åtgärder: 
Den utpekade bebyggelsen är av sådant värde att den bör omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i 
PBL. 
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Boplats raä 26. mikrolit, kärnor, spån, avslag 
Fyndplats raä 39 
Källa med tradition raä 3. offerkälla 
Plats med tradition raä 4. ”Våråsberget”, vårdkasar 
skall ha tänts här 
Bebyggelselämning raä 64. torp 
 
Bebyggelse utvärderad i 
byggnadsinventering 1978: 
Kärra 4:20, Slottet 
Intakt bevarat boningshus med det västsvenska 
dubbelhusets karaktär. Parställda fönster på både fram 
och baksida ger huset dess karaktär. Beläget på en 
kulle i landskapet med fin utsikt. Uthus ingår i miljön. 
Konstnären Hans Lustig föddes här.  
 

 
Torp 2:6, Adolfsberg 
Timrat bostadshus från 1890-talet med det 
västsvenska dubbelhusets planlösning. Välbevarad 
exteriör med glasveranda och ljusmålad panel.  
 
Bebyggelse utvärderad vid översiktlig 
inventering 2007: 
Kärra 2:33, Prästlyckan 
Litet välbevarat torpställe beläget i kanten av 
dalgången.  
 
Ängs- och hagmarksobjekt: 
Nr 412 Öppen hagmark, Kärraån,  nr 12. Förekomst 
av rik hävdgynnad flora.  
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26. Gamla landsvägen med värdshuset i Göta, Fuxerna socken 
 
Uttryck för miljön: 
Äldre sträckning av landsvägen med Pengeliden, milstenar, värdshus, ev kolerakyrkogård.   
 
Motiv: 
Kommunikationshistoriskt intressant äldre sträckning av landsvägen mellan Göteborg och 
Vänersborg med genuin karaktär. Här finns milsten och värdshuset i Göta. Den spännande 
historien kring Pengeliden där flera postrån ägt rum har en plats i människors medvetande i 
trakten. I miljön ingår också bebyggelse med koppling till sulfitfabriken i Göta – 
disponentbostaden med allé, chaufförsbostaden samt hyreshus. I norra delen ligger en mindre 
torpmiljö. 
 
Ingår också i: Kulturhistorisk utredning 14, Lilla Edets kommun 1976. 
 

 
Värdshuset i Göta. Nedan syns allén mellan värdshuset och disponentbostaden.  
 

   
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
 
Rekommendationer: 
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Vägens enkla karaktär är viktig för upplevelsen av den äldre landsvägen. Den borttagna 
milstenen bör återbördas till sitt röse.  
  
Åtgärder:  
Den utpekade bebyggelsen är av sådant värde att den bör omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i 
PBL. 
 

 
Den gamla landsvägssträckningen med välbevarad äldre karaktär.  
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Vägmärke raä 39. milstolpe 
Begravningsplats raä 42. Pest-/kolerakyrkogård, 
förmodad plats 
 
Bebyggelse utvärderad i 
byggandsinventering 1976: 
Hanström 2:147 Disponentbostaden F.d. 
disponentbostad för Sulfit AB Göta. Byggnaden som 
är uppförd 1906 har en representativ, 
herrgårdsliknande utformning med putsade fasader, 
plåttäkt brutet tak samt framskjutande mittparti. 
Byggnaden ligger på det som tidigare var Haneströms 
säteri, en egendom känd sedan 1300-talet och ett av de 
större jordagodsen i kommunen. 
 
Bebyggelse utvärderad vid översiktlig 
inventering 2007: 
Hanström 2:70 Större bostadshus uppfört 1936. 
Innhöll från början 2 lägenheter om tre rum och kök. 
El, vatten, avlopp centralvärme, wc och badrum fanns 
installerat från början.  
 
 Enligt Sveriges bebyggelse ägdes huset av 
privatchaufför Folke Johansson och han hustru 
Gunhild. 

Folke var chaufför åt disponenten på bruket och 
fungerade även som lite ”alltiallo”. Hans far hade 
börjat som chaufför före honom och körde då häst och 
vagn.  
 
Huset är idag relativt oförändrat. Huset ligger invid 
allén som leder från disponentbostaden till värdshuset 
och därmed inom en lite mer välbevarad del av Göta. 
Genom sin funktion som chaufförsbostad bildar huset 
en intressant enhet med disponentbostaden. Ett garage 
tillkom 1959.  
 
Hanström 2:122 Två hyresfastigheter med röda 
tegelfasader och ursprungliga detaljer såsom fönster 
och smidesräcken. Halvrunda franska balkonger samt 
förskjutna huskroppar är tidstypiska detaljer. 
Välbevarad 1940-50-talskaraktär.  
 
Hanström 2:145 Värdshuset Långsträckt faluröd 
träbyggnad invid den gamla landsvägen. Huset 
uppfört vid 1800-talets mitt har varit värdshus. 
Välbevarad äldre karaktär trots vissa förändringar. 
Intressant genom sitt läge invid gamla vägen och sin 
plats i Götas historia.  
 
Ryr 4:3, Backen Torpställe med litet boningshus med 
enkelstugans karaktär samt tillhörande ladugård och 
källarvind. Välbevarad helhet.   
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27. Holmaberget, Tunge socken 
 
Uttryck för miljön: 
Lämningar från yngre stenålder och bronsålder, bl.a. Jättakyrkan.  
 
 
Motiv: Tunge socken har endast fyra rösen och fem stensättningar. Av dessa finns två rösen, 
bl.a. Jättakyrkan, två stensättingar och dessutom två stenyxfynd i miljön kring Holmaberget. 
Miljön uttrycker tydligt bronsålderns gravskick och lägen. Fynd av föremål från yngre 
stenålder och äldre bronsålder i form av en båtyxa och en skafthålsyxa förstärker bilden. 
Pedagogiskt värde. 
 
Ingår också i:  
Kulturhistorisk utredning 23, Lilla Edets kommun 1979 och ÖP 93. 
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
 
Rekommendationer: 
 
Åtgärder: 
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Röse raä 6. ”Jättakyrkan” 
Röse raä 7:1 
 
Stensättning raä 7:2 
Stensättning raä 7:3 
 
Fyndplats raä 23. skafthålsyxa 
Fyndplats räa 5. båtyxa 
 

Bebyggelse utvärderad i 
byggnadsinventering 1978: 
Garn 7:1 
F.d. torpställe invid Holmabergets fot. Välbevarad 
enkelstuga med glasveranda. Tidigare fanns ytterligare 
ett torp intill som tillsammans med 7:1 bildade en 
miljö i byggnadsinventeringen från 1978. 
 
Garn 2:12 
f.d. torpställe som idag är i fallfärdigt skick.   
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28. Tunge kyrka, Tunge socken 
 
Uttryck för miljön: 
Kyrka med medeltida ursprung. 
 
Motiv: 
Karaktäristiskt sockencentrum med kyrka med medeltida ursprung. Tunge kyrka med 
tillhörande klockstapel ligger på en höjdrygg i landskapet omgiven av öppet odlingslandskap 
och jordbruksbebyggelse. Kyrkan har medeltida ursprung men härjades svårt under 1600-
talens gränskrig. Sitt nuvarande utseende fick den på 1700-talet. Under 1850-talet 
förvandlades kyrkan till skola vilket den var fram till sekelskiftet 1900. Därefter stod den öde 
för att år 1924 återinvigas som kyrka. 
 
Ingår också i:  
Kulturhistorisk utredning 23, Lilla Edets kommun 1979 och ÖP 93. 
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Gällande skydd: 
Kyrkan är skyddad enligt 4 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
 
Rekommendationer: Bebyggelsen underhålls med traditionella material och metoder.  
 
Åtgärder: -  
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Bebyggelse utvärderad i byggnadsinventering 1976: 
Tunge 5:1, Tunge kyrka Tunge kyrka med tillhörande klockstapel ligger på en höjdrygg i landskapet omgiven 
av öppet odlingslandskap och jordbruksbebyggelse. Kyrkan har medeltida ursprung men härjades svårt under 
1600-talens gränskrig. Sitt nuvarande utseende fick den på 1700-talet. Byggnaden är uppförd i natursten med 
vitputsade fasader samt har enkupigt tegel på taket. En timrad, faluröd klockstapel hör också till miljön. Under 
1850-talet förvandlades kyrkan till skola vilket den var fram till sekelskiftet 1900. Därefter stod den öde för att år 
1924 återinvigas som kyrka.  
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29. Miljö vid Ale-Skövde kyrka, Ale-Skövde socken 
 
Uttryck för miljön: 
Kyrka med begravningsplats, prästgård med tillhörande löneboställe, gravfält från järnåldern. 
 
Motiv: 
Klassiskt sockencentrum med kyrka, kyrkogård och prästgård med tillhörande löneboställe 
samt skola och bygdegård. Kyrkan som har medeltida ursprung ligger på en avsats i en trång 
dalgång. I direkt anslutning finns ett gravfält från järnåldern som på ett intressant sätt visar på 
en kontinuitet i begravningstraditionen på platsen från förhistorisk tid till idag. 
 
Ingår också i:  
Kulturhistorisk utredning 23, Lilla Edets kommun etapp 2 1979, Ängs- och 
hagmarksinventering och Naturvårdsplan för Lilla Edets kommun och ÖP 93 .  
 

 
 

 
Prästgården i bakgrunden och löneboställets ladugård i förgrunden.  
 
Gällande skydd: 
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Kyrkan är skyddad enligt 4 kap. KML 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
 
Rekommendationer: 
Området är beroende av fortsatt hävd. Utpekad bebyggelse bör underhållas med traditionella 
material och metoder som tar hänsyn till det kulturhistoriska värdet. Ny bebyggelse bör 
övervägas noga och placeras med hänsyn till befintliga värden och ges en omsorgsfull 
utformning. 
 
Åtgärder: 
Den utpekade bebyggelsen bör dokumenteras närmare. Den är av sådant värde att den bör 
omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i PBL. För att säkerställa det kulturhistoriska värdet avser 
kommunen undersöka behovet av att upprätta områdesbestämmelser enligt 5 kap 16 § PBL. 
Skyddsbestämmelser, s.k. kommunalt byggnadsminne kan då komma att bli aktuellt.  
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Gravfält raä 40. 6 st stensättningar 
Stensättning raä 15:1-2.  
Stensättning raä 123:1-4. 4 st varav 3 osäkra 
Grav markerad av sten/block raä 8:1 
Gravhäll raä 8:2 
Gravhäll raä 8:3 
Färdväg raä 42. stenlagd väg, lagd av hällar 
 
Bebyggelse utvärderad i 
byggnadsinventering 1978: 
Ale-Skövde 1:9 Kyrkan med kyrkogården Ale 
Skövde kyrka är vacker belägen i Valbobäckens 
dalgång? Den är uppförd i natursten med vitputsade 
fasader. Tornets övre del är av trä med locklistpanel. 
På taket ligger enkupigt tegel och plåt. Kyrkan har sitt 
utseende från 1754 då delar av den medeltida kyrkan 
revs och den nuvarande byggdes. Större delen av den 
medeltida södra långhusväggen fick emellertid stå 
kvar och ingår i dagens kyrka. Tornet tillkom på 1760-
talet.  
 
Bebyggelse utvärderad vid översiktlig 
inventering 2007: 
Skövde 1:17 Prästgården Invid kyrkan ligger det 
numera frånstyckade kyrkoherdebostället. 
Manbyggnaden är uppförd 1864 eller 1869 men 
senare om- och tillbyggd, bl.a. 1939 och 1968. Huset 
har dubbel rumsbredd och två murstockar samt 
sexdelade fönster. Till miljön hör också ett par 
stenkällare. Trots förändringar har fastigheten ett 
kulturhistoriskt värde genom sin historia och sitt läge i 
kyrkomiljön.  
 

 
Skövde 1:18 Löneboställe Till kyrkomiljön hör också 
lönebostället. Prästgården var fram till år 1910 en 
jordegendom av vars jordbruk prästen skulle leva. 
Efter det begränsas prästgården till att bli en 
tjänstebostad med tillhörande tomt och trädgård och 
på många håll uppfördes särskilda löneboställen för 
prästgårdsarrendatorn. Boningshuset på lönebostället i 
Ale-Skövde är uppfört 1924 och den stora ladugården 
1941. Den sistnämnda är ett utmärkt exempel på 
denna tids ladugårdar som uppfördes efter 
mönsterritningar. Lönebostället har ett kulturhistoriskt 
värde genom sin historia och sitt läge i kyrkomiljön.  
 
Skövde 1:7 
F.d skola nu församlingshem. Har ett miljövärde 
genom sitt ursprung som skola.  
 
Ängs- och hagmarksobjekt:  
Nr 25. Träd- och buskbärande hagmark vid Ale-
Skövde kyrka, utgör delvis gammal slåtteräng och 
delvis betad utmark. En del hävdgynnad flora finns 
kvar, bl.a. kattfot.  
 
Övriga inrapporterade kulturlämningar: 
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30. Simontorp, Ale-Skövde socken 
 
Uttryck för miljön: 
Välbevarade jordbruksfastigheter. 
 
Motiv: 
Välbevarade jordbruksfastigheter representativa för den västsvenska byggnadstraditionen 
under 1800-talets andra hälft. Har stort värde för landskapsbilden genom det öppna läget.  
 
Ingår också i:  
Kulturhistorisk utredning 23, Lilla Edets kommun etapp 2 1979 och ÖP 93.  
 

   
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
 
Rekommendationer: 
Området är beroende av fortsatt hävd. Bebyggelsen bör underhållas med traditionella material 
och metoder som tar hänsyn till det kulturhistoriska värdet. Ny bebyggelse bör övervägas 
noga och placeras med hänsyn till befintliga värden och ges en omsorgsfull utformning. 
 
Åtgärder: 
Den utpekade bebyggelsen bör dokumenteras närmare. Den är av sådant värde att den bör 
omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i PBL. 
 
Ingående enskilda objekt i miljön:  
Bebyggelse utvärderad i byggnadsinventering 1978: 
Simontorp 1:14 Bondgård med manbyggnad med det västsvenska dubbelhusets karaktär. Den timrade, faluröda 
manbyggnaden är nyligen upprustad. Bevarad karaktär trots vissa förändringar såsom tilläggsisolering. 
Ladugård. 
 
Simontorp 1:19 
Jordbruksfastighet. Faluröd, timrad manbyggnad från 1800-talets andra hälft. Huset har fina detaljer såsom 
krysspröjsade takfotsfönster och glasveranda. Den vinkelbyggda ladugården har fått plåtfasader. Gården är 
representativ för den västsvenska byggnadstraditionen. Bevarad karaktär trots vissa förändringar. Har ett stort 
landskapsmässigt värde ihop med granngårdarna. 
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31. Furumossen, Ale-Skövde socken 
 
Uttryck för miljön: 
Torpmiljö. 
 
Motiv: 
Mindre bebyggelsemiljö belägen på hemmanet Bodas utmarker med två relativt välbevarade 
f.d. torp med bebyggelse från 1800-talet och tidigt 1900-tal. Miljön illustrerar på ett bra sätt 
de torpmiljöer som tillkom under 1800-talet för att härbärgera en växande obesutten 
befolkning. Dessa miljöer förlades i många fall på utmark. Framför allt Boda 2:16 har ett 
välbevarat och tidstypiskt byggnadsbestånd.  
 
Ingår också i:  
Kulturhistorisk utredning 23, Lilla Edets kommun etapp 2 1979 och ÖP 93.  
 

   
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
 
Rekommendationer: 
Området är beroende av fortsatt hävd. Bebyggelsen bör underhållas med traditionella material 
och metoder som tar hänsyn till det kulturhistoriska värdet. Ny bebyggelse bör övervägas 
noga och placeras med hänsyn till befintliga värden och ges en omsorgsfull utformning. 
 
Åtgärder: 
Den utpekade bebyggelsen bör dokumenteras närmare. Den är av sådant värde att den bör 
omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i PBL. 
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Fyndplats raä 126:1-2. krukskärvor, kol, skafthålsyxa, 
flintyxa  
 
Bebyggelse utvärderad i 

Boda 2:16, Furumossen  
Mycket välbevarad f.d. torpmiljö med timrad 
manbyggnad med dubbelhusets karaktär, ladugård i 
timmer och resvirke samt flera mindre uthus såsom 
brygghus och källare. Anläggningen är ursprungligt 
bevarad och har ett högt kulturhistoriskt värde. 
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byggnadsinventering 1978: 
Boda 2:14, Furumossen  
F.d. torp med manbyggnad med enkelradhusets 
karaktär och ladugård från 1800-talets andra hälft. 
Bevarad karaktär trots vissa förändringar såsom 
tillbyggnad. Miljövärde tillsammans med 2:16. 
 

Miljövärdet förstärks genom att det ligger intill 2:14 
och utgör en äldre samlad torpmiljö.  
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32. Fritidsmiljö vid Bodasjön, Ale-Skövde socken 
 
Uttryck för miljön: 
Område med äldre sommarvillor med påkostad utformning, badplats, gravfält med hällkistor, 
domarring och högar. 
 
Motiv: 
Området med sommarvillor vid Bodasjön i Prässebo utgör ett intressant exempel på den 
fritidsbebyggelse för välbärgade stadsbor (här från Trollhättan) som börjar växa fram i 
natursköna områden i anslutning till järnvägen kring förra sekelskiftet. Ett par av villorna är 
ännu välbevarade exempel på tidens rika panelarkitektur med jugendinslag.  
 
Till miljön hör också badplatsen, även den en karaktäristisk fritidsmiljö formad under 1900-
talet med omklädningsrum och kiosk.  
 
I miljön ligger dessutom några av kommunens mer välbevarade fornlämningar i form av en 
domarring, hällkista och ett gravfält från järnåldern.  
 
Fenomenet med fritidsanknuten bebyggelse finns på fler håll i Prässebo utanför den utpekade 
miljön. Här ligger Albert Eldhs sommarställe med ateljé samt Sommarro ett 
pensionat/vandrarhem som tidigare tillhört Arbetarkvinnornas semesterhemsförening. Huset 
är uppfört 1911. Huset har senare om- och tillbyggts med bevarar en del av sin äldre karaktär, 
bl.a. i interiören.  
 
Ingår också i:  
Kulturhistorisk utredning 23, Lilla Edets kommun etapp 2 1979 och ÖP 93.  
 

   
Villa Lugnet samt domarringen med sin skylt. 
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet. 
 
Rekommendationer: Bebyggelsen bör underhållas med traditionella material och metoder 
som tar hänsyn till det kulturhistoriska värdet. Ny bebyggelse bör övervägas noga och 
placeras med hänsyn till befintliga värden och ges en omsorgsfull utformning. 
Fornlämningarna bör röjas för att synas bättre och därmed bevaras på ett bättre sätt.  
 
Åtgärder: 
Den utpekade bebyggelsen bör dokumenteras närmare. Den är av sådant värde att den bör 
omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i PBL. 
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Villa Solvik till vänster.  
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Stenkammargrav raä 17:1 hällkista 
Stenkammargrav raä 17:3 rest av hällkista  
Stenkrets raä 17:2 domarring, 7 resta stenar 
 
Bebyggelse utvärderad i 
byggnadsinventering 1978: 
Rödjan 1:4, Lugnet 
Sommarvilla uppförd på 1910-talet i en rik 
panelarkitektur med drag av jugend i fönster, 
burspråk, paneler m.m. Säteritak. Villan har ett högt 
kulturhistoriskt värde genom sitt välbevarade yttre och 
genom sitt läge ihop med andra villor invid Bodasjön. 
 
Rödjan 1:2, Solvik  
Numera blåmålad sommarvilla uppförd 1916 i en rik 
panelarkitektur med torn, jugendfönster, avvalmat tak 
m.m. Huset har förändrat en del, bl.a. vid en 
ombyggnad 1981 men har ändå ett kulturhistoriskt 
intresse genom sitt läge ihop med andra villor invid 
Bodasjön. 
  
 

Bebyggelse utvärderad vid översiktlig 
inventering 2007: 
Rödjan 1:8, och 1:15 o.s.v Sommarvillor och mindre 
stugor invid Bodasjön.  
 
Rödjan 1:10 Villa i anslutning till flera påkostade 
sommarvillor. Miljövärde. 
 
Rödjan 1:17 Uppfört på 1920-talet? Relativt 
ombyggt. Miljövärde. 
 
Rödjan 1:19 Uppfört 1923 med brutet tak. Har 
genomgått en del förändringar. Miljövärde ihop med 
övriga villor.  
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33. Prässebokärr, Ale-Skövde socken 
 
Uttryck för miljön: 
Bebyggelselämning/ödegård, hällkista, rest sten, hällristning, torplämningar, lingrop 
 
Motiv: 
Gårdsanläggning med många spår av äldre perioder såsom grunderna efter Prässebokärr, en 
gård som uppodlades på 1500-talet, en av kommunens bäst bevarade hällkistor, en välbevarad 
lingrop. På de s.k. Tomterna finns välbevarade bebyggelselämningar. Intressant område som 
på olika sätt speglar traktens historia med spår från såväl förhistorisk tid som mer närliggande 
perioder. Området är en pedagogisk tillgång för boende och skolbarn. 
 
Ingår också i:  
ÖP 93. 
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
 

 
Lämningar efter gården Prässebokärr 
 

  
Lingrop    Källarruin 
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Rekommendationer:  
Området är beroende av fortsatt hävd. 
 
Åtgärder: 
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Stenkammargrav raä 20:1 
Grav markerad av sten/block raä 23. rest sten 
Boplats raä 130. stenyxa, flintskrapa, slagen flinta 
Hällristing raä 132. 1 älvkvarn 
Hällristning raä 139. 3 älvkvarnar. osäker 
Fyndplats raä 31 
Fornlämningsliknande bildning raä 20:2 

Lingrop raä 194 
Lägenhetsbebyggelse raä 131. torplämning ”Qvickes” 
Lägenhetsbebyggelse raä 133. torplämning 
”Tomterna” 
Lägenhetsbebyggelse raä 138:1 torplämning ”Bört 
Anderses” 
Bebyggelselämning raä 140. medeltid 
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34. Gårdaån med kyrkholmarna, St Peders socken 
 
Uttryck för miljön: 
Öppet odlingslandskap, Kyrkholmarna med Klockhulja. Mycket tilltalande landskapsbild med 
betade och väl exponerade raviner. Kvarnmiljö, skolmiljö.  
 
Motiv: 
Gårdaån har öster om Lödöse skurit sig djupt ner i leran. Ån meandrar kraftigt och erosionen 
har givit upphov till ett vackert kuperat ravinlandskap som betas. På sina håll finns 
fortfarande relativt rika bestånd med hävdgynnade arter såsom ängsskallra och smörbollar. Ett 
stort värde ligger i den tilltalande landskapsbilden samt närheten till Lödöse. 
 
I området ligger Kyrkoholmarna, en säregen kulturmiljö med den enda kyrkoägda jorden i 
socknen. Belägen utefter Gårdaån – Klockhulja anspelar på i ofärdstid gömda kyrkoskatter.  
 
Kvarnmiljö med välbevarad bebyggelse samt Kvarndammar som använts för bad och 
skridskoåkning av Lödöseborna.  
 
Ingår också i:  
Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län, klass 2. Ängs- och hagmarksinventering och 
Naturvårdsplan för Lilla Edets kommun. Kulturhistorisk utredning 14, Lilla Edets kommun 
1976, ÖP 93.  
 

 
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
 
Rekommendationer: Området är beroende av fortsatt hävd. Den utvärderade bebyggelsen 
bör underhållas med traditionella material och metoder som tar hänsyn till det kulturhistoriska 
värdet. Ny bebyggelse bör placeras med omsorg och hänsyn till befintlig struktur.  
 
Åtgärder: 
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Den utpekade bebyggelsen bör dokumenteras närmare. Den är av sådant värde att den bör 
omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i PBL. Miljön kommer dock påverkas kraftigt av ny 
förbifart Lödöse samt nytt dubbelspår för järnvägen. 
 

   
Hedens skola samt kvarnmiljön 
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Bebyggelse utvärderad vid översiktlig 
inventering 2007:  
 
Hede 1:19  
Egnahem med brutet tak klätt med tvåkupigt tegel. 
Välbevarad 1920-30-talskaraktär trots enstaka 
fönsterbyte.  
 
Heden 1:32 ”Sköldens kvarn” 
Välbevarad miljö med kvarn, såg, dämmen samt 
mjölnarbostad m.m. öster om kyrkan. Kvarn har 
funnits på platsen sedan 1700-talet. Åren 1803-04 
byggdes ”husbehovskvarnen” om till tullkvarn. 
Kvarnbyggnaden som har anor från 1700-talet 
påbyggdes 1939 med en våning. Kvarnverket omfattar 
valsverk samt 1 par stenar, havrekross och frörenseri. 
En sågbyggnad uppfördes 1895 med ram- och 
kantsåg. En kvarndamm hör till miljön. En av 
kommunens mer välbevarade kvarnmiljöer  
 
 

 
Heden 2:11 Hedens skola  
Folkskola med två skolbyggnader samt uthus. Det 
äldsta är uppförd omkring 1850. Bygganden har 
innehållit gymnastiksal, slöjdsal samt en lägenhet. 
Huset har korspostfönster med spröjs i den nedre 
fönsterluften, träpanel samt numera betongpannor på 
taket. Intill ligger en röd skolbyggnad från 1896 som 
innehållit en skolsal, kapprum samt en lägenhet. 
Fönstren är idag bytta. Relativt välbevarad skolmiljö 
med kulturhistoriska kvaliteter p.g.a. sitt ursprung. 
 
Tingberg 4:27 
Litet bostadshus med röda fasader samt orginalfönster 
på tre sidor. Enkupigt tegel på taket. Uthus hör till.  
 
Ängs- och hagmarksobjekt: 
Nr 356 Öppen hagmark utmed Gårdaån. Hävdgynnad 
flor finns, bl.a. backsmörblomma.  
 

Övriga inrapporterade kulturlämningar: 
Klockhölja och Kyrkholmarna 
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35. Lödöse stadsområde med St Peders kyrka, St Peders 
socken 
 
Uttryck för miljön: 
Medeltida stadsområde med lämningar efter en av Sveriges fyra äldsta städer med kyrkor, 
kloster, sjukhusområde m.m., Lödöse varv, sockenkyrkan, bevarad bebyggelse.  
 
Motiv: 
Lödöse är platsen för en av det medeltida Sveriges viktigaste stadsbildningar. Lödöse växte 
fram i slutet av 1000-talet och blev en av landets främsta hamn- och handelsstäder under 
medeltiden. Lödöse var länge den enda hamnstaden mot väster. Här fanns tre kyrkor, 
kungsgård, kungligt myntverk och kastal. Under 1200- och 1300-talen blomstrade 
handelsstaden. Här fanns kloster och hospital samt en borganläggning med ett kraftigt 
vallgravssystem. Borgen tjänade ofta som residens för det vid denna tid ambulerande 
kungahovet.  
 
Även Lödöse märker av den nedgång som drabbar större delen av Europa under andra hälften 
av 1300-talet, men ännu vid mitten av 1400-talet räknades Lödöse som en av landets sex 
främsta städer. Från omkring 1450 blev den dansk-norska tullen vid det starkt utbyggda 
Bohusfäste en så svår störning i handelskommunikationen med Lödöse, att den svenska 
regeringen beslöt sig för att flytta staden. År 1473 utflyttade huvudparten av Lödöses borgare 
och anlade en ny stad vid Säveåns mynning, Nya Lödöse (vid stadsdelen Gamlestan, i 
nuvarande Göteborg) – första etappen i Göteborgs stadsbildning var över. De kvarvarande 
Lödöseborna bosatte sig i den västra stadsdelen, närmast Göta älv, medan övriga delar av 
staden blev odlingsmark. När Lödöse slutgiltigt förlorade sina stadsrättigheter 1646, hade 
platsen nått en respektabel ålder som hamnstad, drygt 500 år. Lödöse kan ses som 
Göteborgs medeltida föregångare.  
 
Dagens Lödöse uppvisar inga lämningar ovan jord av den medeltida stadsbildningen. Efter år 
1646 brukades jorden och området blev sparsamt bebyggd. Fortfarande kan man bland 
fastighetsbeteckningarna i Lödöse märka de få gårdar som fanns; Spetalen, Passagården, 
Klostret och Kroken. Att Lödöse levde kvar om än i blygsam skala är Lödöse varvs förtjänst. 
1700- och 1800-talen präglades av flera kriser för varvet och 1899 nybildades företaget som 
AB Lödöse Varf och samhället fick ett första uppsving. Fram till 1980-talet då varvet lades 
ner har Lödöses expansion följt varvets exempelvis med nybyggnationen av bostadshus på 
1930-talet och den stora byggnadsexpansionen under 1960-talet.  
 

   
Sankt Peders kyrka samt ”Paulinas” ett av Lödöses äldre bevarade boningshus.  
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Idag finns här ett samhälle med ett fåtal byggnader kvar från de senaste 100 till 150 åren med 
den nuvarande kyrkan från 1845 och delvis välbevarad bebyggelse. Invid älven ligger en 
miljö som innehållit skiftande verksamheter kopplade till det gamla Lödöse och älven såsom 
brandstation med fästen efter mast till slangtorkning, ångbåts- och klappbrygga, tvättstuga, 
slakteri och charkuteri och syfabrik. Byggnader för andra ändamål som manufakturaffär och 
hotell är idag försvunna, bortsett från Lyckhem, som nu är bibliotek, men har tidigare varit 
både pensionat och kommunhus. Lödöse varv är troligen omkring 600 år och därmed ett av 
Sveriges och även Europas äldsta varv. Skeppsbyggeri har med stor sannolikt bedrivits här 
sedan 1300-talet. År 1899 grundades AB Lödöse Varf som sedan bedrev verksamhet till in på 
1980-talet. Själva området ligger ännu kvar och innehåller en mängd intressanta byggnader 
och anläggningar som kan berätta om varvets verksamhet. 
 
Lödöse museum är huvudsakligen ett arkeologiskt museum. Det första museet i Lödöse 
öppnade 1965 och den nya museibyggnaden invigdes 1994. Ambitionen är att genom 
utställningar, arrangemang och aktiviteter väcka intresse och öka kunskapen om förhistoria 
och medeltid i första hand. Man arbetar också med uppdragsarkeologi, information, 
rådgivning och forskning inom ämnesområdet. Lödöse museum ingår i Västarvet. Museet 
utgör en lättillgänglig miljö som aktivt används för kunskapsspridning kring kulturarvet och 
som mötesplats i bygden. Miljöavgränsningen följer gränsen för den fasta fornlämningen.  
 

 
Området där Lödöse varv tidigare låg innehåller många spännande spår från varvstiden.  
 
Ingår också i:  
ÖP 93 
 
Gällande skydd: 
Hela den avgränsade miljön är skyddad som fornlämning enligt 2 kap. KML 
Kyrkan är skyddad enligt 4 kap. KML 
 
Rekommendationer: 
Inom det avgränsade området får inga markingrepp göras utan länsstyrelsens tillstånd. Alla 
markingrepp dokumenteras på exploatörens bekostnad. Ny bebyggelse placeras med hänsyn 
till befintlig struktur och utifrån vad fornlämningen tillåter. Den utvärderade bebyggelsen bör 
hanteras utifrån sina förutsättningar. Där så är motiverat bör den underhållas med traditionella 
material och metoder som tar hänsyn till det kulturhistoriska värdet.  
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Åtgärder: 
Området bör förses med mer information kring den medeltida stadsbildningen. Den utpekade 
yngre bebyggelsen bör dokumenteras närmare. Delar av den är av sådant värde att den bör 
omfattas av 3 kap 10, 12 och 13 § i PBL. 
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Stadslager raä 23. medeltid 
Stadslager raä 26 
Gravvård raä 64 
Vägmärke raä 1:1. vägvisarsten 
Minnesmärke raä 2 
 
Bebyggelse utvärderad i 
byggnadsinventering 1976: 
Kyrkogården 1:1, Sankt Peders kyrka Kyrkan i 
Lödöse är uppförd 1845 efter ritningar av arkitekt P 
Wallström från Trollhättan. Byggnadens stil kallas 
senempir. Kyrkan är byggd av sten med vitputsade 
fasader samt tak med enkupigt tegel. I sakristian finns 
en altaruppsats sammanställd av träskulpturer från St. 
Peders äldre kyrkor, en påminnelse om att dagens 
kyrka föregåtts av flera äldre kyrkor från medeltiden. 
Dopfunten från 1200-talet tillskrivs den s.k. 
Lödösemästaren. Den stod ursprungligen i Skepplanda 
kyrka men skänktes till S:t Peder på 1800-talet. 
 
Passagården 1:58,  
Skansen Bostadshus uppfört 1892-94 på platsen för 
det medeltida Lödöse hus. Byggnaden som är uppförd 
i två plan har en rik utformning men är något hårt 
renoverad. År 1926 inrättades vårdhemmet Skansen i 
byggnaderna. Till miljön hör också annexbyggnader 
från 1890-talet samt 1920-talet, såsom magasin, 
lusthus, pigkammare m.m. Kulturhistoriska kvaliteter 
genom sin plats i Lödöse.  
 
Bebyggelse utvärderad vid översiktlig 
inventering  2007:  
Passagården 1:11 
Mindre villa/egnahem invid kyrkan uppfört 1915. 
Huset har liggande panel, korspostfönster samt 
veranda i vinkel. Mycket välbevarat exempel på det 
tidiga 1900-talets panelarkitektur. 
 
Passagården 1:71 
Villa med välbevarad funktionalistisk utformning med 
slätputsade fasader samt sadeltak. Uppfört kring 1950.  
 
Tingberg 4:147 Främjarstugan  
Rött hus vid skolan som från början varit 
ekonomibyggnad som tidigare varit trädgårdshandel. 
Ett numera rivet boningshus hörde till. Huset förvaltas 
nu av Friluftsfrämjandet och har trots förändringar ett 
miljövärde och visst byggnadshistoriskt värde.  
 
Klostret 6:1 ”Paulinas” 
Litet ålderdomligt timrat bostadshus med bislag och 
enkupigt tegel. Huset är flyttat till nuvarande plats på 

Klostret 4:1, Lödöse varv  
Lödöse varv är troligen omkring 600 år och därmed 
ett av Sveriges äldsta varv. Lödöse varv tillhör ett av 
Europas äldsta varv. Skeppsbyggeri har med stor 
sannolikt bedrivits här sedan 1300-talet. År 1899 
grundades AB Lödöse Varf som sedan bedrev 
verksamhet till in på 1980-talet. Själva området ligger 
ännu kvar och innehåller en mängd intressanta 
byggnader och anläggningar som kan berätta om 
varvets verksamhet. Till det mer välbevarade på 
varvsområdet hör kontors- och 
chefsbostadsbygganden med reveterade fasader, 
ursprungligen byggt som kontor till kvarnen som 
fanns på området. Till de äldsta byggnaderna på 
området hör gjuteriet från 1904. Andra intressanta 
byggnader är kvarnkontoret/nya varvskontoret, 
plåtslageri och svetshall, gamla varvskontoret från 
1899 och stapelbädden. 
 
Klostret 1:28, Kvarnmästaregården   
Bostadshus i funktionalistisk stil med kvardröjande 
1920-talskalssicistiska fasaddetaljer. Byggt av 
kvarnen 1938. 
 
Passagården 1:83 F.d slakteri o chark, 
brandstation m.m.  
Invid älven ligger denna miljö som innehållit 
skiftande verksamheter kopplade till det gamla Lödöse 
och älven såsom brandstation och fästen efter mast till 
slangtorkning, ångbåts- och klappbrygga, tvättstuga, 
slakteri och charkuteri och syfabrik. Bebyggelsen är 
bevarad i varierande utsträckning men har ett 
bevarandevärde genom sin historia.  
 
Klostret 1:42, Lödöse museum  
Lödöse museum startade 1965. De nuvarande 
medeltidsinspirerade lokalerna är ritade av GF 
arkitekter och invigdes 1994. Museets ambition är att 
genom utställningar, föreläsningar, arrangemang och 
aktiviteter väcka intresse och öka kunskapen om 
förhistoria och medeltid i första hand. Utställningar 
om yngre kulturhistoria och samtid är ett annat viktigt 
inslag i verksamheten. Lödöse Museum är 
avdelningen för arkeologi inom Regionmuseum 
Västra Götaland, numera en del av den nya 
förvaltningen Västarvet, och arbetar med information, 
rådgivning, forskning och uppdragsarkeologi. 
 
Kroken 1:59 
Bostadshus med det västsvenska dubbelhusets 
karaktär. Välbevarad karaktär trots vissa förändringar. 
Ligger på Klosterkullen. 
 
Spetalen 1:37 
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1850-talet och har en mycket välbevarad karaktär. 
 

 Invid Forsakullen Egnahem uppfört 1939 
funktionalistisk stil med träfasader, brant sadeltak, 
två- och treluftsfönster samt taklätta med balkong. 
Välbevarad karaktär.   
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36. Tingbergskullen och Pingstalund, St Peders socken 
 
Uttryck för miljön: 
Gammal avrättningsplats, stenåldersboplatser, äldre skolmiljö, lämningar efter gården 
Pingstlund och soldatboställe med ”Dunders källa”, lämningar efter festplatser och skjutvall.  
 
Motiv: 
Kuperat område söder om Lödöse med ett flertal intressanta kulturhistoriska lämningar. 
Tingbergs kulle har nämnts som den äldsta tingsplatsen i Ale härad. Det kan vara ett rimligt 
antagande med tanke på namnet och på Lödöses betydelse under medeltiden. Det finns dock 
inga skriftliga belägg som styrker att det varit så. Här låg dock med säkerhet häradets 
avrättningsplats som var i bruk redan under medeltiden och fram till år 1857 då den sista 
avrättningen verkställdes på platsen.  
 
Intressant område som på olika sätt speglar traktens historia med spår från såväl förhistorisk 
tid som mer närliggande perioder. Här finns miljöer som berättar om administrativ indelning 
med avrättningsplats och skolmiljö liksom spår efter det äldre jordbrukssamhället med 
bebyggelselämning samt 1900-talets rekreationsmiljöer med plats för dansbana, Folkets park 
och skjutvall. Området är en pedagogisk tillgång för boende och skolbarn. Området har en 
viktig plats i folks hjärta och medvetande och är ett välutnyttjat rekreationsområde.        
 
Ingår också i:  
ÖP 93. Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län, klass 3.  
 

   
Valla Marias stuga och till vänster platsen för en tidigare dansbana 
 

 
Till vänster syns villa Ekeberg eller Kaptenshuset, döpt  efter sjökapten Carl Rickard Teofil som bodde här 



 113 

 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
 
Rekommendationer: 
Den utvärderade bebyggelsen bör underhållas med traditionella material och metoder som tar 
hänsyn till det kulturhistoriska värdet. Ny bebyggelse bör placeras med omsorg och hänsyn 
till befintlig struktur. 
 
Åtgärder: 
Ytterligare skyltning och information? 
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Ur Fornminnesregistret: 
Stensättning raä 8 
Boplats raä 20. handtagskärna, stora mängder flinta, 
flintavslag 
Boplats raä 21. flintkärna, flintavslag 
Boplats raä 51. lihultyxor, knacksten, avslag 
Boplats raä 52. tvärpil, flintskärvor, krukskärvor 
Boplats raä 54. flintavslag 
Boplats raä 55. flintskrapa, flintavslag 
Boplats raä 66. delundersökt 
Fyndplats raä 7. flintskära 
Fyndplats raä 18. spjutspets 
Fyndplats raä 36. älvkvarnssten borttagen 
Fyndplats raä 53. flintskäror 
Lägenhetsbebyggelse raä 27. torp 
Plats med tradition raä 22. ”Galgeberget”, 
avrättningsplats 
 
Bebyggelse utvärderad vid översiktlig 
inventering  2007:  
Valla Marias stuga Litet bostadshus som tidigare 
stod vid skolan i Lödöse. Huset som innehåller ett rum 
och kök är eventuellt flyttat till Lödöse från Vallered i 
Skepplanda. Förvaltas nu av hembygdsföreningen. 
Den undre bilden visar före flytten 1995. Intill huset 
låg också ett större boningshus som revs samtidigt 
som stugan flyttades. Här bodde kyrkomålaren 
Theodor Wallström vid 1900-talets början och inne i 
huset fanns takmålningar och dekorationsmålade 
dörrar av honom som hembygdsföreningen numera 
har. 
 
Tingberg Rättaregård 3:13 Ekeberg Större villa 
uppförd på 1880-talet men tillbyggd 1910. Påkostad 
utformning med två fulla våningar, 
renässansinspirerad gavel samt verandor. Kallas också 
kaptenshuset efter sjökapten Carl Rickard Teofil som 
bodde här under förra halvan av 1900-talet. Stort 
kulturhistoriskt värde. Foto ovan 1976. 
 

 
Tingberg Rättaregård 3:26??  Villa uppförd i vinkel 
1908. Bevarad karaktär trots en hel del tillägg och 
förändringar. Miljövärde tillsammans med det röda 
huset.  
 

Övriga inrapporterade kulturlämningar: 
Rester efter dansbana 
Gammal skjutvall 
gårdsruinen Pingstalund se raä 27 
Platsen för Pingstalunds festplats som revs 1966 
Galgekullen, gammal avrättningsplats + tingsplats se 
raä 22 
Dunders källa, enda kvarvarande lämningen efter 
soldaten Dunders boställe.  
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37. Svalered, Sankt Peders socken 
 
Uttryck för miljön: 
Ålderdomlig gårdsmiljö med bevarad bebyggelse och ett hävdat landskap.  
 
Motiv: 
Svalered ligger längst in mot kommungränsen i en smal dalgång som mynnar ner mot Göta 
älv. Gården är en möjlig medeltida uppodling och omnämns i den äldsta jordeboken från 
1550. Svalered har en rik historia, bl.a. bodde här kronolänsman Gudmund Bengtsson och 
över markerna lär den gamla ridvägen mellan Lödöse och Skara ha haft sin sträckning (från 
Lödöse via Mökered och därefter förbi ett vadställe kallat Öset, Flyet eller Gattet vidare mot 
Föstorp i Ale kommun). Den nuvarande bebyggelsen på Svalered 1:7 och 1:8 är välbevarad 
och delvis ålderdomlig. Delar av ladugården på 1:7 skall vara ca 400 år.  Gårdsmiljöerna 
bildar tillsammans det öppna odlingslandskapet med bl.a. flera hamla träd en värdefull 
kulturmiljö. 
  

   
 
Ingår också i:  
Naturvårdsplan för Lilla Edets kommun 
 
Gällande skydd: 
Fornlämningarna är skyddade enligt 2 kap. KML 
Biotopskydd gäller för stenmurar, odlingsrösen o.dyl. i det öppna odlingslandskapet.  
 
Rekommendationer: 
Området är beroende av fortsatt hävd. Den utvärderade bebyggelsen bör underhållas med 
traditionella material och metoder som tar hänsyn till det kulturhistoriska värdet. Ny 
bebyggelse bör placeras med omsorg och hänsyn till befintliga värden.  
 
Åtgärder: -  
 
Ingående enskilda objekt i miljön: 
Bebyggelse utvärderad vid översiktlig 
inventering  2007:  
Svalered 1:7 
Jordbruksfastighet med ett flertal byggnader. 
Manbyggnaden i två fulla våningar är uppfört vid 
1800-talets mitt. Huset har idag en faluröd panel. 
Ladugården innehåller en heltimrad logdel som enligt 
traditionen är 400 år gammal. Svalered har en rik 
historia och bildar tillsammans med intilliggande gård 
och det öppna odlingslandskapet en värdefull 

Svalered 1:8 
Jordbruksfastighet med manbyggnad från 1923 
uppförd under den tid som Lödöse varv ägde 
fastigheten. Huset har en nationalromantisk prägel, 
främst tack vare utformningen av verandan. En 
vinkelbyggd ladugård hör till. Gården har ett 
kulturhistoriskt värde och bildar tillsammans med 
intilliggande gård och det öppna odlingslandskapet en 
värdefull kulturmiljö. 
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kulturmiljö. På gården finns också en hamlad ask med 
höga natur- och kulturvärden.  
 
 

Övriga inrapporterade 
natur/kulturlämningar: 
Ett flertal hamlade träd, bl.a. ask och en mycket grov 
alm.  
Gammal ridväg. 
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Åtgärdsförslag 
 
För att hålla kulturarvsplanen levande krävs att arbetet med kulturmiljöfrågor bedrivs 
kontinuerligt i kommunen även efter planens antagande. Här presenteras ett antal åtgärder 
som kommunen kan arbeta vidare med.  
 
De olika åtgärdsförslagen har framkommit under arbetets gång, dels i diskussioner inom 
styrgruppen, dels från dialoggrupperna. Åtgärderna ligger på flera olika nivåer och omfattar 
såväl önskemål som konkreta aktiviteter. De åtgärder som bedöms kunna genomföras under 
den närmaste tiden har listats för sig. De många spännande idéer som dialoggrupperna lämnat 
in presenteras i en ”idékatalog” ur vilken man på lång sikt kan plocka åtgärder. Dessa kan på 
olika sätt komma att vävas in i det fortsatta arbetet med kommunens kulturarv. Många av 
åtgärderna är också av den karaktären att föreningar och enskilda själva kan ta tag i frågan 
och driva den framåt. 
 
Åtgärderna presenteras utan inbördes prioritering. För de utpekade större miljöerna finns 
åtgärder kring säkerställande i anslutning till varje miljöpresentation. 
 
 

Åtgärdsplan 

1. Översiktplanen 
Kulturarvsplanen arbetas in i översiktsplanen och antas i samband med denna. 
 
Mål: Kulturarvet hanteras som den resurs det är och de värden som pekas ut i 
kulturarvsplanen beaktas i den fortsatta planeringen och tillståndsgivningen enligt Plan- och 
bygglagen och Miljöbalken. 
 
Ansvar: ??????????????? 
 

2. Åtgärder i anslutning till de utpekade miljöerna 
Till planen hör en avdelning som presenterar kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljöer. I 
anslutning till varje sådan miljö ges förslag på åtgärder kring planering och säkerställande. En 
genomgång av miljöerna med bedömning av hot och behov av säkerställande bör göras för att 
arbetet med säkerställande skall drivas framåt och prioriteras på rätt sätt.  
 
Mål: Kommunens värdefullaste miljöer har ett gott skydd. De miljöer där kommunen har ett 
förvaltningsansvar är väl omhändertagna på ett kulturhistoriskt bra sätt. 
 
Ansvar: ????????????????? 
 

3. Digitalisering av kulturarvsplanen 
Det material som tagits fram under arbetet med kulturarvsplanen kan digitaliseras och göras 
tillgängligt på kommunens hemsida. Arbetet kan omfattar flera moment: 
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• Inläggning av alla de enskilda objekt, exempelvis torplämningar, dämmen, kvarngrunder, 
som har rapporterats in i arbetet. Materialet blir tillgängligt som ett skikt i kommunens 
digitala planeringsunderlag.  

 
• Beskrivande texter görs tillgängliga på kommunens hemsida i form av exempelvis 

nedladdningsbara pdf-filer.  
 
Mål: Materialet i kulturarvsplanen är tillgängligt digitalt och används aktivt i 
planeringsarbetet.  
 
Ansvar: ????????????? 
 

4. Fortsatt arbete med kulturhistoriskt intressant bebyggelse 
Inom ramen för arbetet med en kulturarvsplan för Lilla Edets kommun har kommunens 
bebyggelse översiktligt besiktigats. Ett grovt urval av bebyggelse som på olika sätt kan 
tillskrivas ett kulturhistoriskt värde har gjorts. Arbetet har omfattat en snabb besiktning i fält. 
Till det har också en genomgång av den byggnadsinventering som genomfördes 1976 och 78. 
De fastigheter som valts ut av dialoggrupperna redovisas också i denna sammanställning.  
 
Inventeringen är mycket översiktligt gjord för att kunna rymmas inom arbetet med 
kulturarvplanen. Av denna anledning är urvalet generöst. En hel del av objekten är sådana att 
de bör dokumenteras men inte tas med i ett slutligt urval av kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse i Lilla Edets kommun.  
 
Materialet bör på något sätt bearbetas vidare. Förslagsvis: 
 
• Inventeras samtliga utpekade fastigheter. Om koordinater kopplas till materialet blir den 

utvärderade bebyggelsen enkelt ett skikt i kommunens digitala planeringsunderlag. 
• En förnyad genomgång och ett snävare urval görs efter inventeringen. Materialet är tänkt 

att fungera som en generös intresseredovisning som kan användas i kommunens arbete 
med planering och bygglovgivning.  

• Flertalet av de utpekade fastigheterna har sådana kvaliteter att de bör omfattas av §3:10, 
§3:12 och §3:13 i Plan och bygglagen.  

 
Mål: En fungerande förteckning över kulturhistoriskt intressant bebyggelse finns och används 
aktivt i kommunens planering och bygglovgivning samt i skötseln av de egna fastigheterna. 
Ett viktigt underlagsmaterial i arbetet med miljömålet En god bebyggd miljö.  
 
Ansvar: ????????????????? 
 

5. Fortsatt kunskapsuppbyggnad – Interaktiv webbplats 
Materialet i kulturarvsplanen gör inga anspråk på att vara heltäckande. En ambition med 
arbetet är att man kontinuerligt skall kunna fylla på med mer kunskap. Det kan då tankas in i 
kommunens digitala kartor.  
En idé är också att skolor, föreningar och enskilda själva skall kunna bidra till en 
dokumentation av kulturmiljön via databaserna Spår i Landskapet.  
 



 119 

• Västarvet undersöker tillsammans med Ale och Lilla Edets kommuner samt länsstyrelsen 
möjligheten att utveckla arbetet med digitala hjälpmedel. Spår i landskapet vidareutvecklas 
och erbjuds föreningar i kommunerna.  

 
• Databasen Spår i landskapet erbjuds skolorna.  
 
Mål: Föreningar och skolor arbetar i mån av intresse med fortsatt kunskapsuppbyggnad. 
 
Ansvar: Samverkan mellan Västarvet och Upplevelseförvaltningen. 
 

6. ”Kulturarvsforum” och Kulturarvspedagog 
För att hålla arbetet med kulturarvet levande hålls avstämningar med jämna mellanrum. Det 
görs förslagsvis som ett återkommande forum där alla intresserade ges möjlighet att delta. Här 
kan frågor kring aktiviteter, skydd, kunskapsutveckling m.m. diskuteras.  
 
Kommunen vidareutvecklar också ansvaret för kulturarvsfrågor genom att ha en särskild 
kulturarvspedagog inom vars ansvar kulturarvsforumet och den fortsatta 
kunskapsuppbyggnaden ligger. 
 
Mål: Ett kulturarvsforum hålls minst vart annat år. En kulturarvspedagog utses.  
 
Ansvar: Upplevelseförvaltningen????????? 
 

7. Skyltning och skötsel av fornlämningar 
Under arbetets gång har önskemål om olika typer av skyltar framkommit. Se vidare nedan 
under önskemål. När det gäller skyltning av fasta fornlämningar finns sedan tidigare sådana 
som Länsstyrelsen satt upp. I samband med kulturarvsplanen har fornlämningarna gått 
igenom och förslag på utökad skötsel och nya skyltar finns. Följande objekt har 
uppmärksammats och är inledningsvis möjliga skyltobjekt:  
1.  
2 
3 
 
Mål: Ett urval av kommunens fornlämningar har skyltar. Lilla Edet finns inlagd i 
Länsstyrelsens ”Fornvårdssait”.  
 
Ansvar: Länsstyrelsen i samverkan med Upplevelsenämnden.??????? 
 
 

Idékatalog 

1. Fortbildning och information 
Exempel på olika typer av fortbildning som rör kulturmiljön som man skulle kunna arbeta 
vidare med. Exempelvis: 
 



 120 

• Kurs för hembygdsföreningarna i hur man gör en egen hemsida. Här kan de olika 
föreningarna marknadsföra sina aktiviteter och specialiteter och lägga ut egenproducerat 
material. Länkade till kommunens hemsida bidrar de till kulturarvsplanen via webben.  

 
• Kurs i hur man gör skyltar och/eller broschyrer. Ett tänkbar sätt att möta önskemål om 

skyltning. Hur skriver man? Vilka material fungerar bäst? o.s.v.  
 
• Skanning av bilder. Kommunen erbjuder hjälp till självhjälp. Föreningarna får komma och 

skanna in sitt digra fotomaterial. Det blir tillgängligt i den databas som de kommunala 
museerna bygger upp och föreningarna får också cd-skivor med sitt material. 

 
• Kurser i byggnadsvård och traktens byggnadstradition, hur man läser gamla kartor och 

landskapet, lieslåtter, hamling av träd m.m. Ett sätt att föra ut kunskapen om kulturarvet 
och också sporra föreningar och enskilda till fortsatt arbete med hembygdsgårdar, 
bygdeforskning och folkbildning.  

 
• Tematiska aktiviteter på kommunens museer. De olika kapitlen i kulturarvsplanen följs 

upp med exempelvis utställningar på museerna. Man kan ha upprop efter gamla bilder och 
föremål. Uppmuntra till studiecirklar utifrån planen. Ger en kontinuerlig fördjupning av 
kulturarvsplanen.  

 
• Hembygdsfilmfestival. Upprop efter filmer som skildrar trakten.  
 

2. Dialoggruppernas förslag 
 
Från dialoggrupperna har det inkommit ett flertal önskemål kring åtgärder. Kommunen får 
allt eftersom i samverkan med olika intressegrupper verka för att de olika önskemålen kan 
förverkligas.  
 
Många av önskemålen är också av den karaktär att det är fritt fram för enskilda och föreningar 
att själva driva frågan framåt.  
 
Här redovisas inte objekt och miljöer som grupperna föreslagit då de finns med i 
miljöredovisningen och/eller i byggnadsinventeringen. 
 

Lödöse 
Bevara: 
Slaktarns brygga 
Galgekullen 
Pingstalund 
Valla Marias stuga 
Kvarnen med dämmet 
Bollas jordstuga 
Skjutvallen i Pingstalund 
Torpruin i Pingstalund 
Lagårdsdammarna bakom museet 
Danska vägen, gamla vägen till Skara 
Hamlad ask i Svalered + ladugård med anor från 1600-talet 
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Vissa gamla varvsbyggnader såsom kontor och chefsbostad. Gruppen önskar fortsatt 
engagemang för upprustning och iordningsställande av varvsområdet samt fortsatt 
näringsverksamhet.  
Posthuset 
Prästgården 
Kaptenshuset, Ekeberg 
Främjarstugan, gamla trädgårdsmästeriet 
Hedens skola 
Jättegrytan i Forsaberget 
Dansbanan 
Skansens gamla verkstad 
Kyrkogrunden  
Lärarbostaden vid skolan 
Hälltorpsgårdarna, Enekullen, Nyhem 
 
Utveckla: 
Bygg ett föreningshus för kursverksamhet, filmvisning, möten, fester m.m.  
Mer och bättre reklam för museet, ta tillvara det intresse för medeltiden som finns (bl.a. p.g.a. 
Arn). I de upp till fyra meter djupa kulturlagren har över 150 000 fynd gjorts. Ungefär 1/3 av 
den medeltida staden har grävts ut. Man kan exempelvis: Anordna årliga publika utgrävningar 
i Lödöse. Åskådliggör bättre vad som finns under ytan genom skyltar, broschyrer och genom 
ny teknik såsom markradar som kan avslöja dolda strukturer. 
Varfshistorien har potential 
Bättre skyltning: Välkommenskyltar vid E45 och tågstopp. Skylt vid älven. Sevärdhetsskyltar 
som leder till Lödöse. 
 
Sagt på mötet med gruppen 2007 
Det finns en påtaglig stolthet över det medeltida arvet och över varvet. När varvet lades ner 
var det tungt för många Lödösebor. Ibland upplever man det historiska arvet som hämmande.  
 

Göta 
Samtliga områden som nämns här nedan bör få en ordentlig skyltning som berättar om det 
kulturhistoriska värdet.  
 
Skyltning och information: 

• Timmervägens historia innehåller en hel del kulturhistoria. Längs vägen finns det kvar 
betongfundament från brukstiden som bör bevaras och återställas i ursprungligt skick 
med träränna och skyltning. Det skulle bli en turistattraktion, för idag undrar 
turisterna vad det är eller rättare vad det har varit.  

• En bättre skyltning med tillgång till riksantikvarieämbetets skyltar skulle stärka 
medvetandet av vår bygds historia. Ex en beskrivande text på skyltar längs 
”Pengaliden” hur varu- och pengatransporter överfölls och plundrades.  

• Ödetorpet – ex. Bistocken uppdatering och skyltning. 
• ”Stenhuset” vid Aspekullen är värd att bevara. 
• ”Kvarnen” förbättra skyltning 

 
”Värdshuset” på Hanströmvägen bör omedelbart bevaras och få någon form av kulturstatus.  
Disponentvillan bevaras i befintligt skick och får kulturstatus. 
 
Ryrsjön: Dämmet vid sjön skyltas.  
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Götaraset: Skyltar vid Göta industriområde om historien.  
 
Utveckla: 
Fritidsgård och mötesplatser 
 
Sagt på mötet med gruppen 
Man har avsiktligt inte pekat ut några värden i anslutning till vägen eftersom den skall 
breddas. Men även Bergabo och Solbacken anser gruppen har ett bevarandevärde för Göta. 
Folkets hus har en mycket fin interiör.  
Götagrillen har blivit en viktig mötesplats i Göta 
Ekarna invid den gamla landsvägssträckningen har ett bevarandevärde.  
 

Tunge 
Vi vill värna om öppna landskap. Jordbruk och djurhållning är en viktig del av vår närmiljö. 
Flera har sin utkomst direkt eller indirekt av lantbruk och skogsbruk. Vi behöver flera tunnlar 
och överfarter för maskiner, djur och människor för att mildra den barriäreffekt som 
motorvägen för med sig.  
 
Turism. Vi föreslår en större rastplats söder om Göta i Glässnäs. Den kan förses med en 
informationstavla med karta som visar bygdens fornminnen och sevärdheter.  
 
Tunge bygdegård. Den enda mötesplatsen i närområdet. Kan också användas som 
utställningslokal m.m. 
 
Kulturarv 
Tunge kyrka. 
”Jättekörka” på Holmaberget 
Kolerakyrkogård söder om Glässnäs 
Offerkälla öster om Vålåsberget 
Vålåsberget (Ufoberget) vårdkasar 
Olas sten, häradssten med ristningar 
Brudarevarpet.  
Milstenar 
 
De flesta äldre byggnaderna i Tunge är från 1800-talet.  
Det finns spår av torp och backstugor lite varstans, runt Brännerna, vid Slätten och i övriga 
skogspmråden. Ett torp som ser ut som ett gammalt eldhus har en sägen som säger att den 
som en gång varit där aldrig hittar tillbaka dit igen.  
Två båtsmanstorp finns bevarade, Kärra rote och Garns rote. 
 
Älven har betytt mycket. Den en mil långa älvstranden har härbärgerat åtta varv! Detta är väl 
dokumenterat. Många gamla Tungebor hade sin utkomst från varv eller båttrafik på älven.  
 
Sagt på mötet 
Det finns en sång om Tunge. Bertil Hedin kan några verser.  
Bildsköne Bengtsson  
Getsjöns badplats. Här samlades man efter slåttern.  
Dansbana.  
Gästgiveri i Kärra 
Järnvägshållplats som även betjänade Västerlandaborna. 
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Nygård 
Nygårds dialoggrupp har lämnat in kartmaterial med en stor mängd inmarkerade 
kulturlämningar såsom torplämningar, fångsgropar, fornlämningar. Även en mängd historiska 
platser har markerats ut som bevarandevärda.  Ett rikt faktaunderlag har också lämnats in.  
 
Man är mycket mån om att Nygård ges goda förutsättningar att utvecklas i framtiden.  
Önska skyltar till infarterna till samhället.  
 

Prässebo 
Gruppen har lämnat en lista över bevarandevärda miljöer, företeelser och profiler i bygden. 
Man önskar hjälp med att sammanställa mer kunskap och utveckla kulturarvet. Liksom 
Nygård betonar man att Prässebo ges goda förutsättningar att utvecklas i framtiden.  
 

Västerlanda 
Många som bor här har lockats hit av ett vackert landskap. Detta vill vi ha kvar.  
 
Vi bor vid porten till skogen och tycker det är viktigt att kunna gå rakt ut i naturen.  
Bevara naturbetesmarkerna och djurhållningen. 
 
Västerlanda har goda förutsättningar för naturturism.  
 
Vilket är kulturarvet? 
Älven, jordbruket och skogsbruket har varit förutsättningarna för utvecklingen och kulturen i 
bygden. Rester av kulturarvet ser vi lite var stans.  
 
Detta bör finnas kvar i framtiden 
Byggnader och platser som har att göra med utvecklingen och livet i älvdalen. Det kan vara 
ångbåtsbryggor, varav några finns kvar, sågar, kvarnar, sädesmagasin, skolor, 
samlingslokaler. Älven var också gräns mellan Sverige och Norge. Öster om älven kallades 
folket för pesar och på västra sidan för baggar.  
 
Skogen. 1918 kom träpatroner från Småland och sågade upp skogarna kring Västersjön till 
byggnadsmaterial. Namnen på höjderna som Arons kulle och Pers kulle anger vilka som 
sågade. Sten Nilssons sågverk startade 1691.  
 
Verksamheter. Intressant är spåren efter isbassängerna i älven strax söder om Torskogs varv. 
Till ishanteringen hörde också en lada där isen förvarades under sågspån, en restprodukt från 
virkeshanteringen. Isen levererades till fiskebåtar. Verksamheten upphörde på 1950-talet. 
Nuvarande kvarnbyggnad på Kvarnen vid Västerlandaån är från omkring 1900 och 
boningshuset från 1912.  
Dyngbjörn var en känd Göteborgare som kom för att sprida latrininnehåll på åkermarken. Vid 
Holmen fanns gästgiveri liksom vid Bäck som brann på 1990-talet. Tegelbruk har funnits vid 
stora Borg. Till sist men inte minst Thorskogs bruk, varv och slott med kraftverk och 
vattenmagasin.  
 
Vägar. Gamla vägar är viktiga att spara tillsamman med milstenarna. 1961 byggdes ny väg 
förbi kyrkan. Korsvägen var en pilgrimsled till Trondheim och den fick sitt namna för att man 
bar kors.  
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Andra byggnader. Det fanns två skolor vid Västerlanda kyrka. Ytterligare skolor fanns vid 
Berg Östra (bevarad), Torskog (bevarad?) Amneröd (bevarad), Åsen, Assleröd och Hagen. 
Nära kyrkan fanns också en fattiggård, senare ålderdomshem, som byggdes 1918 och revs på 
1980-talet. Västerland hade också ett kommunalhus vid Holmen. I kommunhuset fanns bl.a. 
en finka. 1867 bildades spannmålsfond där bönderna fick avsätta av skörden för sämre tider. 
1869 byggdes socken magasinet vid kyrkan vilket är bevarat. I Amneröd fanns en 
godtemplarloge som nu är privatbostad. Huset flyttades till sitt nuvarande läge runt 1880 och 
byggdes om till bostad på 1920-talet. Hög takhöjd och rumsindelning vittnar ännu om huset 
ursprung. Det lär också ha funnits ett bönehus i Amneröd, på vägen upp mot Stendammen.  
 
Sankt Olofs källa vid slutet av Källserödsvägen. Skyttepaviljongen som också var dansbana 
låg vid korsningen Sandbäcken mot Grandalen. Västerland var även ett utflyktsmål för 
stadsborna i Göteborg som kom med båt via älven.  
 
Övrigt 
Informationstavlor på olika platser med kartor där Västerlandas naturvärden visas. Lilla Edets 
är inte särskilt känt och det är något vi borde försöka ändra på. Tyvärr saknar centrala Lilla 
Edet charm. Centrumskulpturen skäms de flesta för, medan det finaste konsverket står gömt 
nere vid älven (propellern framför cypresserna) intill Sveriges första sluss.  
 

Öresjö 
Har inte lämnat någon skriftlig redovisning när det gäller kulturvärden men vid besök hos 
gruppen samt vid samtal med Anita Stenström har följande nämnts: 
 
Bygden väster om Öresjö kallas Fjällbygden. Öresjö ligger avsides i Hjärtum och i 
förhållande till centrala Lilla Edet. Man har en egen identitet här och riktar sig i sina kontakter 
mycket mot Trollhättan. Även Uddevalla och Väne Ryr har varit naturliga centra genom 
järnvägsstationen i Ryr och varvet i Uddevalla. I Ryr fanns posten, telegraf, nykterhetsloge, 
affärer och charkuteri.  
 
Fisket var förr en viktig näring vid sidan om jord- och skogsbruk kring Öresjö.  
 
Olof Jonsson var en bygdefotograf som skaffade sin första kamera 1905 och som sedan tog en 
stor mängd bilder kring Öresjö ända in på 1950-talet.  
 
Öresbo, Läresbo, Sandviken, Stenbacken gårdar där det finns bevarad äldre bebyggelse.  
På Brevik finns djurhållning kvar. Vid Läresbo finns muromgärdad bygata/fägata samt 
hamlade träd.  
 
Sågbron. 
 
Kållerö bruk . det var där man började arbeta.  
En ångsåg låg på östra sidan. Man flottade timmer på Öresjö.  
En fältspatshåla finns vid Brevik. Torvbrytning har förekommit.  
 
Sommarstugeutbyggnaden runt sjön börjar från 1930-talet.  
 
På 1920-talet tillkom Djurhults kapell. Det var enklare att gå dit än ner till Hjärtum. 
 



 125 

Skola i Intagan.  
 

Utby 
En mängd kulturvärden finns inom området i form av torpruiner, gravkullar, stenåldersrösen, 
fornborgar och gruvschakt. Här finns också mycket vackra platser med bedårande utsikt över 
Göta älvdalen. Inom området finns en utmärkt vandringsled på ca 8,5 km.  
 
Positivt är att vi fortfarande har badhuset sedan 1946-48 kvar. Det utnyttjas och sköts av 
ideella insatser.  
 
Utby-Vesten byaförening har funnits i ca 10 år. Inom den har en studiecirkel kring 
kulturvärden i bygden drivits i åtta år. Tillsammans med skogsstyrelsen har en natur- och 
kulturstig gjorts i ordning. Till den finns informationsskyltar och karta.  
 
Leden går exempelvis förbi Majoregården (fd boställe), gravfält från järnådern, 
torplämningar, fornborgar m.m.  
 
Föreningen finns för att naturliga mötesplatser saknas. Man har gökotta, påskeld, 
midsommarfest vid Askeröd.  
 
Nedanför Ålleberg mot älven fanns förr bageri, mejeri, skomakeri samt en dam som rodde 
folk över älven. Distriktssköterska, bensintapp och affärer har funnits. Från 1940-talet fanns 
skolbespisning i Sanna skola.  
 
I socknen har bott mycket sjöfolk, båtsmän, redare. Vintertid frös älven förr så sjöfarten låg 
nere.  
 
Man önskar att kartlägga dialekten och göra ett bildspel för exempelvis skolan.  
 

Hjärtum 
Hjärtum är en gammal kulturbygd med en blandning av villabebyggelse och ett levande 
lantbruk. Vi bör värna om denna miljö och inte exploatera sönder den. Värna om bykänslan 
och säg nej till stor ingrepp.  
 
Kulturhistoriska värden 
Överallt har naturen brukats på eller annat sätt, landskapet bär dessa spår i form av gravfält, 
hålvägar, stigar, kallkällor, fornåkrar, odlingsrösen, husgrunder, kvarnruin, benstamp, 
fångstgrop,  
 
Biologisk mångfald 
Hagmarker som har hävdats under lång tid innehåller en rik fauna, tyvärr minskar betande 
djur vilket på sikt är negativt och som vi anser är det största hotet och inte ett aktivt brukande.  
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Former för säkerställande 
 
Det finns ingen enskild lag i Sverige som täcker alla delar av kulturmiljön i kommunen. Det 
är istället flera lagar med olika bestämmelser som gör det möjligt att lagskydda (säkerställa), 
värdefulla miljöer. De lagar som kommunen i första hand kan använda för att bevara 
bebyggelse, mark- och vattenområden är Plan- och bygglagen och i viss utsträckning även 
Miljöbalken.  
 
Andra lagar med betydelse för kulturmiljön i kommunen, men där andra myndigheter har det 
största inflytandet, är Kulturminneslagen, Skogsvårdslagen samt för infrastrukturen Väglagen 
och Lagen om byggande av järnväg. Utöver dessa ”kulturmiljölagar” har också andra regler 
om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och miljökvalitetsmål betydelse för kulturmiljön i 
kommunen. 
 
K-märkt är dock inget juridiskt begrepp utan ett uttryck för att en företeelse av någon eller av 
några anses som kulturellt intressant. I juridisk mening går det därför inte att K-märka 
föremål, byggnader eller markområden. Genom medias användning av begreppet har det fått 
en stor spridning och förr eller senare kanske det dyker upp i någon av ”kulturmiljölagarna”. 
 

Plan- och bygglagen, PBL(1987:10) 
I Sverige råder i princip kommunalt planmonopol. Detta innebär att det är kommunen som 
har det i särklass största inflytandet över när, var och hur enskilda och andra får lov att utföra 
byggnation. I PBL finns både allmänna och särskilda hänsynsregler för kulturmiljön, t ex att 
vid all planläggning skall hänsyn tas till kulturvärden eller att ändring av befintliga byggnader 
skall göras varsamt så att de kulturhistoriska värdena bevaras. De viktigaste instrumenten i 
PBL för kommunen att kunna styra exploatering och bevarande är översiktsplanen, 
detaljplaner och områdesbestämmelser. 

Översiktsplanen 
Översiktsplanen (öp) är en vägledande, men inte bindande, plan för beslut om användningen 
av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. I de 
delar av kommunen som saknar detaljplan eller områdesbestämmelse har öp:n en stor 
betydelse för lovgivningen. Översiktsplanen skall hållas aktuell och den måste därför ses över 
minst en gång under varje mandatperiod. 
 
Det måste finnas en översiktsplan som täcker hela kommunen, men ibland kan kommunen 
välja att göra en mer detaljerad plan för en mindre del. En sådan brukar kallas för en 
fördjupad översiktsplan (föp). En översiktsplan kan bestå av många olika separata dokument, 
men det skall vara möjligt att få en överblick över vilka dessa är. Kulturmiljöprogrammet för 
Lilla Edet är en del av kommunens samlade översiktsplan. 
 

Detaljplaner och områdesbestämmelser 
Nybyggnation och bevarande av befintlig samlad bebyggelse inom ett avgränsat område skall 
normalt sett regleras genom en detaljplan eller områdesbestämmelser. Den vanligaste formen 
är detaljplanen (dp) eftersom det instrumentet är bäst lämpat vid nyexploatering. Begreppet 
samlad bebyggelse är en tolkningsfråga, men vanligtvis avses 10-20 byggnader på tomter som 
gränsar till varandra eller till ett gemensamt område, väg, park etc. 
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I detaljplanen eller områdesbestämmelsen fastställs rätten att bygga och skyldigheten att 
bevara något. Genom plankartan och planbestämmelserna går det att utläsa t ex att en 
byggnad eller ett markområde skall bevaras och inte får förstöras. Det kan finnas detaljerade 
bestämmelser om att vissa färgkulörer och byggnadsmaterial skall användas vid underhåll. 
Dessa brukar anges med ett litet ”q” på plankartan. En detaljplan har en bestämd 
genomförandetid, vanligtvis 5 år. Efter denna tid har planen fortfarande rättsverkan, men 
kommunen kan välja att upphäva hela eller delar av planen. Om den enskildes rätt att bygga 
påverkas negativt av ett sådant beslut kan kommunen bli ersättningsskyldig. 
 
I områden som inte omfattas av en detaljplan kan kommunen upprätta områdesbestämmelser. 
Målet med dessa är idag att förtydliga översiktsplanen eller att säkerställa områden som är av 
riksintresse, se Miljöbalken. Områdesbestämmelserna kan vara lika detaljerade som i en 
detaljplan, men instrumentet passar bäst vid bevarande av byggnader, mark- och 
vattenområden. En områdesbestämmelse har ingen särskild genomförandetid. Regeringen 
förbereder flera ändringar av PBL och reglerna för områdesbestämmelser kommer sannolikt 
att göras om en hel del. 
 

Miljöbalken (1998:808). 
Miljöbalken (MB) som började gälla år 1999 är en sammanslagning av hela 15 miljölagar. 
Det övergripande syftet med MB är att samhället skall utvecklas på ett långsiktigt hållbart 
sätt. I likhet med PBL innehåller den allmänna hänsynsregler om att värdefulla natur- och 
kulturmiljöer skall skyddas och vårdas. Kulturmiljön i kommunen berörs i första hand genom 
reglerna om riksintressen, reservatsbildningar, biotopskydd, strandskydd och 
landskapsbildsskydd. 
 

Riksintressen 
Mark- och vattenområden som har så höga värden att de är av nationell betydelse är 
riksintressen enligt miljöbalkens tredje kapitel. Det finns olika slags riksintressen; 
kulturmiljöer, natur- och friluftsområden är en typ, anläggningar för industriell produktion, 
energiproduktion, energidistribution är en annan. Gemensamt för alla riksintressen är att dessa 
inte påtagligt får skadas genom t ex utbyggnader eller infrastruktursatsningar. Kommunen 
skall i sin översiktsplan redovisa hur riksintressena säkerställs så att dessa inte påtagligt 
skadas. 
 
I Lilla Edets kommun finns det flera områden som är av riksintresse. Kulturlandskapet vid 
Åsbräcka med bl. a. många fornlämningar, en kyrkomiljö och stora öppna odlingsytor är av 
riksintresse för kulturmiljövården liksom miljön kring Tösslandagården och ett större 
områden med torpmiljöer på Bredfjället. Andra områden i kommunen är av riksintresse för 
naturvården eller för friluftslivet. Det är dock lite missvisande att strikt dela upp värdena i 
kultur, natur och friluftsliv då det ofta handlar om en kombination av olika förhållanden som 
gör ett område nationellt betydelsefullt. 
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Miljön kring Tösslandagården och Tösslanda säteri är av riksintresse för kulturmiljövården. 

Reservatsbildningar 
Med stöd av Miljöbalken kan kommunen eller Länsstyrelsen fatta beslut om att bilda 
naturreservat eller kulturreservat. Det sistnämnda är en ny typ av reservat som infördes med 
MB. Det finns ännu inga kulturreservat i Lilla Edets kommun, men väl ett flertal 
naturreservat. Målet med reservaten är att naturen bevaras så att den biologiska mångfalden 
säkerställs samt att människorna får tillgång till friluftsområden. Särskilt den tätortsnära 
naturen är utsatt för ett hårt exploateringstryck. 
 
I ett kulturreservat är det kulturvärdena, t ex ett odlingslandskap med många byggnader, som 
står i förgrunden. Det är det kulturpräglade landskapet som skall bevaras. Även för många av 
naturreservaten är det den av människan påverkade miljön som är en förutsättning för de växt- 
och djurarter som man vill bevara. Det finns därför ingen absolut skillnad mellan de båda 
reservatstyperna. 
 
Reservatsbildningar som innebär att markanvändningen försvåras eller förhindras kan 
innebära att ersättning betalas ut till markägare och andra som påverkas. 
 

Biotopskyddsområden 
För vissa mindre mark- och vattenområden med livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter 
finns möjligheter att förklara dessa som biotopskyddsområde. I kulturlandskap utanför 
detaljplanelagt område har alléer, åkerholmar, odlingsrösen, småvatten och våtmarker, öppna 
diken och stenmurar ett generellt biotopskydd. Länsstyrelsen handlägger biotopskydden i 
odlingslandskapet, Skogsvårdsstyrelsen skydden i skogslandskapet. 
 

Strandskydd 
Enligt miljöbalken finns ett strandskydd vid sjöar och vattendrag för att trygga friluftslivet 
och för att säkra goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Normalt sett handlar detta skydd om 
100 meter från strandlinjen inom vilket det t ex är förbjudet att uppföra byggnader eller stänga 
av allmänhetens tillträde. Inom vissa områden finns också ett utökat strandskydd på upp till 
300 meter från strandlinjen. I områden med detaljplan kan strandskyddet upphävas. Många 
kulturmiljöer är belägna inom strandskyddade områden. Förhållandena i Lilla Edet redovisas i 
ÖP.  
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Landskapsbildsskydd 
Vissa kulturmiljöer omfattas av ett särskilt landskapsbildsskydd. Områdena bildades med stöd 
av den gamla naturvårdslagen och omfattar anläggande av bebyggelse, vägar och andra större 
anläggningar som kan ha en negativ effekt på landskapsbilden. För varje område med 
landskapsbildsskydd finns särskilda bestämmelser. Även om begreppet inte finns med i 
Miljöbalken gäller de gamla bestämmelserna fram tills nya, som t ex natur- eller 
kulturreservat, tas fram. 
 

Lagen om kulturminnen m. m. (1988:950) 
Kulturminneslagen innehåller i likhet med PBL och Miljöbalken både allmänna och särskilda 
bestämmelser. I första paragrafen står att "Det är en nationell angelägenhet att skydda och 
vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla." Kulturminneslagen innehåller 
särskilda bestämmelser för fornlämningar, fornfynd, byggnadsminnen och kyrkliga 
kulturminnen. Det är Länsstyrelsen som handlägger de flesta typerna av kulturminnesärenden. 
 

Fornlämningar och fornfynd 
Alla fasta fornlämningar, kända som okända, är skyddade genom kulturminneslagen och får 
inte skadas. I lagen anges vad som är en fast fornlämning och vilken utbredning den har. Den 
som på något sätt vill ändra en fast fornlämning måste ha länsstyrelsens tillstånd. Fornfynd är 
föremål som hittats i eller vid en fast fornlämning och som kan antas vara minst 100 år gamla.  
 

Byggnadsminnen 
En byggnad eller ett bebyggelseområde kan förklaras som byggnadsminne av Länsstyrelsen. 
Vem som helst får genom att skriva till Länsstyrelsen väcka fråga om en 
byggnadsminnesförklaring, men detta innebär inte något automatiskt skydd. 
 
För att något ska kunna förklaras som byggnadsminne måste flera kriterier vara uppfyllda, 
byggnaden skall bland annat vara synnerligen märklig. Det är också svårt att genomföra en 
byggnadsminnesförklaring i strid mot en fastighetsägares vilja.  
 
Vid byggnadsminnesförklaringen fastställs skyddsbestämmelser som bland annat säger hur 
byggnaden skall vårdas och hur ändringar får göras. I Lilla Edets kommun finns ännu inget 
byggnadsminne. 
 
Lagen om kulturminnen skyddar våra kyrkliga miljöer och våra fornlämningar. Här syns dopfunten i Ale-Skövde 
kyrka samt en hällristningsplats vid Fråstad i Åsbräcka.  
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Kyrkliga kulturminnen 
Svenska kyrkans kyrkobyggnader, kyrkliga inventarier och begravningsplatser skall vårdas 
och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas. I Lilla Edets kommun finns 
flera kyrkomiljöer med medeltida ursprung. De är kommunens äldsta byggnader som 
fortfarande används.  
 

Skogsvårdslagen (1979:429) 
Enligt regeringens föreskrifter till Skogsvårdslagen skall skador undvikas på värdefulla 
kulturmiljöer i skogen. Några exempel på kulturlämningar i skogen är t ex kvarnar, sågar, 
odlingsrösen och stenmurar. Under senare tid har flera inventeringar gjorts av sådana övriga 
kulturlämningar i skogen. I vissa fall omfattas dessa av Kulturminneslagen i andra fall av 
Skogsvårdslagen. 
 

Väglagen (1971:948) och Lagen om byggande av järnväg 
(1995:1649) 
Både Väglagen och Järnvägslagen innehåller allmänna bestämmelser om att vid anläggande 
av vägar och järnvägar skall hänsyn tas till kulturmiljön, stads- och landskapsbilden. 
 

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) 
En miljökonsekvensbeskrivning är en metod för att beskriva vilken påverkan t.ex. en planerad 
utbyggnad, en ny vägsträckning eller en ny verksamhet får på miljön. I Miljöbalken finns 
särskilda regler för sådana beskrivningar som även tillämpas i andra lagar, bl. a. i Väglagen 
och Järnvägslagen. I PBL finns kompletterande bestämmelser för planeringen. I en MKB 
skall det framgå om kulturmiljön påverkas negativt eller positivt av olika alternativ. 
 

Miljömålen 
Riksdagen har fattat beslut om 16 svenska miljömål som är kärnan i arbetet för en långsiktigt 
hållbar utveckling. Kulturmiljön berörs av flera miljömål, t ex målen om en god bebyggd 
miljö eller ett rikt odlingslandskap. Målen har brutits ner i regionala och lokala delmål av 
statliga och kommunala myndigheter. Miljömålen skall vara vägledande för kommunens 
planering av t ex nya vägar- och bostadsområden.  
 
 
 


