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Balgö uppvisar ett naturskönt odlingslandskap med många tydliga 
spår efter den omfattande jordbruksverksamhet som tidigare bedri-
vits på ön. Balgö var bebodd året runt till 1966. Idag består ön av 
ett bitvis kargt betespräglat kulturlandskap i yttersta kustbandet. 
De varierade naturbetesmarkerna utgör historiska biotoper med 
mycket höga natur- och kulturvärden. Till miljön hör fina stenmu-
rar samt en välbevarad gårdsbebyggelse, med bl.a. två manbyggna-
der samt två mäktiga ladugårdar från sent 1800-tal. I strandnära 
lägen ligger fornlämningar som gravrösen och tomtningar. Balgö 
utgör ett ovanligt fint exempel på ett skärgårdsjordbruk, vars skif-
tande historia avspeglar människors förmåga till försörjning i en 
utsatt miljö. Ön har därtill en spännande historia, bl.a. som plats 
för nordiska kungamöten under medeltid. 

Balgö
Lindbergs socken
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Balgö ligger i yttersta kustbandet cirka en 
kilometer utanför Tångaberg och är med 
sina 250 hektar landområde den största 
av Hallands öar. Det i sydväst liggande 
Grässkär är skilt från huvudön med ett 
vadbart sund. Balgö har ett varierat och 
innehållsrikt odlingslandskap, med mån-
ga välbevarade markslag och spår efter 
äldre tiders jordbruksaktiviteter, vilka åt-
minstone går tillbaka till 1600-talet. Be-
byggelsen ligger samlad på en tomt cen-
tralt på ön, väl avgränsad mot omgivande 
marker av vällagda stenmurar. 

Landskapet på det flacka Balgö består 
av en mosaik av betade f.d. åker- och 
gräsmarker samt utmarker. Naturbe-
tesmarken utgörs bl.a. av hällmarkshe-
dar med ljung och enbuskar, torr- och 
friskängar, strandängar samt kala klap-
perstensfält och strandvallar. Det öppna 
kulturlandskapet hyser en hävdgynnad 
flora och fauna, varav flera rödlistade ar-
ter. På ön finns viktiga häcknings- och 
rastplatser för såväl sjöfågel som vadare, 
en livskraftig koloni av knubbsäl samt 
länets största population av den i Hal-
land numera mycket sällsynta strandpad-
dan (tidigare kallad stinkpadda). 

Främst norr och öster om bebyggelsen 
finns ett omfattande och innehållsrikt 
fossilt odlingslandskap, med långsmala 
parceller och svagt välva tegar, en stor 
mängd röjningsrösen, bortröjda block 
och stora stentippar. Här finns även 

Balgö ligger strax utanför Tångaberg. Ön präglas numera av ett betat stenmurslandskap. Inägomarken låg på 
öns norra del och i söder bredde utmarken ut sig. 

På häradskartan över Balgö från tidigt 1920-tal ser man gårdsbebyg-
gelsen på tomten, omgiven av åkermarker. Ett par av de större åkerdi-
kena syns i kartan. Närmast sommarbryggan finns en större åkerlycka, 
med en centralt placerad märgelhåla. I söder ligger den s.k. Sparrisa-
lyckan, där bl.a. köksgrödor odlades. Bladen Getterön och Åskloster.

På Balgö finns flera monument över gods-
ägaren och arrendatorn Alfred Bexells vurm för 
skapande med stora stenar och stenhuggeri.
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åtskilliga välbevarade stenmurar och 
lyckor samt i söder en muromgärdad 
yta med rester efter gårdarnas odling av 
köksgrödor, kallad Sparrisalyckan. Un-
der 1930-talet skedde omfattande drän-
eringsarbeten på centralt belägna åkrar 
och vallar och dikena efter dessa är fort-
farande tydliga. Några av de större dike-
na kantas av kraftiga jordvallar.

Balgö tycks ha varit bebott åtminstone 
sedan tidigt 1600-tal. Jordeboken 1646 

Stenmurslandskapet på den gårdsnära f.d. åkermar-
ken. Idag betas området av nötkreatur och hjortar.

Strandnära stenmur kring en f.d. åkeryta söder om gårdstomten.

De två mäktiga ladugårdarna i sten som Alfred Bexell lät uppföra på ön under sent 1800-tal. Från ladu-
gårdshörnen löper raka stenmurar ut. 

Ladugårdsfönster med tegelomfattning.
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upptar ett helt mantal kronohemman, 
som då var prästänkesäte till Träslövs 
pastorat. I landsbeskrivningen 1729 om-
nämns fyra arrendebönder på ön, vilka 
hade varsitt bostadshus, kålgårdar och 
åkrar avgränsade mot den magra ängen 
av stenmurar. Tidvis har ön även använts 
till insamling av ejderdun för avsalu.

Under 1800-talet bedrevs ett intensivt 
jordbruk på Balgö. Friskängen som vid 
sentida inventeringar klassats som ”f.d. 
odlingsmark”, omfattar ca 35 hektar. 
Denna areal utgjorde stommen i den åker 
och äng som brukades här på 1800-talet. 
Övriga marker nyttjades främst till bete. 
Här fanns då fyra hemmansdelar om ¼ 
mantal vardera. 

Då godsägaren på Torstorp i Grimeton, 
Alfred Bexell, blev arrendator på Balgö 
1875, avhystes bönderna och ett mer 
rationellt jordbruk skapades. Under 
hans tid på ön skedde en viss uppodling 
och jordförbättring med hjälp av märg-
ling och tånggödsling. Bexell höll en 
stor besättning nötkreatur på ön, vilken 
sköttes av anställda statare. Två stora 
ladugårdar byggdes och rejäla dubbla 
stenmurar kom till stånd. Sedan Bexell 
avlidit år 1900, minskade jordbruksak-
tiviteterna på Balgö för en tid. 

1918 förlades dock Svenska Fåravels-
föreningens stamschäferi för avel av 
cheviotfår till Balgö, en verksamhet som 

Detalj av fasad med de två cen-
trala entréerna med spröjsade 
fönster och skärmtak på det 
östra bostadshuset.

Den västra, äldre manbyggna-
den på gårdstomten. Plåttaket 
har ersatt ett ursprungligt halm-
tak, vilket framgår av de inmu-
rade droppstenarna på ena skor-
stenen. Till höger syns den s.k. 
källarvinden. Den blå kulören 
på dörrar och förstukvistar torde 
vara av sent datum. Förstukvis-
tarna är vackert utformade i en 
nationalromantisk allmogestil.

Stenmurar med grindstolpar vid 
norra infarten till gårdstunet.
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under 1940-talet omfattade ca 400 får. 
Periodvis förekom även storskalig gås-
uppfödning! Fåren sköttes under alla år 
av familjen Johansson, vilka lämnade 
Balgö 1950 när schäferiet avvecklades. 
Mellan åren 1954 och 1966 fanns endast 
en tillsyningsman kvar på ön, som där-
efter inte längre varit bebodd året runt. 
Sedan 1960-talets mitt har inget hö bär-
gats på ön och all gödsling upphört.

Sedan slutet av 1960-talet har Balgö ar-
renderats för sommarbete med nötkrea-
tur, fr.o.m. 1989 av Lindhov som även 
haft mufflonfår samt dovhjortar ute på 
ön. Betet har därmed fortgått kontinu-
erligt och Balgö är idag ett utpräglat be-
teslandskap. Numera upprätthålls betet 
av ungefär 100 ungnöt under ordinarie 
betessäsong. Dessutom betar förvildade 
mufflonfår och ett antal inplanterade 
dovhjortar året runt. Trots detta har 
viss igenväxning med främst enbuskar 
och slån skett. Sedan 2011 pågår därför 
åtgärder med restaurering av öns betes-
marker, där riset bl.a. körs bort med häst.

Den välbevarade och samlade gårds-
miljön är symmetriskt anlagd och 
innehåller två manbyggnader, ladugård, 
lada samt fähus och källarvind. Vidare 
finns en mindre sommarstuga samt ett 
hönshus invid gården. På sydöstra delen 
av ön finns ett fritidshus från 1930-talet 
och vid sommarbryggan finns ett garage.

Intill den östra gården på tomten finns en liten lycka om-
ramad av en vällagd stenmur, sannolikt en äldre kålgård.

Gårdsbebyggelsen på Balgö sedd från ovan. Notera de breda stenmurarna som omger tomten! 

Fritidshuset på öns södra del med en påkostad skorsten i 
den för övrigt anspråkslösa arkitekturen.

Kungamöten på Balgö
Under medeltiden var Balgö plats för nord-
iska kungamöten. Ön omnämns första gån-
gen 1308, då ett vapenstillestånd mellan 
Kung Håkon V av Norge och Kung Erik av 
Danmark undertecknades här. Två år senare 
slöt Kung Håkon förbund med hertigarna 
Erik och Valdemar av Sverige på ön. Att 
undertecknandet av dessa storpolitiska för-
drag skedde på en relativt oansenlig plats som 
Balgö, hade troligen flera anledningar. Ön 
ansågs säkert neutral och strategiskt belägen 
samt saknade styrkesymboler som t.ex. bor-
gar. Under 1500-talet berördes Balgö, som då 
tillhörde danska kronan, av flera förläningar. 
Ön var till stor del bevuxen med ekskog och 
tycks ha hyst en gård. Balgö har åtminstone 
sedan tidigt 1600-tal tillhört Träslövs försam-
ling som prästlönetillgång, stadfäst 1689 av 
svenske Kung Karl XI. 
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Balgö utgör huvudön i Balgö naturreservat. Balgö ingår i 
riksintresse för naturvården; objekt NN9 Klosterfjorden-Get-
terön samt riksintresse för friluftsliv; objekt FN 7 Getterön-
Årnäs-Balgöarkipelagen. Den ingår i nätverket Natura 2000; 
SE051050 samt LIFE-projektet GRACE i Halland (restau-
rering av igenväxta betesmarker i skärgården). Hela Balgö 
samt Grässkär upptas i Jordbruksverkets ängs- och betesmark-
sinventering. Ön är sedan 1988 naturvårdsområde och ingår 
i naturvårdsprogram för Varbergs kommun; objekt 54 Balgö 
naturvårdsområde. Utvidgat strandskydd råder runt hela ön. 
Delar av reservatet är fågelskyddsområde och några skär utgör 
sälskyddsområde. Ön hyser flera gravrösen och stensättningar 
från brons- och järnålder, ett par tomtningar samt några sen-
tida husgrunder. Observera att det fossila odlingslandskapet 
inte finns registrerat i FMIS!

Den västra manbyggnaden är en fram-
kammarstuga från första hälften av 
1800-talet på enkel rumsbredd och med 
timmerstomme och fasad av rödfärgad 
locklistpanel. Taket vilar på längsgående 
ryggåsar, synliga vid den norra gaveln. 
De karakteristiska två entréerna har dub-
beldörrar, med överljus vid den södra. 
Förstukvistarna är nationalromantiskt 
utformade, troligen från tidigt 1900-
tal. Grundläggningen är i uppmurad 
sten. Interiören är välbevarad med bl.a. 
en stänkmönstrad skänkkakelugn som 
förmodligen är från mitten av 1800-talet, 
ett eldstadskomplex i köket samt synliga 
takbjälkar. Den östra manbyggnaden är 
en modernare variant av den västra. Hu-
set uppfördes 1909, som statarbostad för 

Ett av de mäktiga bronsåldersrösena uppe på klapperstensvallen på öns norra del. 

ett äldre hönshus samt en mindre som-
marstuga. Vid gården finns en planterad 
lövträdsdunge.

På Balgö finns ett flertal fornlämningar. 
I markerade höjdlägen längs stränder-
na ligger ett antal stora gravrösen samt 
ett par stensättningar från brons- och 
järnålder, merparten placerade uppe på 
klapperstensvallen och byggda av ste-
nen här. På ön finns även ett par s.k. 
tomtningar, dvs. enkla lämningar efter 
tillfällig fiskarbebyggelse uppförd sedan 
medeltid och fram i nyare tid. På gårds-
området finns rester efter äldre bebyg-
gelse i form av två husgrunder och andra 
byggnadsspår från tiden före 1875. Mitt 
på ön finns ytterligare en husgrund, tro-
ligen rester efter en lada.

flera familjer, i nationalromantisk stil, på 
dubbel rumsbredd och med stomme i 
stående plank, men i övrigt med liknande 
utformning. 

De imponerande ekonomibyggnader 
som Alfred Bexell lät uppföra består av 
en ladugård och en lada med metertjocka 
stenmurar, från 1875 respektive 1883. 
Port- och fönsteromfattningar är utförda 
i gult och rött tegel i nygotisk stil och 
uppvisar stora likheter med Torstorps 
ekonomibyggnader i Grimeton. Invid 
manhusen är en s.k. källarvind i murad 
sten samt ett fähus med källare och ett 
utedass. Tomten runt byggnaderna om-
ges av vällagda stengärdesgårdar i form 
av dubbelmurar. Utanför dessa ligger 
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Rekommendationer
•  För att områdets unika prägel av hävdat kulturlandskap i skärgården ska kunna bevaras är fortsatt beteshävd en förutsättning. 

Betesdriften bör vara landskapsvårdsinriktad, så att miljöns värdefulla karaktär med agrara lämningar samt hävdberoende 
markslag, flora och fauna bibehålls.

•  Ny bebyggelse bör begränsas till mindre komplementbyggnader/uthus i anslutning till befintlig bebyggelse. Utformning bör 
ansluta till lokal byggnadstradition och den befintliga bebyggelsens placering och karaktär. Exempelvis bör fasader vara av 
rödfärgad träpanel.

•  Den kulturhistoriskt värdefulla gårdsbebyggelsen är starkt karaktärsskapande och bör vårdas och renoveras med hänsyn 
till dess byggnadsskick, arkitektur och ursprungliga utseende. Väsentliga komponenter är här gårdsform och gårdsrum, 
byggnadstekniker, grund, fasad- och takmaterial, fasadliv, fönster och dörrar, förstukvistar, färgsättning, markbeläggning samt 
äldre interiörer.

•  Karaktärsskapande landskapselement som stenmurar, grindar och grindstolpar, uppställda block, fossila åkerytor, diken, 
röjningsrösen, stentippar, grövre lövträd, gårdsnära lyckor, brukningsvägar, märgelhålor och dammar samt förtöjningsplatser 
för båtar bör bevaras och vårdas.

Fastigheter med kulturhistorisk värdefull bebyggelse enligt Bebyggelseinventeringen (2009): Balgö 1:1.

Landskapsvårdare på väg ut till Balgö i morgondimman en oktoberdag. 
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Gamla Varberg -  
Tången

Lindbergs och Torpa 
socknar

De betade strandängarna och kusthedarna kring Fyrstrandsfjor-
den tillhör de mest värdefulla naturbetesmarkerna i Halland. 
Området utgör en rest av de förr så vidsträckta utmarker som i 
århundraden betats av djur från omkringliggande socknar. Den 
rika floran av hävdberoende arter är här skapad av kontinuerlig 
betesdrift. Det strandnära landskapet är flackt, men ramas vack-
ert in av Gamla Varberg med sin karaktärsfyllda silhuett. Uppe 
på det ljungklädda berget finns flera förhistoriska gravar, bl.a. ett 
mäktigt bronsåldersröse i krönläge. På Tången ligger ett par äldre 
gårdar, vars djur betar markerna runtomkring. Över de bitvis fuk-
tiga strandängarna löper stenmurar längs spikraka skiftesgränser. 
Nära stranden finns några små holmar, varav Kråkeholmen är den 
största. Här hittar man ovanligt välbevarade tomtningar, d.v.s. 
rester efter enklare boningar som har använts återkommande un-
der fiskeperioder från medeltid och framåt.

21
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Fyrstrandfjordens naturbetesmarker hör 
till de mest välhävdade i Halland. Här 
finns en mosaik av hävdberoende natur-
typer, en mycket varierad vegetation 
samt en rik flora och fauna. Beteshävdens 
långa kontinuitet har skapat en tillta-
lande landskapsbild med ett stort antal 
arter och numera ovanliga markslag som 
havsstrandäng och ljunghed. Den rika 
floran består bl.a. av tuvtåtel, kattfot, 
jungfrulin, klockgentiana och salttåg. 
Markerna erbjuder även goda rast- och 
häckningsplatser för vadare och sjöfå-
gel. Stora delar av området har undgått 
gödsling och igenväxning. Strandängen 
är periodvis fuktig och genomkorsas av 
Kråkebäcken. Marken närmare järnvä-
gen är numera åker, innehållande ett an-
tal märgelhålor.

Det öppna betespräglade kustlandskapet 
utgör en rest av den tidigare vidsträckta 
gemensamma utmarken till Torpa och 
Lindbergs socknar. Fram till omkring 
1800-talets mitt, fanns stora arealer 
med kala, ljungklädda hällmarker och 
hårdsnaggade strandängar här. Marken 
beskrivs i äldre kartor som sandig, bergig, 
tuvig och ljungbeväxt. Betydande delar 
har sedan odlats upp, men den strand-
nära zonen liknar ännu det landskap som 
fanns här för 150 år sedan. Kustberget 
Gamla Varberg har karaktären av de hal-
ländska ljunghedarna. Här växer ljung 
och enbuskar på i övrigt kala berghällar. 

Tångabergs gård var med sitt strandnära läge lämplig för kustbevakning och i äldre tider in-
hystes därför strandridare och uppsyningsmän här. En liten stuga står intill huset, vilken tidvis 
använts som tillfällig bostad av dylika personer och annat sjöfolk. Att kustbevakningen posterades 
här, berodde på myndigheternas intresse för den betydande utskeppning av gatsten från Tånga-
bergs stenhuggeri som företogs härifrån – en aktivitet som även misstänktes dra med sig smuggling. 
Gatstenen kördes ut till de väntande skeppen på redden med pråm. Merparten gatsten export-
erades till Tyskland. Kustbevakningen här drogs in 1911. En äldre pir på Tångens sydspets minner 
om denna period i områdets historia.

Karta över ”strandmarken” (betad strandnära utmark) till Lindberg m.fl. byar 1817. Lantmätaren har särskilt mar-
kerat gravröset på Gamla Varberg. Akten M40-15:4 i Lantmäteristyrelsens arkiv
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På strandängarna löper långa spikraka 
stenmurar, flera med en fortsatt sträck-
ning ut i den grunda viken. Dessa mu-
rar markerar skiftesgränser tillkomna i 
samband med laga skiften på 1800-talets 
mitt. Flera murar är låga eller nedrasade. 
Två murar bildar en rak väg som skär 
tvärs över strandängarna från järnvägen 
ut till havet. Denna ”tångväg” användes 
tidigare av gårdarna i Lindberg, för att 
nå den smala tångallmänningen längs 
havsstranden. Idag är den avskuren av 
banvallen. Vid 1800-talets mitt fanns en-
dast några enstaka torpstugor i området, 
varav en ute på Tången samt en nordost 
om Gamla Varberg. 

I området kring Gamla Varberg finns 
ett flertal stengärdesgårdar. Betesmarken 
har en mycket artrik hagmarksflora. På 
krönet av berget ligger ett antal förhis-
toriska stensättningar samt ett mäktigt 
bronsåldersröse, cirka 30 meter i diam-
eter och närmare tre meter högt. Från 
röset har man vida utsikt över havet och 
bygden. På dess topp är ett sjömärke 
byggt. Nedanför berget i söder ligger ett 
f.d. torpställe, “Gamla Varberg”, med ett 
bostadshus av typen hallandslänga och 
med ett tillhörande uthus. Byggnaderna 
och är fint renoverade med bl.a. stråtak. 
Runt tomten löper en gammal stenmur. 

Tvärs över strandängarna löper den spikraka gamla ”tångvägen”, vilken tidigare användes av Lindberg m.fl. byar 
vid transport till och från tångallmänningen. I bakgrunden Tångabergs gård invid berget på Tången. 

Betesmarken på Gamla Varberg präglas av kala 
hällar, ljung och enbuskar.
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Vid norra sidan av Fyrstrandsfjorden lig-
ger Tångabergs gård med skyddat läge och 
fin utsikt över viken. Gården etablerades 
här 1838, på Tofta bys utmark efter laga 
skiftet. Strax intill ligger ytterligare en 
gårdsdel från 1875, med en stor ladugård 
på hög stenfot i vinkel närmast havet. 
Tångabergs gård är trelängad. Mot öst 
ligger en karakteristisk ekonomibygg-
nad med f.d. stalldel murad i natursten 
samt en ladugårdsdel i skiftesverks- och 
regelverksteknik. Stallet uppfördes på 
1830-talet, medan resten av byggnaden 
tillkommit senare. Manbyggnaden från 
1920 är ett 1 ½ vånings dubbelradhus 
på hög stenfot med frontespiser på fram- 
och baksida. En modernare ladugårds-
byggnad i väster inramar gårdsplanen. 

Gårdsmiljöerna på Tången präglas i 
övrigt av vällagda stenmurar med fina 
grindstolpar i huggen sten. Några av 
murarna inramar små trädgårdar, hagar 
och tun. Skiftet norr och öster om be-
byggelsen odlades upp i samband med 
gårdsetableringen och här odlades främst 
rotfrukter och potatis på den sandiga 
marken.

Intill gårdarna finns mycket värdefulla 
betesmarker i form av havsstrandän-
gar och hagmarker, tidigare kallade 
”Kråkeängar”. Marken betas av gårdens 
nötkreatur samt får. Längre ut på Tången 
har fritidshusbebyggelse efterhand 
tillkommit med småskalig bebyg-

Stenmuren löper genom det grunda vattnet ut till Vadskär.

Torpet Gamla Varberg ligger på södra sidan av berget.
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Stenhäll på gårdsplanen med inskriptionen ”Lars Andersson 1838” – det år han flyttade hit från Balgö och upp-
förde Tångabergs gård. Notera järnringen i främre hörnet, där strandridarna band sina hästar. I bakgrunden 
den lilla inhysningsstugan.

Tångabergs gård. Ekonomibyggnaden med sin karakteristiska fasad i sten och trä. Gamla gårdspumpen framför ladugårdsdelen i sten på Tångabergs gård.

På uthuset sitter en del av ett akterskepp, vilken bärgats från 
ett förlist fartyg.
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Området ingår i riksintresse för naturvård; NN 9 Klosterfjorden-Getterön 
samt upptas i naturvårdsprogram för Varbergs kommun; objekt 56 
Fyrstrandsfjorden. Utökat strandskydd gäller för hela kuststräckan utmed 
Fyrstrandsfjorden och Lerviken samt runt Kråkeholmen och angränsande 
skär. Gamla Varberg är naturreservat och ingår i Natura 2000; SE0510051. 
Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering upptar fyra ytor med 
strandäng, fuktäng, hällmark och hed inom området. Inom området finns 
flera gravar från brons- och järnålder (stensättningar och rösen, varav ett 
röse på Gamla Varberg mäter 30 m i diam.). På Tången, Kråkeholmen 
och Lilla resp. Stora Stenskär finns tomtningar, båtlänningar och enkla 
kullerstensbryggor. 

gelse, ofta väl insmugen och anpassad 
till topografi och naturförutsättningar. 
Därutöver finns ett antal moderna vil-
lor och fritidshus utspridda på Tången, 
tillkomna efter 1900-talets mitt. På Tån-
gens sydspets finns rester efter ett par 
generationer av små pirar, varav åtmin-
stone den större idag fungerar som kaj-
plats. På häradskartan från ca 1920 är en 
hamnplats markerad här.

På den långsmala Torpa tånge samt de 
små strandnära öarna Kråkeholmen och 
Lilla respektive Stora Stenskär, finns över 
tjugo s.k. tomtningar samt ett flertal 
båtlänningar och några bryggor av kull-
ersten. Lämningarna är här ovanligt 
välbevarade och tydliga. Tomtningar 
är rester efter enklare boningar (bodar/
hyddor) eller visten, här uppbyggda av 
en eller flera stenvallar intill större block, 

Fritidshusen är ofta väl anpassade till topografi och naturmiljö, som detta från 
1960-talet.

På toppen av berget Gamla Varberg ligger ett stort gravröse med magnifik utsikt över bygden och havet. Röset har även haft en funktion som sjömärke.

typiska för norra Hallands och Bohus-
läns skärgårdskust. Ibland uppträder de 
enbart som små stenröjda ytor. Platserna 
har sannolikt tillfälligt använts vid de 
återkommande sillfiskeperioderna under 
medeltid och nyare tid. På Tången och 
längs Lerviken betas marken av kor, vilka 
periodvis även kan vada ut till Kråkehol-
men i det grunda vattnet.
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Rekommendationer
•  För att områdets prägel av utmarksbetonad öppen strandäng och hedmark ska kunna bevaras är fortsatt beteshävd en 

förutsättning. Betesdriften bör vara landskapsvårdsinriktad, så att miljöns värdefulla karaktär samt hävdberoende markslag 
och flora bibehålls.

•  Ny bebyggelse bör begränsas till mindre komplementbyggnader/uthus i anslutning till befintlig bebyggelse. Utformning bör 
ansluta till lokal byggnadstradition och den befintliga bebyggelsens placering och karaktär. 

•  Bebyggelsen bör vårdas och renoveras med hänsyn till dess arkitektur, historia och ursprungliga utformning . Karaktärsskapande 
element är gårdsform, grund, fasadliv och fasadmaterial, taklutning- och takmaterial, fönster och dörrar.

•  Nya diken, täkter, planteringar, lednings- och vägdragningar bör undvikas i betesmarker och intilliggande åkermarker.
•  Karaktärsskapande landskapselement som stenmurar, diken, märgelhålor, grindstolpar, grövre ädellövträd, spår efter stentäkt, 

pirar och stenbryggor bör bevaras och vårdas.

Fastigheter med kulturhistorisk värdefull bebyggelse enligt Bebyggelseinventeringen (2009): Lindberg 3:7, Tofta 6:5.

Flygfoto från sydväst med Kråkeholmen och Tången i förgrunden.
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Lindhovs mäktiga röda ladugård är ett välkänt landmärke utmed 
riksväg 41 vid norra infarten till Varberg. Nära vägen, omgiven 
av lummiga lövträd, ligger Lindhovs kungsladugård med anor 
från 1600-talet. Det pampiga corps-de-logiet med sina flyglar och 
gamla stora ekonomibyggnader, bildar en välbevarad och stilfull 
herrgårdsmiljö. Intill gården finns en bevarad del av gamla lands-
vägen, vilken löper över Himleån på en vacker stenvalvsbro. På 
andra sidan vägen ligger lämningarna efter Varbergs föregångare 
– Ny Varberg, med tillhörande kloster, kyrka och stadsbebyggelse 
från 1400- och 1500-tal. Platsen har undersökts arkeologiskt och 
det rika fyndmaterialet ger viktig kunskap om medeltidsstaden. 

Lindhov - 
Ny Varberg
Lindbergs socken
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Lindhov ligger vid sammanflödet mel-
lan Himleån och Munkån, strax norr om 
Varberg. Landskapet karakteriseras av 
kustslättens flacka, öppna odlingsmarker. 
Rakt igenom området, mellan kungsla-
dugården och platsen för den medeltida 
staden Ny Varberg, passerar den starkt 
trafikerade riksväg 41, vars barriäreffekt 
är betydande. Rester efter stadsområdet 
finns emellertid på båda sidor om vägen, 
vilket betyder att hela området utgör en 
fornlämning. Idag syns få spår ovan mark 
efter staden, utöver delar av stadsvallen, 
vallgravar och bitar av en grävd kanal. 
De arkeologiskt undersökta lämningarna 
efter stadens kloster har dock markerats 
med skifferplattor i gräset. Vid platsen 
finns parkering och informationsskyltar. 

På Christian IV:s befallning anlades 
1615 en kungsgård på platsen för den ett 
par år tidigare skövlade och nedbrända 
staden Ny Varberg. Kungsgården skulle 
brukas under Varbergs slott. Slottsher-
ren Mogens Gyldenstierne lät bygga 
en ladugård på platsen. Sedan området 
kommit under svenska kronan byggdes 
här ett överstelöjtnantsboställe i slutet av 
1600-talet, vilket sedermera blev lands-
hövdingens arrende. Till Lindhov hörde 

Bilden ovan: Johans Söderlinghs 
karta över Lindhovs kungsladu-
gård från 1688. I västra delen av 
gårdsområdet finns ännu den 
gamla stadskyrkan kvar (E), vil-
ken brukas av kungsgården som 
hölada. Akten M40-16:1 i Lant-
mäteristyrelsens arkiv. 

Lämningarna efter Ny Varbergs karmeliterkloster och kyrka har markerats med skifferplattor i 
marken. På andra sidan riksväg 41 ligger Lindhovs mäktiga ekonomibyggnader.
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då flera torp samt hela Getterön. Det nu-
varande corps-de-logiet uppfördes 1838. 
Redan 1935 blev Lindhov statligt bygg-
nadsminne. Sedan 1990-talet är anlägg-
ningen privatägd och fungerar numera 
som jordbruk och hästgård. 

Lindhov är symmetriskt anlagt med 
mangård i väster och ladugård i öster. An-
läggningen omges i väster av en krök av 
Munkån och nås via en infartsväg längs 
ån. Corps-de-logiet är en timmerbyggnad 
med avvalmat sadeltak i två våningar, 
klädd med ljus locklistpanel. De rödfär-
gade flygelbyggnaderna i en våning, med 
mansardtak är något äldre, uppförda 
1806. 

Det stora ladugårdskomplexet har en 
säregen U-form som omsluter en gårds-
plan. Det är i uppmurad sten och byggt i 
två etapper, södra längan 1789 och norra 
1796. Symmetriskt placerade vid västra 
ändarna finns två magasinsbyggnader 
från sent 1800-tal. 1936 tillkom en hög 
stor lada med brutna takfall närmast 
riksvägen. Till gården hör även ett min-

Huvudbyggnaden har sannolikt varit rödfärgad, vil-
ket detta foto från slutet av 1800-talet tyder på. Foto-
graf okänd, Hallands kulturhistoriska museum.

Bilden ovan: på en karta över Lindhov från 1767 syns 
det gamla stadsområdet öster om kungsgården tyd-
ligt, omramat av åarna och en vall/vallgrav. Uppod-
lingen och dikningen av marken söder om Himleån 
har nu inletts. Akten M40-16:2 i Lantmäteristyrelsens 
arkiv.
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Ny Varberg
Staden Ny Varberg tillkom ca 1430 och kom med tiden att ersät-
ta den äldre, närmare Varbergs slott (fästningen) belägna staden 
Gamla Varberg/Getakärr i betydelse. De båda städerna existerade 
dock parallellt i ca 150 år. Troligen var det Ny Varbergs strategiska 
läge för handeln i området och därmed kungamaktens intresse för 
platsen, som gjorde att Gamla Varberg konkurrerades ut och för-
lorade sina stadsprivilegier 1578. Ny Varberg hade sin storhetstid 
vid 1500-talets mitt.

Från början var Ny Varberg närmast att likna vid en stor bondby, 
med stadsgårdar och små odlingstäppor inom ett inhägnat område. 
Stadsområdet omgavs dels av en vallgrav förstärkt med palissad 
och torvväggar, dels av Himleån och Munkån. En 700 meter lång 
grävd kanal förband staden med havet vid Fare hamn. Till Ny 
Varberg hörde en stadskyrka, vilken påträffades på 1930-talet i 
samband med tillbyggnaden av Lindhovs ladugård. 1462 grun-
dades dessutom ett karmeliterkloster på platsen (nedlagt 1525). 
Något söder om staden låg S:t Jörgens kapell invid landsvägen.

Under 1500-talets första hälft expanderade Ny Varberg kraftigt, 
då kvarter och gatunät med stenlagda gator lades ut. Stadsområ-
det täckte ca 12 000 kvm. Under 1500-talets andra hälft inträf-
fade ett par storbränder i staden som också härjades svårt under 
Nordiska sjuårskriget. Efter en period av inflyttning levde den åter 
upp, men skövlades och brändes slutligen ner 1611-12 under Kal-
markriget. Därefter flyttades staden till Platsarna vid fästningen. 

Ny Varberg har undersökts arkeologiskt vid flera tillfällen. Albert 
Sandklef grävde ut stadskyrkan på 1930-talet och klostret grävdes 
på 1960-talet. I samband med vägarbeten på 1980-talet genom-
förde Riksantikvarieämbetet UV Väst stora arkeologiska under-
sökningar av medeltidsstaden. Rester efter trähus på enkla sten-
grunder, stenlagda gator, kvarter och brunnar, gav en god bild av 
stadsplanen och dess bebyggelse. Det rika fyndmaterialet innehåller 
bl.a. keramik, fönsterglas, fajans, trä- och järnföremål, tegel, ben, 
glas, läder och bly – föremål som vittnar om såväl lokalt hantverk 
som långväga handel.

En modell av det karmeliterkloster som grundades 1462 på platsen blickar ut över Ny 
Varbergs forna stadsområde.

Kungsladugården år 1800. Gamla stadsområdet kallas här Stor-Toften. Norr om gården 
uppträder marknamnen Tofterna och Munkalyckan. Akten M40-16:4 i Lantmäteristyrel-
sens arkiv.
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dre boningshus, brygghus, magasin och 
stallbyggnad. Brygghuset är i uppmurad 
marksten medan övriga  byggnader har 
rödfärgade panelfasader.

Huvudbyggnaden och flyglarna omges 
av en stor park med såväl öppna gräs-
ytor som större lövträd. Längs åker-
kanten  precis norr om bebyggelsen, står 
några gamla lindar på rad. Den gårds-
nära marken betas av hästar. Delar av 
markområdet kring ån sydväst om be-
byggelsen är igenväxande. Utanför gårds-
komplexet vidtar stora plana åkerfält, där 
ett rationellt åkerbruk idag bedrivs. Ett 
par stora nyare ekonomibyggnader till 
jordbruket finns omedelbart nordost om 
gårdscentrum, på andra sidan Munkån. 

Vid den bevarade gamla riksvägen söder 
om gården, sträcker sig en vacker sten-
valvsbro med två spann över Himleån. 
Vägsträckningen här har mycket gamla 
anor och ingick troligen i det gatunät 
som fanns redan då det medeltida Ny 
Varberg existerade. Norr om gården står 
en fin milsten från 1666 invid vägen. I 
områdets norra del finns en vacker gam-
mal bro i kvadratiskt huggen sten över 
Munkån. 

Hästar betar markerna kring Lindhov.

Huvudbyggnaden på Lindhov flankeras av två mindre 
flyglar. I bakgrunden skymtar ett brygghus.

Utmed riksvägen står en fin milsten från 1666.
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Hela miljön utgörs av ett fornlämningsområde med 
medeltida stadslager; FMIS Lindberg 203:1 och 40:1. 
Lindhovs kungsgård är byggnadsminne. Över Himleån 
löper en 34 m lång stenvalvsbro i två spann. Intill Rv 41 
står en (något flyttad) milsten på kallmurat postament 
från 1666 och uppe på detta ligger en väghållningssten 
från 1881. Himleån och Munkån omfattas av strand-
skydd.

Det mäktiga U-formade ladugårdskomplexet inramar gårdsplanen.

Vägen mellan mangården och ladugården löper i den äldre passagen genom kungsladugården.

Bro från början av 1900-talet i huggen sten över Munkån norr om 
Lindhov.

Magasinsbyggnad vid norra ladugårdshörnet. En motsvarande 
byggnad är placerad vid södra hörnet.
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Rekommendationer
•  Lindhovs kungsladugård med tillhörande skyddsområde, inklusive Ny Varberg, ska bevaras och vårdas enligt särskilt 

fastställda skyddsföreskrifter. 
•  Stenvalvsbron, äldre vägsträckningar, milsten, alléer, äldre ädellövträd, rester efter dammar och vallgravar bör vårdas och 

bevaras. 
•  Det gårdsnära markerna bör fortsatt betas. Området kring åarmarna söder om bebyggelsen bör röjas fritt från störande 

vegetation och vårdas.

Fastigheter med kulturhistorisk värdefull bebyggelse enligt Bebyggelseinventeringen (2009): Lindhov 1:1.

Sydväst om mangården korsas Himleåns och Munkåns flöden. Åfåran framstår här närmast som en vallgrav.
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Trönningeby strax utanför Varberg utgör ett fint exempel på ett 
stadsnära by- och odlingslandskap. I anslutning till tätbebyggt om-
råde finns här levande gårdsmiljöer som omges av bergiga hagmar-
ker där hästar, kor och får ännu går på bete. Markerna innehåller 
ett stort antal stenmurar som löper kors och tvärs över kala berg 
och sluttningar. Här finns även flera förhistoriska gravar och syn-
liga husgrunder samt rester efter äldre vägsträckningar och lyckor. 
Nedanför hagmarkerna vidtar åkermarker ner mot Mobäcken och 
Himleån. Byns äldre gårdsbebyggelse grupperar sig som en krans 
runt Jonsbjärs sluttningar åt öster och söder. Flertalet gårdar lig-
ger kvar på sina gamla tomtlägen och några av dem har välhållna 
äldre byggnader. Inom området har även funnits torpbebyggelse, 
vilket bl.a. Bolsestugan och Malistorpet är välbevarade exempel 
på. I söder finns en äldre kvarnlämning och stenbro vid Himleån.

Trönningeby
Lindbergs socken
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Trönningeby ligger ca en halvmil nordost 
om Varberg, i omedelbar anslutning till 
tätorten Trönninge. Området är idag till 
stor del tätbebyggt och utgör en mycket 
expansiv del av kommunen. Trönninge-
by återfinns i södra och östra utkanten 
av tätorten, mellan Himleån och E6, 

där den äldre byn Trönninges gårdar låg 
runt berget Jonsbjärs sluttningar. Än idag 
finns flera av gårdarna kvar på sina gamla 
tomtlägen, t.ex. Hålan, Gröningagården, 
Snickaregården och Torsegården. På 
några av dem bedrivs hästverksamhet 
och den senare håller även får. Den äl-

dre gårdsbebyggelsen omges av välbetade 
bergiga och lövrika hagmarker med 
ett stort antal stenmurar. Området har 
alltjämt en tydligt agrar prägel, även om 
tätorten tränger på västerifrån och inslag 
av modern bebyggelse expanderat ut över 
byns gamla inägomark.

Hagmarkslandskapet i Trönningeby är 
välhävdat och rikt på lämningar efter 
äldre tiders markanvändning och bebyg-
gelse. Karakteristiskt är alla stenmurar 
som genomkorsar naturbetesmarkerna 
och som avspeglar en äldre organisa-
tion av betesfållor och små lyckor på 

Vid det välbevarade och fint restaurerade Malistorpet 
har en inspirerande rosenträdgård med plantskola 
och café anlagts i gammaldags gårdsmiljö.

På enskifteskartan över Trönninge från 1803 framgår gårdarnas lägen invid gränsen mellan inägor och utmark, 
vilken i byns centrala och södra del löper utmed Jonsbjär. Åkermarken (ljusrosa ytor) låg blandad med ängen 
och var spridd över ett stort område österut och söderut ned mot Himleån. På Jonsbjärs sydsluttning syns de små 
lyckorna i betesmarken, där Bolsestugan och Malistorpet idag ligger. Akten M40-22:1 i Lantmäteristyrelsens arkiv.
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Trönninge med den gamla bydelens gårdsbebyggelse och odlingslandskap i förgrunden. De välbetade hagmar-
kerna med alla sina stenmurar, bergknallar och lövträd utgör ett stycke halländskt karaktärslandskap – numera 
en ovanlig syn i den stadsnära zonen och därmed väl värt att bevara.

Snickaregårdens hallandslänga har fint renoverats under senare år.  Nedan: Torsegårdens gårdsmiljö.

bergkullarna kring byn. På flera håll finns 
grindstolpar i sten vid muröppningarna. 
I hagmarkerna finns även fossila odlings-
lämningar i form av röjda ytor, terrass-
eringar, röjningsrösen och stentippar. 
Delar har varit i bruk in på 1900-talets 
mitt, bl.a. en yta mellan Hansegård och 
Torsegården samt en yta kring Snickare-
gården. I delar av betesmarken växer 
ädellövträd och enbuskar och vissa par-
tier har en värdefull hagmarksflora.

I området sydväst om Snickaregården 
finns fullt synliga rester efter övergiven 
bebyggelse i form av husgrunder, sten-
murar, fägator, brunn, grindstolpar m.m. 
på ett par av byns gamla tomtlägen. Även 
norr om Torsegård finns en husgrund 
och enstaka flacka röjningsrösen i hag-
marken. Av den småskaliga randbebygg-
elsen på Jonsbjärs sydsluttningar återstår 
delar kring Bolsestugan och Malistorpet 
samt vid Annedal. 

Byns bebyggelse låg tidigare omgiven av 
åker- och ängsmarker samt beteshagar 
på bergkullarna intill. Gårdarna låg i 
typiska halländska lägen intill gränsen 
mellan utmark och inägor, i detta fall 
huvudsakligen som ett stråk längs Jons-
bjärs östra sida. Jonsbjär och Trönninge-
bjär fungerade då som betade utmarker. 
Trönninge var redan tidigt stort; i den 
äldsta jordeboken från 1646 upptas 14 ½ 
hemman och under tidigt 1800-tal fanns 
15 gårdar i byn. Byn omnämns som 
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Bolsestugan är en välbevarad äldre högloftsstuga med halm- och tångtak, belägen vid en av de kvarvarande små 
utmarkslyckorna på Jonsbjärs sydsluttning. Stugan omges av stenmurar och en liten allmogeträdgård.

Äldre f.d. torpställe (11:4) invid Bolsevägen (”kvarn-
vägen”) ner mot Kvarnagården.

Omedelbart nedanför byns välhävdade hagmark 
finns idag ett par moderna villor, vilka som enstaka 
objekt ger kulturmiljön en spännande accent.

tidigast 1403 (Thryninghe) och 1421 
(Tryningiaby).

Av den äldre bebyggelsen utgör idag 
främst Snickaregården och Torsegården 
genuina gårdsmiljöer, med välhållna 
manbyggnader och ekonomibyggnader 
från 1800- och 1900-talen kring grusade 
gårdsplaner och trädgårdar. Manbygg-
naden på Snickaregården är en rödfärgad 
hallandslänga medan dess motsvarighet 
på Torsegården utgörs av ett dubbelrad-
hus från början av 1900-talet. I området 
finns även ett par äldre manbyggnader, 
t.ex. vid Trönninge 5:63 och 23:1.

I området finns även några äldre torp, 
småbruk eller egnahem kring Annedal, 
med uppvuxna trädgårdar som avgränsas 
av stenmurar. I områdets sydvästra del 
ligger Bolsestugan och Malistorpet kring 
ett antal små lyckor på f.d. utmark i Jons-
bjärs sydsluttning. Dessa lyckor redo-
visas utan bebyggelse i enskifteskartan 
från 1803. Drygt tio år senare uppträder 
dock flera hus här på en storskifteskarta 
över utmarken, bl.a. kring ”Bolis hage”, 
”Maya Lisas hage” och ”Malis och smed-
ens hagar”. Det är dock osäkert om den 
obesuttna bebyggelsen hade etablerats 
här före 1810-talet, även om Bolsestugan 
tycks vara av äldre datum. 

Den lilla högloftsstugan Bolsestugan är 
mycket gammal, troligen från 1700-talet 
och beboddes av enkla dagsverkare fram 
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Stenvalvsbron över 
Himleån vid Kvar-
nagården. 

En av de husgrunder som återfinns på ett övergivet gårdsläge i betesmarken mellan Bolsestugan och Snickare-
gården. 

till 1908, då den kände hallandskonst-
nären Severin Nilsson köpte stugan för 
att användas som ateljé. Byggnaden ut-
märks bl.a. av stugdelens tak av tång, det 
enda bevarade i sitt slag i länet. Bolse-
stugan förvaltas sedan 1972 av Lindberga 
hembygdsförening och är ett välbesökt 
utflyktsmål,  inte minst vid det årliga 
midsommarfirandet. Strax öster om  
Bolsestugan ligger Malistorpet, en fint  
renoverad äldre torpstuga med halmtak. 
En väl anpassad tillbyggnad i vinkel har 
gjorts under senare år. Vid Malistorp-
et finns idag en plantskola och rosen-
trädgård med tillhörande caféverksam-
het. 

Området kring Trönningeby är forn-
lämningsrikt. På bergskrönen och i 
hagmarken ligger flera förhistoriska 
gravrösen och stensättningar. I åker-
marken ner mot bäcken och ån har rester 
efter stenåldersboplatser samt en del 
yngre boplatsspår påträffats. Förutom 
synliga bebyggelselämningar på gammal 
tomtmark, finns även flera kända äldre 
gårdslägen i byn. Vidare uppträder ett 
par s.k. toft-namn i åkermarken inom 
byn, vilka indikerar ytterligare äldre be-
byggelselägen som kan ha övergivits re-
dan under medeltid. 

På flera håll finns rester efter äldre väg-
sträckningar, såväl i hagmarkerna som 
längs nuvarande Klastorpsvägen och i 
anslutning till gårdslägen. Några av dessa 

har ännu karaktären av fägator med sten-
murar längs ena eller båda sidorna, ex-
empelvis grusvägen utmed östra kanten 
av Jonsbjär samt Bolsevägen ner mot 
Kvarnagården, vilka ännu fungerar som 

körvägar. Den raka delsträckan mellan 
Torsegården och Kvarnagården är anlagd 
som ”kvarnväg”. Den passerar ett äldre 
torpställe (11:4), i vars närhet det tidi-
gare fanns en väderkvarn som ännu var 
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Hagmarkerna i den gamla bykärnan ingår 
i naturvårdsprogram för Varbergs kommun; 
objekt 44 Trönninge by. Två ytor upptas i 
Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinven-
tering. Inom området finns flera förhistoris-
ka gravrösen och stensättningar samt i åker-
marken ner mot Mobäcken och Himleån 
ett antal stenåldersboplatser. Vid Himleån 
finns en kvarnlämning och en äldre stenbro; 
FMIS Varberg 84:1-2. Parallellt med Klas-
torpsvägen, på dess södra sida, finns en 250 
meter lång rest av gamla landsvägen; Lind-
berg 221. Himleån och Mobäcken omfat-
tas av strandskydd. Södra delen omfattas av 
detaljplan (224) från 1993.Områdets södra 
del omfattas av detaljplan: 224 (1994). De-
taljplan för resterade delar är under utred-
ning våren 2016.

Grinden in till det välbetade hagmarkslandskapet vid Torsegården.

i bruk ca 1920. Klastorpsvägen är idag 
tämligen hårt trafikerad och har delat av 
byns norra del från gamla bykärnan.

Vid bron till Kvarnagården över Himleån 
finns en kvarnlämning med stengrund, 
väggrester och vattenrännor. Bron är 
byggd i sten med ett spann och har även 
fungerat som dammvall med inbyggd 
dammlucka. Ett kort stycke österut har 
ytterligare två kvarnlägen (skvaltkvarnar) 
tidigare funnits vid Mobäcken. Något 
väster om Kvarnagården låg tidigare ett 
tegelbruk nära ån, efter vilket spår ännu 
finns kvar.

I den bergiga hagmarken kring Snickaregården finns rester efter ett småskaligt beteslandskap med äldre 
fållor och lyckor som avgränsas av stenmurar med grindstolpar vid muröppningarna.
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Rekommendationer
•   Det värdefulla hagmarkslandskapet i Trönningeby bör fortsatt hållas öppet genom beteshävd. I vissa igenväxande partier 

bör snår och enbuskar avlägsnas samt stenmurar och lyckor röjas fram. Jordbruk med åkerbruk och bete bör även fortgå 
ned mot Mobäcken och Himleån. Här bör ett agrart omland kring byn med siktlinjer mot öster och söder värnas.

•   Naturbetesmarkerna i den gamla bykärnan kan med fördel ingå i ett större tätortsnära grönområde, där även (delar av) 
Jonsbjär samt det småskaliga stenmurslandskapet kring Bolsestugan och Snickaregården röjs, tillgängliggörs och vårdas.

•   Ny bebyggelse bör undvikas i hagmarkslandskapet och i övrigt begränsas till enstaka nya tomter inom den gamla 
bykärnan och dess närområde. Utformning och placering bör ansluta till den äldre befintliga bebyggelsen avseende skala, 
fasadutformning, materialval och färgsättning.

•   Den befintliga bebyggelsen vårdas och renoveras med hänsyn till dess individuella arkitektur, historia och ursprungliga 
utseende. Karaktärsskapande inslag är gårdsform, stengrund, fasad- och takmaterial, spröjsade träfönster, entré och 
färgsättning. Bolsestugan är av byggnadsminneskaraktär och bör vårdas efter särskilda antikvariska riktlinjer.

•   Karaktärsskapande landskapselement som stenmurar, lyckor, grindstolpar, husgrunder, grusvägar, fägator, fossila 
odlingslämningar, äldre trädgårdar, sten- och gruslagda gårdsplaner, vårdträd, kvarnmiljön med stenvalvsbron vid 
Himleån bör bevaras och vårdas.

Fastigheter med kulturhistorisk värdefull bebyggelse enligt Bebyggelseinventeringen (2009): Trönninge 5:63, 12:14 och 13:7.

Torsegården i Trönningeby omges av rejäla gamla stenmurar och en fin trädgårdsanläggning.
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Grunnarp
Valinge socken

Grunnarp ligger i övergången mellan slättbygd och mellanbygd, 
i ett småbrutet och varierat landskap med bergkullar som sticker 
upp i det omgivande åkerhavet. Dessa småberg har under lång 
tid fungerat som betesmarker och gör så än idag. Här betar byns 
mjölkkor och håller på så vis ett värdefullt hagmarkslandskap öp-
pet. I de kuperade beteshagarna finns en artrik flora och på höj-
derna ligger flera förhistoriska gravar. Grunnarp har mycket av 
sin äldre agrara bykaraktär i behåll. En stor del av bebyggelsen 
ligger ännu samlad på den gamla bytomten i söder. I byn finns 
flera välbevarade gårdsmiljöer, varav ett par med fina allmoge-
trädgårdar. Här finns även ett byggnadsminne i form av en halm-
täckt hallandslänga, vilken utgör ett ovanligt autentiskt exempel 
på halländsk byggnadstradition. Den sent uppodlade slätten med 
sina vidsträckta åkermarker omramar byn åt alla håll.

24
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Kommer man från Valingehållet, tar 
vägen mot Grunnarp av mot söder vid 
Valingeås. Den slingrande byvägen letar 
sig därefter runt ytterligare ett par berg-
kullar och passerar sedan rakt igenom 
Grunnarps by, för att slutligen mynna 
i länsväg 153 vid Klastorp. Byn ligger 
omgiven av ett lätt böljande slättlands-
kap, där bergkullar sticker upp i åkerha-
vet och ger miljön en vacker inramning. 
Kullarna, eller ”åsarna” som de ofta kallas 
i namnskicket i bygden, har sedan länge 
utgjort hagmarker. Än idag betar mjölk-
korna dessa naturbetesmarker i Grun-
narp, en syn som börjar bli allt mer ovan-
lig – inte minst i slättbygden.

Omvandlingen till fullåkersbygd skedde 
här först under 1800-talets andra hälft. 
Tidigare fanns ängsmarker på inägorna 
samt stora ljungklädda utmarker. Med 
hjälp av ny jordbruksteknik, skiftesre-
former och storskalig uppodling, lades 
äldre fodermarker successivt under plo-
gen. Åkermarken delades in i nya raka 
skiften, avgränsade av bl.a. stenmurar. 
Ute i åkermarken finns impediment, 
lövdungar, trädrader och solitärträd 
som skapar variation i landskapsbilden. 
I Grunnarp blev en betydande del av de 
gamla hagmarkerna på inägorna kvar, 
delvis beroende på den speciella topogra-
fin och markens beskaffenhet med myck-
et block och berg i dagen. En bidragande 
orsak är även den långvariga satsningen 
på djurhållning och betesdrift i Valinge-

Byggnadsminnet Grunnarp 3:12 med manbyggnad och brygghus.

Grunnarps by vid tiden för laga skifte 1830, med gårdarna samlade på bytomten i söder. Åkermarken (ljusrosa 
ytor) inramas av hagmarkerna på bergkullarna. Akten M76-6:1 i Lantmäteristyrelsens arkiv.
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bygden. Ett par av gårdarna driver jord-
bruk med större djurbesättningar.

Hagmarkerna på urbergs- och moränkul-
larna i området kring Grunnarp karak-
teriseras av stora block och hällar. Några 
av dem är numera beskogade, däribland 
Fågelsången. Den välhävdade hagmarken 
i nordväst är bitvis bevuxen med lövträd, 
enbuskar och snår. Däremellan finns 
välbetade gräsmarker av typen torräng 
och gräshed. Betet på kullarna har lång 
kontinuitet och marken har till stor del 
undgått konstgödsling. Därmed hyser 
naturbetesmarkerna en värdefull artrik 
flora, med växter som backsippa, darr-
gräs, slåttergubbe och kattfot. Av äldre 
kartmaterial framgår att bygdens gårdar 
hade små hagar här, där djuren betade. 
Någon mindre kulle användes som äng. 
Hagmarksbetet har utgjort ett viktigt 
komplement till det gemensamma ut-
marksbetet väster om byn. 
 
Hagmarkerna innehåller många fina 
stenmurar. Även spår av stentäkt 
förekommer. I krönlägen på bergkullar-
na finns flera förhistoriska gravar, främst 
stensättningar och högar, vilket visar att 
området har en lång bosättningshistoria. 
Det finns även indikationer på övergivna 
bebyggelselägen. I laga skifteskartan över 
Grunnarp från 1830, finns ett större om-
råde intill hagmarken ”Lunnen” i byns 
norra del som innehåller marknamnen 
”Toftäng” och ”Toftåker”. Namnen på 

Byvägen slingrar sig fram genom odlingslandskapet mot Grunnarps by.

Fåren vilar i en av de trädrika hagarna mitt i byn.
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toft avspeglar med all sannolikhet bebyg-
gelse som försvunnit här innan de histo-
riskt kända by- och gårdstomterna tagit 
sin form.

Flera av gårdarna i Grunnarp ligger kvar 
på den gemensamma bytomten i södra 
delen av inägorna. Gårdarna är här 
placerade runt en trevägskorsning och 
ett par större ekonomibyggnader ligger 
utmed bygatan. Bymiljön har en lum-
mig karaktär, med stora parkliknande 
tomter, fruktträdgårdar och små hagar 
med betande djur kring husen. I hag-
marken strax öster om bytomten finns 
ett järnåldersgravfält. Ytterligare ett par 
gårdslägen finns i byns norra del, vilka är 
tillkomna i samband med laga skifte på 
1830-talet. 

Hur de gamla gårdarna i Grunnarp 
och liknande byar förut tog sig ut och 
förändrades med tiden, illustreras peda-
gogiskt av byggnadsminnet Grunnarp 
3:12. Denna uppfördes som en höglofts-
stuga runt 1810. Troligen runt mitten av 
1800-talet fick den ett gemensamt tak 
och blev långloftsstuga; ett utseende som 
tillsammans med vissa övriga förändrin-
gar har bibehållits intakt sedan dess. Eko-
nomibyggnaderna, i den då kringbyggda 
gården, revs runt 1900 och ny ladugård 
uppfördes ca 100 meter norrut. 

De kringbyggda gårdarna är sedan länge 
försvunna och byns gårdsbebyggelse är 

Den välbevarade gården Grunnarp 2:7 i norra delen av byn ligger längs en smal liten brukningsväg.  

Vacker nytillverkad smidesgrind i Grunnarps by.



243

Valinges mjölkkor har numera blivit riks-
bekanta genom att sävligt figurera i TV-
reklamen. ”Bregottfabriken” finns nämli-
gen i verkligheten – sedan sommaren 2013 
närmare bestämt i kohagen på Olasgård i 
Grunnarp. Gården ägs och drivs av Göran 
och Susanne Lagerstedt och den har varit i 
Görans släkts ägo i sju generationer. Sedan 
2009 drivs gården ekologiskt och i dagsläget 
finns här över hundra kor. Och nu har 
några av dem alltså blivit kändisar!

Bymiljön har en tydligt agrar prägel, med betande 
kor utanför ladugården alldeles intill vägen.

Gården 2:8 med delar av dess allmodeträdgård kring boningshuset.

idag från främst 1900-talet, med dess   
glesnade gårdsformer och stora eko-
nomibyggnader. Ett par av gårdarna i 
norr, Grunnarp 2:7 och 2:8, har bevarat 
en mer sammanhållen gårdsform med 
äldre bostadshus av typen längor. Den 
senare har en stor och fin allmogeträdgård 
med lång historia. En liknande trädgård 
finns f.ö. vid Grunnarp 3:12.

Till bybebyggelsen hör även ett äldre torp 
med uthus (Grunnarp 2:6) på en liten bit 
avstyckad mark, beläget utmed vägen. 
De idag förfallna rödfärgade träbyggnad-
erna uppfördes i slutet av 1800-talet och 
uppvisar fint hantverk, såsom figursågad 
taklist och glasveranda.
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Området ingår i naturvårdsprogram för 
Varbergs kommun; objekt 61 Säm-Grun-
narp. Naturbetesmarken på bergkullen i 
NV upptas i Jordbruksverkets ängs- och be-
tesmarksinventering. Intill bytomten finns 
ett järnåldersgravfält med fyra högar och en 
stensättning; FMIS Valinge 2:1 samt en hög. 
På bergkullarna i byns N del finns högar 
och stensättningar. På ett impediment ute i 
åkermarken finns ett röse, kallat ”Store rör” 
i laga skifteskartan 1830. På Olasgård finns 
en stenkistgrav och fynd av flintredskap har 
gjorts intill. Grunnarp 3:12 är byggnads-
minne.

Betad blockrik hagmark i norra delen av byn. På krönet ligger en gravhög.

I hagmarken växer bl.a. backsippa. 
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Rekommendationer
•  För att det värdefulla hagmarkslandskapet på bergkullar och gräsmarker ska kunna bevaras är fortsatt bete en förutsättning. 

Igenväxande naturbetesmarker bör restaureras och betas.
•  Jordbruk bör fortsatt bedrivas inom hela området.
•  Ny bebyggelse prövas individuellt. Skala, material och utformning bör anpassas efter omgivande bebyggelse. 
•  Nybyggnation bör undvikas i exponerade lägen ute i odlingslandskapet samt i anslutning till naturbetesmarker på f.d. 

inägomark. 
•  Bebyggelsens individuella arkitektur och karaktär respekteras. Viktiga komponenter är gårdsform, fasad- och takmaterial, 

dörrar, fönster, skorstenar, stengrund och färgsättning.
•  Grunnarp 3:12 med tillhörande skyddsområde är byggnadsminne. Byggnaderna bevaras och vårdas enligt fastställda 

skyddsföreskrifter. 
•  Karaktärsskapande landskapselement såsom den slingrande byvägen, stenmurar, grindar och grindstolpar, grövre 

ädellövträd, frukt- och allmogeträdgårdar, impediment, spår av stentäkt och brukningsvägar bör bevaras och vårdas.

Fastigheter med kulturhistorisk värdefull bebyggelse enligt Bebyggelseinventeringen (2009): Grunnarp 1:2, 2:6, 2:7, 2:8 och 3:12.

Trädgårdsodlingen vid gården 2:8 är en verklig traditionsbärare med sina traditionella köks- och prydnadsväxter som gått 
i arv sedan tidigt 1900-tal.   
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Strax väster om Rolfstorp, tar väg 812 mot Valinge av från läns-
väg 153. Den smala slingrande vägen börjar i söder vid Havstorp 
och passerar sedan byarna Ugglarp, Säm och Olofstorp innan den 
når fram till Valinge kyrkby. Precis i brytzonen mellan slättbygd 
och mellanbygd, löper den här genom ett böljande odlingslandskap 
med levande gårdsmiljöer och välbetade hagmarker. Vägen har 
mycket gamla anor och ger genom sin dimension, kurvatur och ter-
ränganpassning fortfarande ett ålderdomligt intryck. På flera håll 
kröker den runt åkrar, hagar, bergkullar och t.o.m. enstaka stora 
träd och flyttblock. Längs med vägsträckan finns välbevarad gårds-
bebyggelse samt ett stort antal fornlämningar, bl.a. en fin domar-
ring i krönläge vid Gammelgård i Ugglarp. En färd längs vägen ger 
nya upplevelser och vyer bakom varje liten krök.

Sämvägen
Rolfstorps och Valinge 
socknar

25



248

Väg 812 mellan kyrkbyarna Rolfstorp 
och Valinge utgör ett urgammalt färd-
stråk, med sin nära anknytning till be-
byggelsen och det omgivande fornlämn-
ingstäta kulturlandskapet. Vägen är utan 
tvekan en av Varbergsområdets finaste 
landsvägar och utgör en bärande del i 
den kulturmiljö som den genomkorsar. 
Hela sträckan Havstorp-Olofstorp karak-
teriseras av vägens naturliga följsamhet 
med det omgivande landskapet. Anpass-
ningen till topografi, äldre markslag och 
agrar bebyggelse är mycket ålderdomlig, 
liksom vägens karaktär i sig. Den smala 
slingrande vägen och dess placering i 
terrängen är ännu helt rättad efter det         
äldre odlingslandskapets struktur – så-
som det framträder i kartmaterial redan 
från 1600- och 1700-talen.

Fin gammal väghållningssten utmed vägen vid 
Gammelgård.

Geometrisk avmätning från 1693 visande bebyggelsen i Ugglarp (i norr) och Havstorp (i söder) med omgivande 
odlingslandskap. Åkermarken (brunskrafferade ytor) omges av betade bergkullar, hagar och ängar. Dagens väg 
812 löper rakt genom åkergärdet och följer samma sträckning som fägatan vid Ugglarp har på kartan. Akten 
M.49-7:1 i Lantmäteristyrelsens arkiv.
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Här i den småkulliga brytzonen mellan 
slättbygd och mellanbygd är den rums-
liga kopplingen mellan vägens sträckning 
och bebyggelsen tydlig. Man kan urskilja 
ett mönster där vägen löper i gränsen mot 
bergig och skogig terräng, strax bakom 
”ryggen” på gårdarna. På flera håll går 
den omedelbart intill gårdsbebyggelsen, 
följer gamla fägators sträckning, rundar 
stora flyttblock och träd samt respekterar 
äldre gränser i kulturlandskapet. Här och 
var kantas landsvägen av stenmurar och 
vid bebyggelsen finns ofta grindstolpar, 
staket och gångar med grindar rakt ut 
mot körbanan. Inslaget av gamla vägskäl 
samt anslutande infarter till gårdstun, 
hagar och lyckor är påtagligt.

Före laga skifte låg bebyggelsen samlad 
längs vägen, med gårdarna blickande 
västerut mot det öppna odlingsland-

Gårdsmiljö vid Stenfotas i Säm.

En gammal vägvisare i sten har här fått en ny funktion.

Från korsningen i Säm slingrar sig vägen här vidare 
mot Valinge.

skapet med sina åkrar och ängar samt 
inslag av betade kullar. Bakom bebygg-
elsen fanns ett sammanhängande stråk 
av bergkullar med hagmarker och små 
åkerlyckor och längre österut tog de 
stora utmarkerna vid. Längs Horsabäck-
en fanns tidigare flera kvarnar och här 
öppnade sig landskapet in mot Aleslöv. 
Än idag karakteriseras det småskaliga 
odlingslandskapet längs vägen av levande 
jordbruksmiljöer med gårdsbebyggelse, 
åkermarker och lövrika hagmarker där 
djuren går på bete.

Utmed vägen ligger gårdsbebyggelse 
av varierande karaktär. Gårdsformerna 
är ofta förändrade. Manbyggnaden till 
Gammelgård i Ugglarp är en påkostad 
trävilla från början av 1900-talet, med 
liggande ljus panel på hög stenfot. Den 
numera avstyckade ekonomidelen från 
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samma period består bl.a. av en större 
ladugårdslänga, numera häststall, när-
mast vägen. Ett välbevarat litet torp lig-
ger i skogskanten mot Gammel-Gunnars 
kulle söderut. Vidare finns längs vägen 
några traditionella hallandslängor som 
bostadshus, t.ex. vid Ugglarp 2:5 och 
Säm 10:2 (Stenfotas), liksom yngre man-
byggnader med dubbel rumsbredd och 
frontespis, som vid Säm 5:1 samt vid 
Aleslöv. Manhusen har ljus eller rödfär-
gad locklistpanel medan ekonomibygg-
naderna är rödfärgade. De vanligen rela-
tivt stora ekonomibyggnaderna är i regel 
tillkomna under 1900-talet. 

Längs hela vägsträckan finns gravar från 
brons- och järnålder, varav merparten är 
koncentrerade till bergkullar och höjd-
ryggar. Generellt dominerar högar nära 
bebyggelsen och vägen, medan rösen och 
stensättningar ligger längre upp i skogen. 
Vid Ugglarp finns flera högar och rösen 
samt en stor domarring i ett välexponerat 
krönläge i hagmarken strax nordost om 
Gammelgård. Rakt söder om Sämbosjön 

Välbetad bergkulle i Säm. I bakgrunden syns kyrktornet i Gödestad.

Gammelgårds mangårdsbyggnad uppfördes 1908 och präglas av tidens villaideal 
med inslag av jugendstil.

Karakteristisk äldre manbyggnad alldeles intill vägen (Aleslöv 1:24).
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ligger fyra högar och en stensättning i en 
hagmark nära vägen och något västerut 
ytterligare en stensättning på Högaberg. 
Kring Gammelgård kantas vägen av ett 
par fina väghållningsstenar med röd-
målad inskription. I sydost, vid infarten 
till Ambjörnsgård, finns en liten bro i 
huggen sten över Horsabäcken. Alldeles intill landsvägen finns betade hagmarker och gårdsmiljöer.

I sydöstra delen av området öppnar sig landskapet mot Ambjörntorps gård i Horsabäckens dalgång. Närmast till vänster ligger gården Aleslöv 1:17.

Torpet söder om Gammelgård invid Gammel-
Gunnars kulle.
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Området berörs delvis av naturvårdsprogram för Varbergs 
kommun; objekten 61 Säm-Grunnarp och 62 Sämbo-
sjön. Fem hagmarker upptas i Jordbruksverkets ängs- och 
betesmarksinventering. Längs vägsträckan finns flera 
fornlämningar, främst högar, rösen och stensättningar 
från brons- och järnålder. NO om Gammelgård finns en 
stor domarring i krönläge; FMIS Rolfstorp 3:1. Vid Gam-
melgård finns två väghållningsstenar invid vägen; FMIS 
114:1 och 160:1. Sämbosjön omfattas av strandskydd.

Blommande fruktträd vid Hansgård i Säm. 

Fin torpmiljö vid fägatan en bit upp i skogen norr om Gammelgård; 
Ugglarp 3:12. 

Vid en jämförelse med situationen på häradskartan från ca 1920, kan man konstatera att samt-
liga vägkrökar finns kvar längs hela den 5.6 km långa kurviga vägsträckan mellan Havstorp och 
Valinge, vilket får anses vara ovanligt för en asfaltsväg i det statliga vägnätet. Bladet Rolfstorp.
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Rekommendationer
•  För att odlingslandskapets småskaliga prägel, äldre markslagsbild och lämningar ska kunna bevaras och exponeras är 

fortsatt jordbruk en förutsättning. 
•  Betet bör fortgå i oförminskad takt i hag- och naturbetesmarker på bergkullarna.
•  Väg 812 utgör en omistlig del i kulturmiljön och skall värnas vid vägarbeten. Vägen bör behålla sin nuvarande dimension, 

sträckning och placering i landskapet. Kulturlämningar, inkl. natur- och terrängformer, knutna till vägmiljön ska 
repekteras.

•  Ny bebyggelse prövas individuellt. Placering och utformning anpassas noga till landskapsbild och lokalt bebyggelse-
mönster och byggnadstradition. Vid nybyggnation bör siktlinjer och utblickar över öppna landskapsrum särskilt beaktas. 

•  Den befintliga bebyggelsens karaktärsdrag och individuella arkitektur bibehålls och vårdas. Karaktärsskapande inslag är 
gårdsform, grund, fasadmaterial, fasadliv, trädekor, fönster, takmaterial, takvinkel och färgsättning. 

•  Karaktärsskapande landskapselement såsom stenmurar, grindstolpar och grindar, staket, fägator, brukningsvägar, väg-
hållningsstenar, äldre vägräcken, lyckor och ädellövträd i hagmarken, grövre solitärträd och stenbro bör bevaras och vårdas. 

Fastigheter med kulturhistorisk värdefull bebyggelse enligt Bebyggelseinventeringen (2009): Aleslöv 1:17, 1:24, Säm 10:2, Ugglarp 2:5, 3:9 
och 3:11.

Hästgården Gammelgård i Ugglarp, med manbyggnad och tillhörande ekonomibyggnader. 
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När man blickar ut över den böljande Skärtedalen möter några av 
kommunens kanske vackraste vyer. Landskapsbilden för tankarna 
till engelska och kontinentala naturscenerier, fast i något mindre 
skala. Nere i dalen breder ett välhävdat odlingslandskap ut sig 
kring bebyggelsen som nästan tycks utströdd på avsatser i den ku-
perade terrängen. Från landsvägen leder mindre grusvägar in mot 
områdets centrala delar. I det natursköna området bedrivs åker-
bruk och markerna betas av nötkreatur och får. Här finns ett stort 
antal förhistoriska gravar, lämningar efter kvarnar och kraftverk 
längs den slingrande Himleån samt agrar bebyggelse från 1800- 
och 1900-talen. Skogiga bergspartier ramar in dalgången, med det 
toppiga Himmelsberg som en distinkt solitär i norr. 

Skärtedalen
Rolfstorps och Skällinge 
socknar

26
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Kring Himleåns slingrande lopp ovan 
Rolfstorp breder ett för Halland sär-
präglat dalgångslandskap ut sig. När 
man färdas på någon av vägarna ovanför 
dalen, inte minst längs den smala grusvä-
gen mellan Skällinge och Skärte, ges be-
tagande vyer över böljande fält och går-
dar nere i dalen. Dalgången genomkorsas 
av den djupt nedskurna ån och flera små 
trädkantade bäckraviner. Vackra lövträd 
växer utspritt i hela dalgången. Skärte-
dalen bildar nästan ett eget exklusivt 
landskapsrum, inbäddat i den lummigt 
kulliga terrängen. Hela området inra-
mas av skogiga bergspartier – utlöpare 
av sydsvenska höglandet som sträcker sig 
fram hit.

En stor del av odlingslandskapet nere i 
dalgångens centrala delar tillhör Skärte 
by. Här bedrivs ett levande jordbruk, med 
välhävdade åker- och betesmarker. Od-
lingsmarkerna är företrädesvis koncen-
trerade till stråk längs sydsluttningarna 
ned mot ån samt till platåerna ovan dal-
gången. Flera odlingsytor ligger på vack-
ert terrasserade avsatser, kantade av bran-
ta sluttningar och raviner. Den öppna 
marken innehåller äldre brukningsspår, 
bl.a. rester efter s.k. bandparceller. I ra-
vinerna och utmed Himleån växer al-
sumpskog som är påverkad av de betande 
djuren. 

Detalj ur en karta från 1753 med området kring Himmelsberg (då kalt berg med ljung och björkbuskar) och kvar-
narna vid ån strax väster därom. Akten M54-25:1 i Lantmäteristyrelsens arkiv.

Carlssons Utsikt B&B blickar ut över dalens vackra 
odlingslandskap.
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Längs landsvägen i väster samt omedel-
bart söder om Skällinge och Attarp är 
odlingslandskapet flackare, med stora 
öppna åkerytor på platåer ovan dalen. 
Gården Kulparp ligger med det stora 
berget Kleven i ryggen och längs bergets 
sluttningar finns här fina betesmarker 
med stenmurar och terrasserade f.d. åk-
erytor. I sydost, kring gårdarna Flacket, 
Klickarna och Trekanten, är landska-
pet mer kuperat och småbrutet. Även 
här bildar stenmurar fina mönster i 
terrängen. Längst i söder ligger den mar-
kerade höjden Kvigeberget.

Ett par större skogklädda bergkullar lig-
ger som uppskjutande öar i dalgångens 
åkermarker, varav Himmelsberg är det 
mest iögonfallande. Härifrån har man 
en storslagen utsikt över bygden. Kring 
berget finns hagmarker med stenmurar 
samt på flera håll spår efter stentäkt. På 
1920-talet låg ett torp omgivet av små 
åkertegar på Skällinge-sidan av berget. I 
närheten av detta finns ett större område 
med röjningsrösen. Under 1700-talet var 
bergen här nästan helt kala, med bara 
ljung och björkbuskar. Idag växer det 
främst ekskog på Himmelsberg, men 
flera av de andra bergkullarna täcks nu-
mera av granplanteringar.

Området hyser ett stort antal gravar från 
brons- och järnålder. Dessa utgörs främst 
av rösen, högar, stensättningar, resta ste-
nar och gravfält. Många av dem ligger i 

Skärte
Skärte by har tidiga anor och 
omnämns första gången 1398 
(Skäthini). Efterleden är ett s.k. 
vin-namn, från fornsvenskans 
vini(i) med betydelsen äng/betes-
mark. I jordeboken 1646 fanns 
förutom kronohemman, även 
klosterhemman samt en kvarn 
till Ås kloster i byn. Gårdarna 
blev strax därefter del i ett frälse-
gods under säteriet Hovgården. 
Via försäljning blev godset un-
der 1700-talets mitt tillhörigt 
släkterna Tham, Sahlgren och 
Alströmer i Göteborg. Några de-
cennier senare friköptes Skärte-
gårdarna av sina arrendatorer.

Storskifteskartan över Skärte by 1803, med gårdarna öster om Himleån. Åkermarken (rosa ytor) ligger utspridd i 
sluttningen ner mot ån. Akten M 49-17:2 i Lantmäteristyrelsens arkiv.

Rest sten och gravhög vid gravfältet Ranahögen.
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markerade krönlägen på bergkullar och 
avsatser ovan dalen. I Skärte är flertalet 
gravar koncentrerade till ett stråk mel-
lan Himmelsberg och Hallagård. Flera 
av gravarna har namngivits redan tidigt: 
Ivars kulle, Ranahögen, Långeberg, Öku-
lan och Bruakullen är några exempel. På 
berget Klevens sydspets ligger en forn-
borg, varifrån man tidigare haft god upp-
sikt över dalen.

Bebyggelsen i Skärtedalen är utspridd, 
med flera gårdar i ensamlägen. Laga 
skifte genomfördes i Skärte by 1860-61, 
men flera av gårdarna ligger kvar i sina 

Välbevarad liten torpstuga intill bergets fot strax SO 
om Hallagård. Bilden tv: gårdsmiljöer i Skärtedalen. 
Lille-Larsa och – på krönet i bakgrunden – Hallagård 
sedd från Backagårdens tomt.

Hallagårds manbyggnad uppfördes på 1980-talet i gammal herrgårdsstil.
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Den slingrande grusvägen ner till Torsbäcks gård, med den gamla kvarnbyggnaden vid Himleån.

Ett gammalt transformatortorn dröjer sig kvar utmed 
en äldre sträckning av Skällinge-Rolfstorp-vägen vid 
Bergagård.

gamla lägen. Detta gäller även Torsbäck 
och Backagården väster om Himleån, vil-
ka inte berördes av skiftet. Agrarbebyg-
gelsens lokalisering till ån är tydlig, med 
undantag av Hallagård som ligger mer 
avskilt i ett högt läge i områdets östra del. 
Bebyggelsen ligger ofta på plana avsatser 
i dalgången eller i nedhasade krönlägen 
längre upp i sluttningen. Karakteristiskt 
är att nästan ingen bebyggelse finns i 
helt öppna krönlägen ovanför dalgången, 
utan är mer diskret placerad i topografin. 
Modern bebyggelse saknas nästan helt 
inom området. 

Murlandskap vid Kvigeberget, strax sydost om Bergagård.
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Skärtedalens byggnadsbestånd utgörs till 
stor del av gårdsbebyggelse från 1800- 
och 1900-talen. Gårdarna, vilka främst 
ligger i ensamlägen utmed de slingrande 
vägarna och ån, är av skilda typer och 
från olika tidsepoker. Skärte 4:3, Lille-
Larsa, är uppförd under första hälften 
av 1800-talet och ej utflyttad vid skiftet. 
Manbyggnaden är en typisk länga på en-
kel rumsbredd med fasad av ljusmålad 
locklistpanel. Ekonomibyggnaderna är 
från början av 1900-talet och vilar på 
kraftiga stensocklar. En bit från huvud-
byggnaden ligger en fin liten torpstuga.

Även gården Baggars (Skärte 10:2) har 
en manbyggnad av typen hallandslänga, 
men något yngre och med fasad i röd-
målad locklistpanel. Manbyggnaden på 
Backagården (Skärte 2:1) representerar 
en annan byggnadstyp. Det är en sals-
byggnad, en större byggnad i ett och ett 
halvt plan och på dubbel rumsbredd från 
1882. Gården, som ligger på gamla läget 
vid en skarp vägkrök, har ytterligare ett 

Hallandslänga vid gården Baggars, Skärte 10:2. 

Backagårdens manbyggnad från 1882 kläddes med eternit på 1950-talet.

Manbyggnad från 1920-talet vid landsvägen.

Välbevarad torpstuga vid Lille-Larsa.
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Det lilla spritputsade kraftverket i Himleån vid Kvarnarna på gränsen mot Skällinge ser nästan ut som en liten 
kyrka med ”västtorn” och ”långhus”. Växtligheten kring ån är i behov av röjning.

Kvarnbyggnaden i sten lär vara uppförd på 1860-talet. 

äldre bostadshus samt en vinkelbyggd la-
dugård uppförd på 1920-talet. Gårdarna 
Assars och Isaks har yngre manhus och 
inslag av äldre ekonomibyggnader.

I ett dominerande läge utmed vägen lig-
ger Hallagård, vars herrgårdslika man-
byggnad är av betydlig yngre datum än 
vad första intrycket ger. Den uppfördes i 
en klassicistisk inspirerad stil så sent som 
på 1980-talet. Gården som sådan har 
dock gamla anor (Hallegaardtt 1573). 
Det ståndsmässiga huset har en hän-
förande utsikt över nejden och syns vida 
omkring i landskapet. Strax sydost om 
gården ligger en liten välbevarad torp-
stuga mot skogskanten.

I direkt anslutning till Himleån bedrevs 
tidigare omfattande kvarnverksamhet. 
En byggnad med röd plåtfasad intill 
vägen, f.d. Skällinge kvarn, minner om 
detta. Intill åns två fall något nedströms 
vid Kvarnarna, fanns vidare tre kvarnar 
och en såg vid 1700-talets mitt. En av 
kvarnarna byggdes senare om till kraft-
verk, vilket gjorde att Skärte fick ström 
redan 1919. Av kvarnmiljön återstår idag 
damm, stensatta rännor och den putsade 
kraftbyggnaden från 1910-talet. I övrigt 
finns här en ansamling hus av blandad 
karaktär och ålder. 

Mitt i dalgången ligger gården Torsbäck 
(Rolfstorp 7:23) nere vid Himleån. Intill 
är en gammal kvarnbyggnad med brutet 

tak, om- och tillbyggd i omgångar. Den 
äldsta delen är helt i fältsten vilket till-
sammans med en körport ger en ålder-
domlig prägel. En gammal kallmurad 
bro leder över ån till gårdsplanen med 
manbyggnader och övriga ekonomibygg-
nader. Torsbäcks kvarn omnämns första 
gången 1580. År 1897 såldes den till 
Alfred Bexell som då ägde Hovgården i 
Rolfstorp. Kvarnverksamheten upphörde 
1966. Från gården leder den branta, 
kurviga grusvägen upp till Godegården 
(Goas).
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Området ingår i naturvårdsprogram för Varbergs kommun, objekt 66 
Skällingedalen. I öster gränsar det till Hallagårdens naturreservat samt i söder 
till Skärte naturreservat. Himleån omfattas av strandskydd. I området finns ett 
mycket stort antal fornlämningar, varav flertalet utgörs av gravar och gravfält 
från brons- och järnålder (högar, stensättningar, rösen, resta stenar). De största 
gravfälten är Långeberg; FMIS Skällinge 15:1 och Ranahögen; 18:1. Utöver 
detta finns bl.a. en fornborg (på Kleven) samt ett röjningsröseområde (på 
Himmelsberg). I området finns en djupt nedskuren, spikrak brukningsväg i 
sluttningen mellan Lille-Larsa och Ranahögen, vilken planerades som körväg 
i samband med laga skifte på 1860-talet (men sen aldrig togs i bruk). Ett 
mindre område invid Skällinge samhälle omfattas av detaljplan H29 (1989).

Korna tar siesta i betes-
marken ovan Lille-Larsa.

Vid Kulparp finns flera grövre ädellövträd och hamlingsträd 
i hagmarkerna och utmed landsvägen.
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Rekommendationer
•  Det är avgörande för landskapsbilden samt de höga natur- och kulturvärdena att jordbruk fortsatt bedrivs inom hela området.
•  Betet bör fortgå oförminskat i hagmarker samt i dalgångens raviner och betesmarker längs Himleåns lopp. Betet kan med 

fördel utökas till f.d. lövhagar på bergkullarnas sluttningar.
•  Ny bebyggelse prövas individuellt. Placering bör anpassas till bebyggelsemönster, landskapsbild och siktlinjer. Ny bebyggelse 

i exponerade krönlägen bör undvikas. Utformningen bör ansluta till lokal byggnadstradition vad gäller bl.a. skala, 
fasadutformning, materialval och färgsättning. 

•  Den befintliga bebyggelsens individuella arkitektur och karaktär respekteras. Viktiga komponenter är här t.ex. gårdsform, 
fasad- och takmaterial, glasverandor, dörrar, spröjsade fönster, skorstenar, stengrund och färgsättning.

•  Karaktärsskapande element såsom stenmurar, grindstolpar, fornlämningar, äldre vägnät, solitärträd och lövdungar bör vårdas 
och bevaras. Området kring Himleån vid Kvarnarna bör röjas fritt från störande vegetation.

•  Skogs- och jordbruk bör bedrivas med stor hänsyn till områdets höga natur- och kulturvärden samt öppna landskapsbild. 
Granplantering bör undvikas. 

• Områdesbestämmelser bör tas fram.

Fastigheter med kulturhistorisk värdefull bebyggelse enligt Bebyggelseinventeringen (2009): Rolfstorp 3:10, 5:12, Skällinge 16:1, Skärte 2:1, 
3:1, 4:3, 6:5, 7:4, 7:23 och 10:2. 

Skärtedalen sedd från vägen mellan Rolfstorp och Skällinge. Gårdarna ligger i nedhasade krönlägen utmed den smala grusvägen längs 
Himmelsberg och Långeberg. 
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Skrivareklippan
Varbergs stad

Skrivareklippan ligger i inloppet till Varbergs hamn och har tidi-
gare utgjort en betydelsefull fyrplats. Redan under 1750-talet an-
lades här en lotsstation, vilken dock aldrig blev fast bemannad. 
1871 uppfördes en fyr med tillhörande fyrplatsbebyggelse på öns 
södra del. Permanent fyrpersonal fanns sedan här fram till 1934, 
då fyren släcktes och monterades ner. Fyrplatsbebyggelsen har be-
varats intill våra dagar och består av bostadshus, flera uthus och 
fiskebodar samt det karakteristiska åttkantiga vågmätarhuset på 
öns nordöstra del. Från lotsperioden finns en ruin i sten kvar. Skri-
vareklippan är nuförtiden, liksom förr under bad- och kurortsli-
vets glansdagar, ett populärt utflyktsmål bland turister och båtfolk 
kring Varberg. 

27
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Skrivareklippan tillhörde längre bak i 
tiden Varbergs slott, vilket dess namn – 
som anspelar på fästningens ”slottsskriva-
re” – ännu minner om. Ön användes då 
som naturaförmån till fodertäkt och bete 
för några enstaka kreatur. På 1750-talet 
anlades här en lotsstation och strax där-
efter inkorporerades ön i Varbergs stad. I 
det lotshus som byggdes på öns mellersta 
del stationerades dock aldrig fast person-
al, då lotsar redan fanns i Apelviken. En 
husruin med stengavlar finns ännu kvar 
efter lotsperioden. En lotsuppsynings-
man tillsattes i staden 1777. Sedan stod 
Skrivareklippan till lotsarnas förfogande 
under nära hundra år, då Fyrväsendet tog 
över verksamheten på ön.

1871 uppfördes en fyr på öns södra del 
och permanent fyrpersonal inhystes. 
Skrivareklippan kallades då officiellt 

för Varbergs fyrplats. Fyrbetjäningens 
rödmålade hus uppfördes i en svacka 
strax öster om fyren. Boningshuset för 
fyrmästare, fyrvaktare och fyrbiträde 
med familjer ritades av fyringenjör Lud-
vig Fredrik Lindberg och bestod av två 
identiska lägenheter. Liksom den övriga 
fyrplatsbebyggelsen kom det monte-
ringsfärdigt från snickeriet och färdig-
ställdes ute på ön. 

Bostadshuset och de olika ekonomi-
byggnaderna, såsom vedbod, bak- och 
tvättstuga, källare och förrådsbodar ut-
gör idag en liten men särpräglad och 
välbevarad bebyggelsesamling i havsban-
det.  Samtliga byggnader har rödfärgad 
panel (förutom stenkällaren) och flacka 
sadeltak eller pulpettak, täckta med svart 
takpapp. 

Det f.d. våg- och vattenståndsmätarhuset användes 
som fyrkur efter 1934.

Detalj ur en karta från 1767, visande inloppet till Var-
berg med fästningen, Klöven på Getterön och lotshu-
set på Skrivareklippan. Akten M40-16:2 i Lantmäteri-
styrelsens arkiv.

Fyrplatsbebyggelsen sedd från norr.
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Livet på en fyrplats
Fyrbebyggelsens tomtområde avgränsades av en rejäl sten-
mur samt ”fyrberget” där fyren stod. Till tomten hörde 
egen brunn för dricksvatten samt 56 kvm trädgårdsland 
för husbehovsodling av potatis och grönsaker. Täpporna 
låg på gårdsplan, utmed fyrberget. På 1920-talet hölls 
även kor, grisar, får och höns på ön, dock utanför fyrtom-
ten. Viss odling skedde då även utanför stenmuren. I övrigt 
drygades inkomsterna ut genom fiske och jakt på sjöfågel, 
både för eget bruk och för avsalu i Varberg. Närheten till 
staden gjorde Skrivareklippan till en eftertraktad plats för 
tjänstgöring och många i fyrpersonalen blev långvariga 
här. Tidvis förekom skolundervisning för personalens barn 
ute på ön, genom Lotsverkets försorg. 

Skrivareklippans fyrplats ca 1920-tal, då fyren ännu fanns kvar. Ön 
ligger vid inloppet till Varbergs hamn, strax söder om Getterön. 
Häradskartan, bladen Getterön och Varberg.

Flygfoto över Skrivareklippan, med fyrplatsen på öns södra del. Notera fundamentet till den rivna fyren mellan de två bodarna på berget till vänster i bild!
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Skrivareklippan ingår i riksintresse för 
naturvård i Hallands län; objekt 9 Kloster-
fjorden-Getterön. På ön finns en rest sten; 
FMIS Varberg 43:1 (som enligt en äldre tra-
dition ska ha uppförts efter en sjöman med 
kolera som begravts här). Utökat strand-
skydd gäller runt hela ön.

Skrivareklippans fyr
Fyren på Skrivareklippan var byggd på ett 
varv i Göteborg efter Gustav von Heiden-
stams klassiska fyrmodell och rest på platsen 
1871 under ledning av distriktsfyringenjör 
Carl Fredrik Carlsson. Det knappt 17 meter 
höga, tiokantiga fyrtornet var konstruerat 
i stål och järn samt bemålat med röda och 
vita fält. Fyren var försedd med lanternin 
och en fyrapparat med omgående lins för 
rödvita blänkar. Linsen var tillverkad i Par-
is. Till en början användes lampor med ve-
kar till fyren, först för rovolja och efter 1892 
för fotogen. 1909 ersattes dessa av LUX-
ljus, vilket avsevärt ökade fyrens lysvidd. 
1919 automatiserades fyren, då AGA-ljus 
installerades. Dessförinnan hade fyren tänts 
och släckts manuellt, efter solens ned- och 
uppgång samt övriga väderförhållanden. 
Tillsyn, drift och underhåll av fyren var ett 
dygnet-runt-jobb som krävde arbete i skift 
av fyrmästare, fyrvaktare och fyrbiträde.

Fyrpersonalen utförde även väderobser-
vationer till SMHA. Ett litet åttkantigt 
hus med en s.k. mareograf för automatisk 
mätning av havsvattenståndet, uppfördes 
på öns nordöstra del 1886. 1958 tillkom 
ett AGA-ljus på byggnadens tak, vilket 
var i bruk under ett par decennier. Det 
originella vågmätarhuset står fortfarande 
kvar, numera dock utan fyrljus. Fasaden 
består av rödfärgad liggande slätspont 
med vita knutbrädor. Det flacka tälttaket 
är täckt med svart papp.

1934, då en betongfyr uppfördes på Sub-

beberget, släcktes, demonterades och 
skrotades Skrivareklippans fyr och fyr-
platsen avbemannades. Av fyren återstår 
idag endast stenfundamentet. 

Skrivareklippan var länge ett populärt 
besöksmål under bad- och kurortslivets 
glansdagar, då anordnade båtturer till ön 
ingick som en del i marknadsföringen av 
kurorten Varberg. Fyrklippan har även 
inspirerat många lokala och besökande 
skalder. Skrivareklippan är välbesökt av 
båtfolk och en gästbrygga finns på ön. 
Sommartid kan man ta sig hit med Get-

teröbåtarna, vilka ibland även ordnar 
guidade turer till den gamla fyrplatsen. 
Ön ägs numera av Statens Fastighetsverk, 
men bebyggelsen är privatägd och för-
valtas bl.a. av kanotklubben Bris.

Vykort från tidigt 1900-tal med fyrplatspersonal, fyr och bebyggelse på Skrivareklippan. Foto: Matilda Ranch/
Hallands kulturhistoriska museum.
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Rekommendationer
•  Den f.d. fyrplatsens bebyggelse bör vårdas och renoveras med utgångspunkt från dess arkitektur och ursprungliga utseende. 

Väsentliga komponenter är här t.ex. stengrund, fasad- och takmaterial, fasadliv, spröjsade träfönster, dörrar, skorstenar, 
färgsättning etc. 

•  Ny bebyggelse, liksom moderna inslag såsom t.ex. master och gatlyktor bör undvikas inom området. 
•  Karaktärsskapande landskapselement såsom stenmurar, fyrens fundament, angöringsplatser, husgrunder, brunn, diken, 

spår efter odlingstäppor samt övriga rester efter verksamhet kopplad till fyr- och lotsplatsen bevaras och vårdas.

Fastigheter med kulturhistorisk värdefull bebyggelse enligt Bebyggelseinventeringen (2009): Getterön 2:237.

Den f.d. fotogenboden vid fyrplatsen.
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Hunnestads 
bygata
Hunnestads socken

Hunnestad ligger på en flack höjdsträckning i södra änden av den 
intensivt uppodlade Himledalen. Byn har en välbevarad äldre be-
byggelsestruktur, med flera jordbruksgårdar och tillhörande stora 
ekonomibyggnader på rad utmed gamla landsvägen genom byn. 
Kring kyrkan är bebyggelsen tätt samlad och består av gårdsbebyg-
gelse blandad med äldre och nyare villor. Här finns flera bevarade 
byggnader med en för socknen historiskt viktig funktion, bl.a. en 
äldre skolbyggnad och lärarbostad, f.d. mejeri, lanthandel och frys-
hus. Från kyrkan leder en allé bort till prästgården i norr. Stora 
pampiga lövträd ger bymiljön en lummig prägel. Bebyggelsen om-
ges av ett uppodlat slättlandskap, med stora plana åkerfält direkt 
intill bygatan. Vägen kantas av stenmurar och stora trädgårdar. 

28



272

Hunnestad ligger utmed landsvägen 
mellan Träslöv och Grimeton, en väg-
sträcka som kantas av flera gravhögar 
från förhistorisk tid. Byn och vägen 
omges av stora öppna åkerfält i det flacka 
slättlandskapet. Åt norr blir terrängen 
mer böljande och sluttar svagt ned mot 
den helt uppodlade Himleåns dalgång. 
Bebyggelsen är idag utspridd, med en 
koncentration av äldre gårdsbebyggelse 
på rad utmed den gamla slingrande väg-
sträckningen genom kyrkbyn. Byvägen 
viker av från genomfartsvägen (väg 766) 
vid Ica Hunnestad, passerar kyrkan och 
fortsätter sedan i en båge åt nordost för 
att åter koppla på genomfarten vid Halla. 

Hunnestad är en liten socken på 
slättbygden, tidigast omnämnd 1461 
(Hwndestade) och bestående av kyrkbyn 
samt Blixtorp. Kyrkbyn var dock relativt 
stor redan tidigt. I jordeboken 1646 upp-
tas åtta hela skattehemman, fem hela 
kronohemman och ett halvt kyrkohem-
man. Byns bebyggelse har sedan länge 
legat utspridd nära gränsen mot f.d. ut-
mark i söder, med en viss uppdelning på 
lösa gårdsgrupper. I samband med den 
storskaliga uppodlingen av ängs- och 
utmarker under främst 1800-talet, ska-
pades det fullåkerslandskap som präglar 
byn och dess omgivningar idag.

Hunnestads gamla kyrka, som troligen 
var medeltida, eldhärjades svårt 1846. 
Kyrkan fick sitt nuvarande utseende 

Utsnitt ur laga skifteskartan från 1852, visar centrala delen av kyrkbyn med gårdarna längs bygatan samt präst-
gården i norr. Bakom kyrkan har den nya skolhusplatsen stakats ut. Akten M28-1:4 i Lantmäteristyrelsens arkiv.

Hunnestads gamla skola var i bruk i hundra år, 1867-1967. Byggnaden har en typisk placering nära kyrkan och 
är idag  församlingshem.
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Vackra gamla gravstenar lutar mot kyrkogårdsmuren.

1883, då de gamla långhusväggarna av 
sten förlängdes och ett kraftigt torn med 
lanternin tillkom.  Kyrkan är byggd i 
vitrappad gråsten. Kyrkogården, vilken 
omges av en stenmur med trädrad innan-
för, utvidgades nyligen åt söder. Gången 
till kyrkporten kantas av tuktade ide-
granar.

På andra sidan vägkorsningen vid kyr-
kan ligger den gamla skolbyggnaden från 
1867. Skolan är en länga med senare 
tillbyggd vinkel åt söder. Ursprungli-
gen har den även inrymt en lärarbostad. 
Fasaden har rödfärgad locklistpanel med 
vitmålade snickeridetaljer. Skolunder-
visningen upphörde 1967 när Göthriks 
skola byggdes. Byggnaden fungerar 
idag som församlingshem. Skolområdet 
avgränsas mot vägen av en trädrad och 
en vällagd stenmur med grindstolpar vid 
infarten. Skolan ligger på en allmänning, 
den s.k. Skoleskogen, vilken alltjämt 
fungerar som lek- och bollplan. Här står 
bl.a. en stor blodbok, planterad av en av 
skolans gamla lärarinnor.

Strax invid skolan ligger den f.d. lärar-
bostaden. Den är uppförd 1905 i tids-
enlig villarkitektur med fasader av 
stående och liggande hyvlad panel samt 
valmat tak. Ett tillhörande garage är upp-
fört i samma stil. Runt huset är en stor 
trädgård omgiven av en gammal stenmur, 
förutom mot f.d. skolområdet som ännu 
hänger rumsligt samman med lärarbo- Äldre stuga med uthus och gammal stenkällare ut mot bygatan vid Kyrkas.

“Kyrktuppen” vid Bostället.
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Gamla lärarbostaden intill 
skolan är uppförd 1905 i 
en urbant inspirerad arki-
tektur. 

stadens tomt. Byggnadens båda våningar 
tjänade som lärarbostäder fram till 1967. 
Fastigheten blev privatbostad 1999.

Strax norr om skolan ligger Hunnestads 
gamla affär från 1924, med affärslokalen 
och vidhängande uthus i behåll. Af-
fären var i drift fram till 1991, då nu-
varande Ica Hunnestad etablerades ute 
vid genomfartsvägen. Den gula träbygg-
naden omges av en stor trädgård, inra-
mad av stenmurar och en syrénhäck ut 
mot gatan. Bredvid finns ett f.d. mejeri, 
idag avsevärt förändrat och ombyggt till 
privatbostad. Intill ligger Agadals f.d. 
hönseri, med gamla ekonomibyggnaden 
utmed bygatan.

I sydöstra änden av Skoleskogen ligger ett litet skjul där socknens gamla likvagn ännu förvaras.

Ingången till kyrkan från väster kantas fram till kyrk-
porten av bollklippta idegranar. 
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Längs vägen genom byn ligger jordbruks-
anknuten bebyggelse blandad med mer 
modern villabebyggelse samt ett par äldre 
stugor. Bygatan tar sin början vid Leds-
gården i väster. Intill vägen ligger den 
stora ladugårdsbyggnaden i vinkel, med 
sitt karakteristiska hörn av två mötande 
gavlar. Manhuset är en välbevarad timrad 
hallandslänga från mitten av 1800-talet. 
En vacker inglasad veranda tillkom i bör-
jan av 1900-talet. Rumsindelningen är i 
stort sett intakt och kakelugnarna finns 
kvar. Längan omges av en större trädgård 
och runt tomtgränsen finns stenmurar 
med flera grindstolpar samt häckar. Från 
gården leder resterna av en muromgär-
dad fägata mot f.d. utmark i söder.

Nordost om Ledsgården ligger Klock-
aregården, vars gårdsmiljö har halvsluten 
form. Manbyggnaden är en modernise-
rad hallandslänga. Närmast väster om 
kyrkan ligger Bostället med sina stora eko-
nomibyggnader utmed en vägkorsning. 
Gården, som ännu bedriver jordbruk, 
har tidigare varit länsmansboställe. Den 
omges av en stor parkliknande trädgård 
med bl.a. en stor pampig blodbok nära 
bygatan. 

Ledsgården (”Less”) ligger där gamla bygatan tar sin början i väster. Den välbevarade hallandslängan är flyttad 
hit från Skällinge 1866 och tillbyggd på 1880-talet.

Ledsgårdens karaktäristiska ladugård med dubbla gavlar i hörnet ligger utmed bygatan och uppfördes 1905. 
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På Kyrkas, söder om kyrkan, är en tid-
stypisk villa från 1970-talet manbygg-
nad. Tillsammans med ekonomibygg-
naderna bildar den en tät gårdsmiljö. I 
ytterkanten av den välskötta trädgården 
finns flera stora karaktärsfulla lövträd, 
bl.a. ekar, bok, kastanj och blodbok. Till 
fastigheten hör ytterligare två bostadshus, 
varav en äldre gråmålad liten stuga från 
1899 med uthus och en gammal sten-
källare mot gatan. Från kyrkan leder en 
smal grusväg ner till gården, vilken kan-
tas av stenmurar, häckar och grindstolpar 
i huggen sten. 

Utmed den smala bygatans sträckning 
norrut från korsningen vid Tjärbyvä-
gen, finns ytterligare gårdsmiljöer med 
rejäla ekonomibyggnader. Flera har stora 
trädgårdar med grövre ädellövträd och 
stenmurar med grindstolpar mot gatan. 
Gårdsbebyggelsen är av olika ålder och 
karaktär, men flera har om- och tillbygg-
da äldre manhuslängor. På Lars Börsgård 
finns en välbevarad manbyggnad från 
1800-talet samt en äldre ladugårdslänga. 
Gårdsmiljön har en grusad gårdsplan, 
flankerad av ekonomibyggnaderna och 
inramad av stenmurar med grindstolpar 
vid infarten och entrén.

Den lummiga och välskötta gårdsmiljön vid Kyrkas. Manbyggnaden är uppförd 1978.

Bygatan kantas av stora lummiga trädgårdar med stenmurar och grindöppningar, som här vid Olas.
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Alldeles intill bygatan ligger ett ovanligt 
välbevarat litet f.d. fryshus i putsad be-
tong, uppfört då Hunnestad ekonomiska 
frysboxförening bildades 1953. Frysen 
var i bruk fram till ca 1980. Inredningen 
är fortfarande intakt, med såväl frysfack-
en nedsänkta i ett kakelklätt fundament 
som kylkompressorn och elsystemet i be-
håll. 

Andelsfrysar
Vid 1900-talets mitt var det brukligt att byar hittade gemensamhetslösningar genom att bilda 
ekonomiska föreningar, t.ex. för slakterier, mejerier, frysar och tvätterier. Andelsfrysar började 
byggas runt om i landet under sent 1940-tal. Fryshusen var vanligen uppförda enligt typritnin-
gar, ofta i putsade betongblock och med flacka eternit- eller papptak. Andelsfrysarnas glansperiod 
blev dock kortlivad. De flesta förlorade snabbt sin betydelse när frysar kom in i snart sagt varje 
hem under 1960-talet. Förr fanns fryshus lite här och var ute i byarna, men idag har de ofta 
rivits eller förfallit. Denna oansenliga byggnadstyp utgör en intressant påminnelse om ett stycke 
nästan bortglömd samtidshistoria.

Andelsfrysen från 1953 är ett exempel på en tidigare gemensamhetsinrättning i socknen. Huset är byggt i betong, 
har flackt tak, två fönster mot norr och ingång på gaveln ut mot bygatan.

Lars Börsgård (”Mörsa-Larsa”) är en fin äldre gårds-
miljö utmed bygatan. Notera grindstolparna med 
årtal samt muren med grind som avgränsar mot 
mangården.
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Strax norr om kyrkan ligger Prästgården. 
En allé, med både äldre och nyplante-
rade lövträd, förbinder denna med kyrk-
byn, dock med ett avbrott där dagens 
genomfartsväg passerar. Prästgårdens 
manbyggnad uppfördes 1845, med 
framkammarstugans plan i två våningar. 
En sentida lägre tillbyggnad är gjord i 
nordväst. Prästgården omges av en lum-
mig parkliknande trädgård med stora 
mäktiga planterade lövträd och buskage. 
Något längre åt nordost ligger en välbev-
arad rymlig ladugård, tidigare tillhörande 
prästgården.

Omedelbart N om kyrkan och byvägen, i 
åkermarken mellan prästgårdsallén, kyrkan 
och Klockaregården, finns boplatsrester, kul-
turlager och syllstensrader efter hus. Områ-
det omfattar bl.a. delar av Klockaregårdens 
gamla tomt; FMIS Hunnestad 59. En 
fördjupad översiktsplan gjordes för området 
1990 (7.10, Hunnestad).

Gamla landsvägen genom Hunnestad gör en båge 
via kyrkan. Den passerar flera av byns gårdar; när-
mast i bild Simmens, Gunnas, Olas, Mörsa-Larsa, 
Agas, Lundbergs och Agadal (f.d. hönseri). Till höger, 
på andra sidan genomfartsvägen, syns prästgårdens 
stora f.d. ladugård. 

Höstplöjning på åkrarna alldeles intill bygatan. Ladugårdsdörr vid prästgården.
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Hunnestads prästgård har trots om- och tillbyggnationer mycket av sin gamla stil i behåll.

Rekommendationer
• Ny bebyggelse prövas individuellt. Placering anpassas till befintligt bebyggelsemönster utmed befintligt vägnät. Skala, material 

och utformning bör anpassas efter omgivande bebyggelse.
• Den befintliga bebyggelsens individuella arkitektur och karaktärsdrag bibehålls . Vid underhåll/förändring beaktas ursprung-

ligt och äldre material, utförande och utseende. Viktiga komponenter är t.ex. fasad- och takmaterial, fasadliv, takvinkel, föns-
ter, entrépartier, trädekor och färgsättning. 

• Den välbevarade andelsfrysen vid bygatan är av byggnadsminnesklass. Byggnadsminnesförklaring bör utredas. 
• Odlingslandskapet längs bygatan och i dess närområde bör hållas öppet genom åkerbruk. Avsnitt med brukad åkermark bör 

fortsatt finnas intill bygatan.
• Karaktärsgivande inslag i bymiljön i form av stenmurar, märgelhålor, fägator, äldre grindar och grindstolpar, staket, präst-

gårdsallén, trädrader, uthus, äldre vägnät, stora parkliknande trädgårdar och grövre ädellövträd bör underhållas och bevaras. 
• Den gamla landsvägen genom byn bör behålla sin nuvarande sträckning, kurvatur och dimension. Stenmurar och grindstol-

par som kantar vägen bevaras. 
• Områdesbestämmelser bör tas fram.

Fastigheter med kulturhistorisk värdefull bebyggelse enligt Bebyggelseinventeringen (2009): Hunnestad 9:14, 11:19, 11:25, 13:1, 14:5, 
16:2, 22:1 och S:8.
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Grimeton - Tjärby
Grimetons socken

Grimeton är ett av Hallands mest innehållsrika områden avseende 
kulturmiljöer. Området har alltsedan förhistorisk tid utgjort en 
centralbygd och under tidig medeltid var Grimeton ett av Hal-
lands sju s.k. kungalev. I det öppna jordbrukslandskapet finns 
flera framträdande tidsmarkörer från skilda perioder och verk-
samheter. Grimeton hyser ett mycket stort antal fornlämningar, 
däribland ett par av Hallands största och mest spektakulära järn-
åldersgravfält; Högaberg och Broåsen. Idag utgör Världsarvet Gri-
metons radiostation, med dess bebyggelse och sex stolta antenntorn, 
områdets främsta attraktion. Andra framträdande inslag i miljön 
är de båda storgårdarna Torstorp och Runesten, vilka haft avgö-
rande betydelse för de omfattande uppodlingsföretagen i Himle-
åns dalgång under 1800-talet. På Grimåsaberget finns rester efter 
småskaliga torpmiljöer och härifrån har man en storslagen utsikt 
över bygdens kulturlandskap. Vid den gamla landsvägkorsningen 
mitt i byn, är kyrkan och den vackra prästgården belägna. 

29
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Grimeton omges av ett levande och öp-
pet jordbrukslandskap med betande 
djur och spannmålsodling. Kyrkbyn är 
belägen uppe på en flackare höjdrygg i   
Himleåns dalgång. Terrängen är svagt ku-
perad, med tydliga inslag av ändmoräner 
i NV-SO riktning. Dalgången är kraftigt 
påverkad av den storskaliga uppodlin-
gen under 1800-talets andra hälft. Sam-
tidigt finns i högre liggande terräng en 
småskalighet och variations-rikedom 
med inslag av trädbevuxna partier, ett 
stort antal vällagda stengärdesgårdar 
samt flera hagmarker och åkerholmar 
med fornlämningar och värdefull flo-
ra. I den östra delen av området övergår 
det öppna slättlandskapet i skogsbygd, 
särskilt markant vid Grimåsaberget och 
dess utlöpare strax sydost om Torstorp. 

Grimeton med omnejd innehåller ett 
mycket stort antal fornlämningar, varav 
många förhistoriska gravar. Dessa ligger 
utspridda i åker och betesmark i landska-
pet med en koncentration till områdets 
norra del. Flera av dem är sägenom-spun-
na och namngivna sedan lång tid tillba-
ka, t.ex. Grimhögen vid Torstorp. Därtill 
finns flera mindre gravfält samt Högaberg 
och Broåsen som tillhör Hallands största 
och mest varierade gravfält. 

Gravfälten Högaberg och Broåsen består 
av en stor mängd gravar från yngre 
järnålder – såsom högar, resta stenar, 
rösen, stenkretsar, treuddar, domarringar 

Detalj ur storskifteskartan över Grimetons inägor från 1782. Gårdarna i kyrkbyn ligger på gränsen mot byns ut-
mark. Åkermarken är indelad i ett finmaskigt system av s.k. bandparceller – en långsmal tegform som går tillbaka 
på tidigmedeltida markindelningar. I samband med den storskaliga uppodlingen under 1800-talet, raderades de 
äldre tegarna ut. Flera stenmurar löper dock ännu i samma mönster. Akten M17-2:2 i Lantmäteristyrelsens arkiv.

Utsikt över ägorna till Torstorps gård. I fonden anar man ändmoräner med gravhögar ute i odlingslandskapet.
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Släkten Bexell i Grimeton
Sven Peter Bexell (1775-1864) var riksdag-
sman, författare och kyrkoherde i Grimeton 
1812-64. Som ingift i släkten Wolffradt på 
Torstorp blev han sedermera storjordägare i 
socknen. Hans arbeten har haft stor betydelse 
för halländsk historieforskning, inte minst 
det kända bokverket ”Hallands historia och 
beskrifning” som utkom 1817-19. Han genom-
förde även flera arkeologiska undersökningar 
av gravar i landskapet. Bexells skrifter präglas 
av en tidstypisk blandning av vetenskaplig do-
kumentation och folkloristik samt en vurm för 
hembygden. Sonen Rolf Bexell (1817-1896) 
lät anlägga Runestens gård.

Alfred Bexell (1831-1900) var brorson till 
S.P. Bexell. Han ägde Torstorp, Göingegården 
i Lindberg och Hovgården i Rolfstorp samt 
arrenderade Balgö. Till Torstorp flyttade han 
1890. I slutet av 1800-talet lät han hugga in 
en lång rad tänkespråk och visdomsord samt 
hundratals namn på betydelsefulla historiska 
personer på stenar och klipphällar i Torstorps 
skog. Vid hans död föll stenarna snart i glöms-
ka, men återupptäcktes 1925. ”Bexells talande 
stenar” återfinns utspridda i skogen, med en 
koncentration till det s.k. Ordspråksområdet, 
beläget mellan Rörsjön och Grytsjön.

Domarring på Broåsens gravfält.

Den vidsträckta utsikten över Himledalen från ett par av högarna på Broåsens gravfält. 
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Den centrala delen av Grimetons kyrkby. Bakom kyrkan skymtar Kongsberg, med bl.a. gamla skolan.

Den vackra prästgården med omgivande park ligger invid landsvägskorsningen mitt i byn. 

Kyrkogården har många äldre, 
värdefulla och ibland originella 
gravvårdar. Släkten Wolffradts 
familjegrav har t.ex. utformats 
med inspiration hämtad från 
de närbelägna gravfälten.

och skeppssättningar. De ovanligt stora 
och innehållsrika gravfälten blev tidigt 
föremål för arkeologiska undersökning-
ar, bl.a. genomförda av kyrkoherden 
S.P. Bexell i Grimeton. Gravfynden var 
bl.a. smycken och vapen från romersk 
järnålder, folkvandringstid och vikin-
gatid. Gravfälten har inte undersökts 
närmare i modern tid.

I kung Valdemars jordebok omnämns 
Grimeton (mansio de Grymätún) i den s.k. 
Hallandslistan från 1240-61. Grimeton 
var då ett av Hallands sju s.k. kungalev, 
dvs. en kungsgård med inkomster från 
underlydande gods. Vid kyrkan finns 
ett “Kongsberg” i äldre lantmäteriak-
ter, vilket antyder att kungsgården eta-
blerats i ett avskilt läge intill en kyrka. 
Grimetons kungsgård anses ha haft en 
betydande godsmassa i Halland, varav 
delar under medeltid donerats till Ås 
kloster. Även själva byn var redan tidigt 
stor; i jordeboken 1646 räknas 16 ½ 
hemman upp.

Centralt i miljön ligger Grimetons 
kyrkby med kyrka och prästgård. Den 
vitputsade kyrkan är av medeltida ur-
sprung. Efter en förödande brand 1671, 
då även prästgården eldhärjades, byggdes 
kyrkan upp igen delvis på de gamla mu-
rarna. Vid början av 1800-talet skedde 
en tillbyggnad i öster med korsarmar och 
kor. 1919 uppfördes ett kraftigt västtorn, 
vilket ersatte en tidigare klockstapel. 
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Torstorps nuvarande imponerande ekonomibyggnader uppfördes 1880 norr om landsvägen. 

Torstorps gård är en timrad tvåvåningsbyggnad uppförd 1850 i empirestil.  

Runt kyrkan ligger kyrkogården med 
många vackra gamla gravvårdar, bl.a. till-
hörande de inflytelserika släkterna Wolf-
fradt och Bexell. En vällagd kallmurad 
stenmur ramar in kyrkogården, vilken på 
senare tid har utvidgats norrut.

Prästgården, uppförd 1868, är en lång 
s.k. salsbyggnad vilken omges av en stor 
parkliknande trädgård omramad av en 
vacker gammal stenmur med grindar. 
På gårdsplanen ligger ett rödfärgat uthus 
samt ett litet skjul murat i sten och med 
koppartak. På tomtens sydöstra del finns 
en husgrund.

Gårdarna i kyrkbyn ligger dels samlade 
kring kyrka och prästgård, dels i utskifta-

Ett av gårdens fönster med empiredekor på fodren.   
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Långebrokanalen tillkom i samband med dräner-
ingen av sankmarkerna i dalgången kring Himleån 
under 1800-talets mitt. 

Domarringen på Broåsens gravfält blickar ut över 
hästhagarna vid Runestens gård.

De två torpställena vid Gärdet är de enda bevarade av de ursprungligen tio torp som Torstorp 
1855 lät uppföra på rad utmed en spikrak väg mitt i åkerhavet strax norr om kyrkan.

de lägen runtomkring. Nära kyrkan finns 
blandad bebyggelse av olika karaktär och 
ålder. På Kongsberg finns bl.a. försam-
lingshem och en f.d. skola. Omedel-
bart väster om kyrkan ligger ett bostad-
sområde med bl.a. enplans radhus från 
1970-talet. 

Inom området ligger ett par storgårdar 
som har haft stort inflytande i socknen. 
Torstorps gård dyker upp i historiska 
källor på 1480-talet. Under 1600- till 
1800-tal ägdes Torstorp av släkten Wolf-
fradt. Gården hade patronatsrätt både 
till Grimetons och Rolfstorps kyrkor. 
Under Alfred Bexell utvecklades gården 
till ett rationellt storjordbruk. Ny mark 
röjdes till åker och bete, tegelbruk, me-
jeri och bränneri anlades och de stora 
ekonomi-byggnaderna uppfördes. Ar-
betet utfördes av gårdens många statare 
och dagsverks-torpare. 

Runesten skapades 1850 av Rolf Bexell. 
I samband med detta avhystes flera av 
byns gårdar, bl.a. Skottgården och Pinås 
vars husgrunder återfinns invid den gam-
la vägen mellan Stora Karinsgård och 
Runesten. Arkeologiska undersökningar 
har givit dateringar av gårdslägena till 
1400-talet.

Huvudbyggnaderna på Torstorp och 
Runesten är från mitten av 1800-talet, 
uppförda i empirestil i två våningar 
med ljust målade fasader i locklistpanel. 
Runestens manbyggnad har flyglar på var 
sida om gårdsplanen, till vilken två       län-
gre alléer leder. Gårdarna omges av stora 
parkliknande trädgårdar. Ekonomidelar-
na med sina mäktiga stenbygg-nader och 
karakteristiska spetsbågade fönster är 
från slutet av 1800-talet. Till storgårdar-
na har även hört ett flertal andra bygg-
nader såsom arbetarbostäder, smedjor, 
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Runestens huvudbyggnad uppfördes 1854 i liknande empirestil som på Torstorp. 

Runestens mäktiga stall från 1890-talet.  

F.d. arbetarbostäder vid uppfarten till 
Runesten. 

källare m.m. samt ett stort antal torp. 
Idag har både Torstorp och Runesten 
karaktären av större hästgårdar, omgivna 
av stora hårdbetade hagar och rödmålade 
häststaket.

Storgårdarna har haft avgörande be-
tydelse för jordbruksutvecklingen i 
socknen. Här fanns kunskap, kapital 
och arbetskraft nog att genomföra de 
ratio-naliseringar som krävdes för att 
åstadkomma den stordrift som inleddes 
under 1800-talets andra hälft. 

I Grimeton kom landskapsbilden un-
der en relativt kort period att förändras 
radikalt. Himleån rätades till en bred 
kanal redan 1842-46, vilket utgjorde 
förutsättningen för laga skiften i berör-
da socknar. I Grimeton genomfördes 
laga skifte 1848. Efter skiftena dikades 
stora arealer sank ängs- och betesmark i 
Himleåns dalgång ut och odlades upp till 
åker. I samband med detta ökade andel-
en obesuttna och en stor mängd torp och 
backstugor tillkom. Så sent som 1909 
fanns 60 torp i socknen, varav 55 med 
dagsverksskyldighet.

På Grimåsaberget finns ett välbetat 
småskaligt odlingslandskap med 
torp-lämningar, stenmurar och fossilt 
odlings-landskap. Uppe på bergets krön 
ligger i barrskog en fornborg och flera 
gravrösen. I närområdet finns en äldre 
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Nygård, Tjärby 1:4. Välbevarad gårdsmiljö utmed landsvägen.

Änglarp i Tjärby är en fin gårdsmiljö med ovanligt välbevarad manbyggnad.

utsiktsplats och rester efter terrasserade 
trädgårdsodlingar – utsikten över bygden 
härifrån är hänförande. I närheten ligger 
den s.k. Jaktvillan, uppförd under tidigt 
1900-tal i fornnordisk stil. Landskapet i 
de branta sluttningarna ner mot Torstorp 
präglas av små raviner med porlande 
bäckar i vacker lövskog. Fler av träden 
här bär spår efter stubbskottsbruk. I om-
rådet finns även en mängd stenmurar 
och gamla röjningsrösen.

I områdets norra del ligger den större 
gården Runeberg, Såväl manbyggnader 
som ladugårdar uppfördes på 1910-talet. 
Strax västerut finns ytterligare en stor 
gård; Kärret. Gårdarna blickar ut över 
den numera helt uppodlade Himledalen 
och banvallen efter f.d. Varberg-Ätrans 
järnväg. Kring Grimetons järnvägsstation 
växte ett litet samhälle fram, beläget 
precis utanför områdets nordvästra hörn.

I områdets södra del finns gårds-
bebyggelsen till Gårdshjörne, Tjärby 
och Öxnamossa. Den senare är idag 
en av de större jordbruksenheterna i 
området, vars nötkreatur betar markerna 
på flera håll i grannskapet. Längs vägen 
mellan Änglarp och kyrkbyn, ligger flera 
utskiftade gårdar, t.ex. Nygård, Storebörs 
och Kalvalyckan. Manhusen är antingen 
äldre längor från 1800-talet (dock ofta 
förändrade) eller nyare bostadshus. De 
äldre ekonomibyggnaderna är genom-
gående rödfärgade. Småbruk och torp-
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Fåren betar bland gravhögarna invid Tjärby-Grimeton-vägen. 

Betade hagmarker med fornlämningar vid Storaberg i Tjärby.

ställen med rödfärgade längor är andra 
karakteristiska inslag i miljön här.

Längst i söder ligger Änglarp, med sin 
välbevarade mangårdsbyggnad och äldre 
ekonomibyggnader i vinkel. Manhuset 
är en salsbyggnad i ett och halvt plan 
från 1864 med fasad i rosa träpanel och 
bruna snickerier. Den fina gårdsmiljön 
ligger intill en gammal vägsträckning 
som bitvis kantas av stenmurar. Nära 
intill breder Store mosse ut sig, tidigare 
en viktig resurs för torvtäkt. 

Socknens moderna historia förknippas 
främst med Grimetons radiostation 
vars sex antenntorn i stål sedan 1924 
utgör karakteristiska landmärken i 
landskapet, synliga vida omkring. 
Den industrihistoriskt unika anlägg-
ningen består av Alexanderssons 
”multipelantenn”, dvs. de sex tornen med 
vidhängande markområde samt stations-
huvudbyggnaden med tillhörande be-
byggelse, bl.a. garage, skyddsrum och 
verkstad. Samtliga byggnader är uppförda 
i 1920-talets eleganta, ljusputsade stil 
efter arkitekt Carl Åkerblads ritningar.

Anläggningen, som inte har någon 
bevarad motsvarighet i världen, utsågs 
till världsarv av UNESCO 2004. 
Världsarvsmotiveringen lyder ”Ett 
exceptionellt välbevarat exempel på 
ett telekommunikationscentrum som 
representerar de tekniska landvinningarna 
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Grimeton radiostation 
Riksdagen hade 1920 beslutat att en långvågstation för trådlös telegram-
trafik till Amerika skulle byggas någonstans mellan Göteborg och Halm-
stad. 1922 föll valet på Grimeton, bl.a. för att namnet var lätt att uttala 
på engelska! En ny epok inleddes i den gamla jordbruksbygden, som nu 
hamnade i centrum för den industriella utvecklingen. Över 300 person-
er anställdes för bygget, som pågick under ett par intensiva år. De flesta 
arbetarna kom från närliggande socknar. Mest krävande var uppförandet 
av de sex 127 meter höga antenntornen. Dessa levererades i delar från 
Motala-Lindholmsverken och nitades ihop på plats av tillresta montörer. 
Till Grimeton anlände ingenjörer och teknologer från Stockholm och USA. 
Till dessa hörde den svensk-amerikanske konstruktören och uppfinnaren 
Ernst Alexandersson – hjärnan bakom sändaren. I december 1924 togs 
anläggningen i drift men först i juli följande år kunde den högtidliga in-
vig-ningen gå av stapeln i närvaro av Kung Gustav V. 
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vid början av 1920-talet”. Såsom 
upptagen på världs-arvslistan garanteras 
Grimetons radiostation ”skydd och vård 
för all framtid”.

En modern byggnad som fungerar som 
besökscentrum, har därefter uppförts i 
anpassad stil intill. Sändaren fungerar än 
idag och körs igång vid särskilda tillfäl-
len. 

Norr om Grimetons radiostation ligger 
”Radiobyn”, ett område med tjänste-
bostäder uppförda samtidigt med radio-
stationen. Som i en klassisk bruksmiljö, 
ligger byggnaderna strikt symmetriskt 
och hierarkiskt utplacerade utmed vin-
kelräta gator, med ingenjörsbostaden 
som ”bruksherrgård” centralt i änden av 
huvudgatan. Närmast öster om denna 
ligger de f.d. förmansbostäderna och dä-
refter, närmast radiostationen, två parhus 
uppförda för fyra familjer. Byggnader-
na har genomgående rödfärgade fasader 
med vitmålade detaljer i nationalroman-
tisk stil. De omges av stora trädgårdar 
med uthuslängor, alléer, häckar mm. 
Idag är husen privatägda. Radiobyn in-
går i byggnadsminnet Grimetons radio-
station. 
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Detta originella hus är ett in-
tressant nytillskott utmed lands-
vägen. 

Jaktstugan på Grimåsaberget är 
uppförd i fornnordisk stil 1901. 
Stugan användes av Hugo Ger-
lachs i Varberg, som innehade 
jakträtten på berget. 

Ingenjörsbostaden i Radiobyn.

Grimetons radiostation är sedan 2004 
upptagen på UNESCO:s världsarvslista. 
Radiostationen inkl. ”Radiobyn” är bygg-
nadsminne. Grimeton utgör riksintresse för 
kulturmiljövård; KN 14 och riksintresse för 
naturvård; NN 38. Inom området finns 
8 stycken betesmarker med värdefull flora 
upptagna i Jordbruksverkets ängs- och betes-
marksinventering, varav två på gravfälten 
Högaberg och Broåsen samt en på Grimåsa-
berget. Området ingår i naturvårdsprogram 
för Varbergs kommun, objekten 45 Tjärby, 
46 Grimeton-Hunnestad och 49 Torstorp. 
Ett mycket stort antal fornlämningar finns 
inom området, varav flertalet utgörs av gra-
var och gravfält från brons- och järnålder 
(högar, stensättningar, rösen, domarringar, 
stenskretsar, resta stenar mm). De störs-
ta gravfälten utgörs av Broåsen; FMIS 
Grimeton 3:1 och Högaberg; 16:1. Utöver 
detta finns en fornborg (på Grimåsaberget), 
skålgropsstenar, fyndplats för silverskatt, 
torplämningar, husgrunder, hålvägar mm. 
Långebrokanalen omfattas av strandskydd. 
Detaljplan H 27 (1987) omfattar 
Grimetons kyrkby.
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Rekommendationer
• Det är avgörande för landskapsbilden samt de höga kultur- och naturvärdena att åkerbruk och bete fortsatt pågår inom hela 

området. 
• Fortsatt beteshävd på områdets hagmarker, inte minst ändmoränerna, är nödvändig för att bibehålla den tilltalande lands-

kapsbilden och exponera fornlämningarna. Betet på Grimåsaberget bör fortgå och helst utvecklas.
• Ny bebyggelse bör prövas individuellt. Placering och utformning bör ansluta till lokalt bebyggelsemönster och landskapsbild 

liksom byggnadstradition vad gäller bl.a. skala, fasadutformning, materialval och färgsättning.
• Befintlig bebyggelse vårdas och renoveras med hänsyn till arkitektur, historia och ursprungliga utformning. Viktiga kompo-

nenter är gårdsform, symmetri, volymer, proportioner, fasadliv och fasadmaterial, entrépartier, trädekor, fönster, takmaterial, 
takform och färgsättning. Radiostationen och Radiobyn är byggnadsminnen och omfattas av särskilda skydds-föreskrifter.

• Karaktärsskapande landskapselement såsom stenmurar, alléer, diken, kanaler, märgelhålor, äldre vägsträckningar och forn-
lämningar bör vårdas och bevaras.

• Skogsbruk bör ske med stor hänsyn till fossilt odlingslandskap, äldre markslag och fornlämningar. Lövskog bör fortsatt få 
dominera på Grimåsabergets sluttning samt i områdets betade hagmarker. 

• Områdesbestämmelser bör tas fram.

Fastigheter med kulturhistorisk värdefull bebyggelse enligt Bebyggelseinventeringen (2009): Grimeton 2:12, 3:7, 3:8, 3:34, 3:37-3:45, 
3:49, 6:9, 6:11, 10:11, 15:3, 21:1, 22:5, 22:6, Gårdshjörne 1:18, Tjärby 1:4, 1:11, 2:9, 2:18, Grimetons-Torstorp 1:3, 2:6, 4:6, 6:12, 9:7, 
9:8, 9:16, Änglarp 1:1, Öxnamossa 1:13.

Grimetons sex antenntorn reser sig här över slätten i aftonljuset. 
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Spannarp är en påtagligt levande jordbruksbygd med flera går-
dar som fortfarande har större djurbesättningar. Här finns flera 
välhävdade större naturbetesmarker vilka skapar en varierad 
och tilltalande landskapsbild. Flera av ekhagarna betas ännu av 
mjölkkor – en syn som är alltmer ovanlig idag, inte minst i slätt-
bygderna. Naturbetet bidrar även till en artrik flora och fauna 
samt att exponera fornlämningar och äldre brukningsspår. Den 
välbevarade kyrkomiljön i nordvästra delen av området innehål-
ler kyrka, arrendatorboställe, församlingshem och skolbyggnader. 
I övrigt finns gårdsbebyggelse med bl.a. välbevarade manbyggna-
der från början av 1900-talet. Många av gårdarna ligger kvar på 
sina gamla lägen nära gränsen mot f.d. utmarker. Bygden är forn-
lämningsrik och innehåller bl.a. en mängd gravar från brons- och 
järnålder, vilka ofta uppträder stråkvis i hagmarkerna.

Spannarp 
Spannarps socken

30
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Detalj ur storskifteskartan från 1801-07 över Spannarps by, visande kyrkan och gårdarna i den norra bydelen med 
Nordby och Åsen. Gårdarna ligger kvar här än idag. Akten M59-3:3 i Lantmäteristyrelsens arkiv.

Spannarps socknen, omnämnd första 
gången på 1370-talet (in Spandorp), 
består endast av byarna Spannarp och 
Nackhälle. Spannarps by tillhör de större 
i mellersta Hallands slättbygder. Byn var 
redan tidigt stor; i jordeboken 1646 upp-
tas fyra hela skattehemman, tio hela kro-
nohemman, ett helt klosterhemman, tre 
halva kyrkohemman, ett helt prästehem-
man samt fem hela frälsehemman. 

Flygfoto över kyrkomiljön med skola, församlingshem och arrendebostället.
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Bebyggelsen i byn var tidigare förde-
lad på tre klungor; Norby som låg vid 
korsningen Rolfstorp/Tvååkervägen – 
Varberg/Dagsåsvägen, Åsen som sträckte 
sig österut från kyrkan samt Sönnerby 
(även kallad Berg) kring Klevens och 
Matsagård. Mycket av den bebyggelse-
strukturen återstår än idag, även om en 
viss uppluckring har skett i samband 
med skiften, utflyttningar och sentida 
byggnation. Även bebyggelsens lokali-
sering till gränsen mot f.d. utmarker mot 
väster, är ännu tydligt iakttagbar i lands-
kapet kring Spannarp.

Kyrkan ligger invid en äldre vägsträck-
ning, av vilken endast en mindre bit 
återstår. Troligen uppfördes kyrkan på 
1200- talet och har under tidernas lopp 
genomgått stora förändringar. 1771 
försågs kyrkan med brutet takfall. 1821 
gjordes en större om- och tillbyggnad 
och 1858 tillkom ett torn. Tidigare fanns 
en fristående klockstapel. 

Kyrkan med halvrundad sakristia i öster 
och lanterninförsett torn i väster är 
uppförd i sten med vitputsad fasad.   Lån-
ghuset har brutet tak klätt med zinkplåt 
i rutmönster. Under 1900-talet har flera 
interiöra restaureringar gjorts. Kyrko-
gården omges av en vällagd stenmur med 
en rad lövträd innanför. På senare tid har 
den utvidgats österut.

Den karakteristiska entrén till arrendebostället.

Invid korsningen vid Dagsåsvägen ligger den f.d. småskolan på en triangelformad tomt. 
Spannarps F-3 skola, på bilden nedan, är ännu inrymd i den vackra skolbyggnaden från 1909.
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Toft-namn och äldre bebyggelselägen 
Inom Spannarps by återfinns i äldre kartma-
terial ett stort antal toft-namn, vilka antyder 
en försvunnen bebyggelsestruktur som fun-
nits mer centralt på inägorna. Ett välkänt 
exempel är området kring gården Ekeberg, 
där ett större terrängavsnitt benämnt ”Tofta-
lyckor” finns intill en ekdunge som av lång 
hävd kallas ”Gamle Kyrkogård”. Invid upp-
träder även marknamn som ”prästängar”, 
”kyrkängen” och ”kyrke-tåa”. Nära intill 
toft-området, strax söder om Ekeberg, ligger 
en stor gravhög kallad Bronskullen och här 
har tidigare funnits bandparceller och rösen 
i åkermarken. Huruvida en äldre kyrka varit 
knuten till platsen är ovisst, men troligen syf-
tar den seglivade traditionen på någon form 
av bebyggelse och begravnings- eller kultplats 
av okänt (möjligen förhistoriskt) ursprung. 
Många av toft-namnen i byn avspeglar dock 
sannolikt äldre bebyggelselägen som övergivits 
i samband med skapandet av de s.k. hägnads-
lagen under 1400- till 1600-tal.

Naturbetesmarker med stenmurar ovan gården Branken.

Norr om kyrkan ligger arrendebo-      
stället, stomgården (Spannarp 8:1) som 
är ett gammalt prästänkesäte. Avkast-
ningen från dessa användes till försörj-
ning av prästänkor – i detta fall ”kyrko-         
herdens i Tvååkers gäll efterleverska”. 
Gården är flyttad till sin nuvarande plats 
efter en brand 1898, tidigare låg den på 
den gamla byplatsen öster om kyrkan. 
Mangårdsbyggnaden, vilken ligger i en 
stor och lummig stenmursomgärdad 
trädgård, uppfördes 1903. Byggnaden är 
i ett och ett halvt plan med stomme av 

Den slingrande grusvägen fram till gården Ekeberg, som här badar i kvällssol. 
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stående plank med fasad av locklistpanel. 
På tomten finns också ett brygghus från 
sekelskiftet. Bakom huvudbyggnaden 
ligger ladugårdsanläggningen, huvudsak-
ligen uppförd 1899-1900. 

Intill kyrkogården på den östra sidan 
finns församlingshemmet. Byggnaden 
från 1860-talet var folkskola fram till 
1908. Därefter har den även tjänstgjort 
som ålderdomshem. Intill ligger ett ga-
rage och ett uthus, vilka liksom försam-
lingshemmet har rödfärgade lockläktfasa-
der. Tomten omges av en stenmur som är 
en fortsättning av kyrkogårdsmuren.

Väster om kyrkan ligger Spannarps skola 
som fortfarande huserar i den pampiga 
f.d. folkskolan från 1909. Skolan har 
ett 40-tal lågstadieelever i klasserna F-3. 
Det är en korsformig en och en halv-
plansbyggnad med fasad av liggande 
träpanel och sadeltaket har avvalmade 
gavelspetsar. Norra fasaden är försedd 
med en frontespis. På andra sidan den 
gamla kyrkvägen ligger ett bra exempel 
på funktionalistisk träarkitektur i form 
av en kubformad villa med flackt tak. 
Byggnaderna ligger utmed den spikraka 
väg som leder till Himle f.d. stations-
samhälle.

Intill korsningen vid vägen mot Dagsås, 
nordost om kyrkan, finns ytterligare en 
skolbyggnad, den f.d. småskolan. Det 
är en envånings träbyggnad från 1886 

med en senare tillbyggd vinkel. Det 
renoverade huset ligger på en triangel-
formad tomt med plank mot landsvägen 
och används idag som bostad.

Odlingslandskapet i Spannarp är både 
tilltalande och formrikt, med mark-
slag och lämningar avspeglande en lång 
brukningshistoria. Stora delar av den 
gamla inägomarken uppvisar än idag ett 
varierat och småbrutet odlingslandskap, 
med böljande åkerfält och trädrika hag-
marker. Kännetecknande för området 
är även den stora mängden betesdjur – 
Spannarp hör till de djurtätaste socknarna 
i kommunen. I byn finns för närvarande 
sex gårdar med större djurbesättningar, 

Levande jordbruksbygd i Spannarp, här med pågående spannmålsskörd.

varav fem bedriver mjölkproduktion 
och en håller köttdjur. Flera av gårdarna 
har 100 djur eller mer. Djuren betar till 
stor del de marker som finns inom kul-
turmiljöområdet. På åkermarken odlas 
foderväxter och spannmål.

Välbetade lövhagar är ett karakteristiskt 
inslag i Spannarp och man kan fortfar-
ande se mjölkkor på bete i dessa naturbe-
tesmarker. Landskapsbilden har därmed 
behållit en småskalig agrar karak-tär, 
trots att byn ligger i kraftigt upp-od-
lad slättbygd. Den goda beteshävden i 
hagmarkerna skapar en värdefull flora 
och fauna samt bidrar till att exponera 
fornlämningar och äldre brukningsspår. 
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Mur- och hagmarkslandskapet kring Ekeberg. I bakgrunden syns den mäktiga högen Bronskullen. 

I hagmarkerna förekommer såväl 
förhistoriska gravar som torplämningar 
och fossil åkermark av olika datum och 
snitt, t.ex. röjningsrösen, röjda ytor och 
terrasskanter. Stenmurar, fägator och 
grövre ädellövträd är också vanliga inslag. 

Trots storskalig uppodling och inslaget 
av utspridd sentida bebyggelse, kan man 
ännu uppleva den historiska indelningen 
i landskapet, med ett varierat och mer 
småskaligt odlingslandskap på gammal 
inägomark och gårdsbebyggelsen främst 
belägen nära sent uppodlade utmarker. 

Bebyggelsen var tidigare lokaliserad till 
hägnaden mot utmarken i väster, medan 
byns småskaliga åkermark och vidsträck-
ta ängar bredde ut sig på inägorna åt 
öster. Denna bebyggelsebild avspeglar de 
stora förändringar som skedde i det hal-
ländska agrarlandskapet under 1400- till 
1600-tal, då bl.a. djurhållningen ökade 
markant. Många gårdar flyttades då ut 
mot yttergränsen av inägomarkerna för 
att kunna effektivisera samarbetet kring 
hägnader och utmarksbete. Ofta skedde 
en samverkan mellan flera byar och går-
dar genom stora s.k. hägnadslag.

Det öppna landskapsrum som då ska-
pades, med gårdarna i utkanten av stora 
på bebyggelse ”tomma” inägomarker, är 
fortfarande tydligt i Spannarp. Vid laga 
skiftet på 1850-talet flyttades visserligen 
några av gårdarna ut från sina tidigare 
bylägen, men ovanligt många av dem 
ligger ännu kvar på de perifera byplatser 
som kan kopplas till hägnadslagen. 

I byn finns mycket av det gamla vägnätet 
ännu kvar, bl.a. med en fungerande infra-
struktur av namngivna småvägar på cen-
tral inägomark samt flera äldre vägkrökar 
bevarade längs Tvååkervägen. Även rester 
efter gamla banvallen för Mellersta Hal-
lands järnväg (Himle station invigdes 
1886) syns i landskapet, t.ex. vid Ge-
takulla, Toften och Kärragård.

Under 1800-talet skedde en enorm upp-
odling inom området, inte minst av 
ängs- och utmarkerna efter laga skiftet. 
Såväl ljung- och sankmarker som slåt-
termarker försvann i rask takt och det      
fullåkerslandskap som vi idag ser, med 
byn helt omgärdad av vidsträckta åker-
marker, skapades. De sent uppodlade 
markerna präglas av raka skiftesgränser, 
diken/kanaler och vägar samt stora form-
fattiga åkerfält – en landskapstyp som 
tydligt kan skönjas i framför allt lägre 
liggande terräng i byns ytterdelar, exem-
pelvis längs gränsen mot Tvååker i söder.  
Kontrasten mot gammal inägomark, där 
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de bergiga och lövrika impedimenten 
(tidigare äng) som numera fungerar som 
naturbetesmarker blev kvar, är påtaglig. 

Gårdarna i Spannarp har idag i regel öppen 
eller halvsluten gårdsform med L- eller T-
formade ekonomienheter från 1900-talet. 
Mangårdsbyggnaderna är av olika typ och 
årtal. Några av dessa är relativt välbeva-
rade. Till dessa hör Spannarp 59:1, ett 
dubbelradhus med frontespis och öppen 
veranda från början av 1900-talet. Fram-
för entrén finns en tidstypisk rundel med 
flaggstång och två vårdträd. Liknande 
entréträdgårdar finns på flera fastigheter 
i området. I södra delen av området, på 
gränsen till Tvååkers socken vid Geta-
kulla, ligger även ett par välbevarade 
gårdsmiljöer med manbyggnader från 
1930-talet. 

Av långloftstugorna, som varit den helt 
dominerande byggnadstypen, är de 
flesta ganska kraftigt ombyggda. Ett ge-
mensamt karaktärsdrag hos den äldre 
bebyggelsen är färgsättningen; i regel 
ljust oljefärgsmålad panelklädsel med 
mörka detaljer runt dörrar och fönster. 
Ladugårdar och ekonomibyggnader har 
traditionellt rödfärgad fasadpanel, vita 
fönster och svarta portar.

Gårdsmiljön vid arrendebostället nära kyrkan bildar ett lummigt avbrott i åkerlandskapet.

Lövrika välbetade hagmarker kring gården Ekeberg.
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Tre betesmarker med värdefull flora och 
fauna upptas i Jordbruksverkets ängs- och 
betesmarkisinventering, varav en med 
grövre ekar. Inom området finns ett stort 
antal gravar från brons- och järnålder; sten-
sättningar, rösen och högar. På krönet av 
en höjd strax S om gården Ekeberg ligger 
en mäktig gravhög, 30 m i diam och 3 m 
hög, kallad “Bronskullen” (FMIS Spannarp 
37:1) Strax NV därom finns ett impedi-
ment bevuxet med kraftiga ekar, vilket se-
dan länge går under benämningen “Gamle 
Kyrkogård” (67:1). I byns hagmarker finns 
flera ytor med röjningsrösen. Vid vägen mot 
Dagsås finns stensättningar och resta stenar 
på båda sidor vägen. I övrigt förekommer 
boplatslämningar från stenålder samt block 
med skålgropar. N delen av området, längs 
Dagsåsvägen, ingår i naturvårdsprogram 
för Varbergs kommun; objekt 22 Nackhälle.

Ett exempel på manbyggnad med typisk färgsättning; ljus träpanel och 
mörkröda detaljer kring fönster och dörrar. Spannarp 9:43 vid Dagsåsvägen.

Gårdsmiljö med manbyggnad från 1930-talet vid Getakulla.

Spannarp 59:1. Trots modernt fasadmaterial har manbyggnaden behållit sin karaktär. Notera hur fasadens sym-
metri fortsätter i trädgården.
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Rekommendationer
•  Det är avgörande för landskapsbild samt värdefulla kultur- och naturmiljöer att jordbruk fortgår inom hela området. Fortsatt 

djurhållning bör särskilt gynnas.
•  Betet bör fortgå med oförminskad takt inom området, inte minst i de värdefulla naturbetesmarkerna. 
•  De karaktärsgivande lövhagarna i odlingslandskapet bör bevaras och vårdas. Skogsbruk  bör bedrivas med stor hänsyn till 

äldre markslag, ädellövträd och lämningar här.
•  Ny bebyggelse prövas individuellt. Utformning och placering bör ta hänsyn till lokal byggnadstradition och bebyggelsemönster. 

Vid nybyggnation bör särskild hänsyn till siktlinjer och utblickar över det öppna landskapsrummet även beaktas. 
•  Nybyggnation bör undvikas i exponerade lägen ute i odlingslandskapet samt i anslutning till naturbetesmarker och 

impediment på f.d. inägomark. 
•  Bebyggelsens karaktärsdrag bibehålls. Viktiga komponenter är gårdsbild, symmetri, volymer, proportioner, fasadmaterial, 

fönster, takmaterial och färgsättning. Vid förändring och underhåll beaktas ursprungligt utförande och utseende. 
•  Karaktärsskapande element såsom stenmurar, grindstolpar, diken, fornlämningar, äldre vägsträckningar, vägnät och banvall, 

solitärträd och broar bör vårdas och bevaras.

Fastigheter med kulturhistorisk värdefull bebyggelse enligt Bebyggelseinventeringen (2009): Spannarp 8:1, 8:5, 8:7, 13:28, 16:24, 25:16, 
45:1, 59:1, 61:1 och Tvååker 17:17.

De stora ädellövträden ger beteshagarna vid Arvidsgård en närmast parkartad karaktär. 
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Träslövsläge är Hallands största och äldsta fiskeläge, med en tradi-
tion som går tillbaka till sent 1500-tal. Den bitvis bevarade ”stads-
planen” nära hamnen med sina krokiga, smala och stenmurskanta-
de gator kan kopplas till fiskelägets äldre historia. Ett antal välbe-
varade hus, gator och tomter speglar ortens kraftiga tillväxt under 
1900-talet. Dagens bebyggelse är dock med få undantag uppförd 
efter 1900 och har under senare år genomgått stora förändringar. 
Hamnens olika utbyggnadsfaser återspeglar yrkesfiskets och båtli-
vets utveckling från slutet av 1800-talet till dagens situation, där 
fritidsbåtarna blivit dominerande. Idag är ”Läjet” en populär 
plats för kustnära fritids- och åretruntboende, med en sommartid 
välbesökt gästhamn och badstrand. Den levande hamnmiljön med 
sina fiskebåtar, sjöbodar, stenkajer, pirar, båtvarv och fiskförsälj-
ning är en av ortens främsta tillgångar.

Träslövsläge
Träslövs socken

31
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Utsnitt ur laga skifteskartan över Fiskläget från 1832. 
Akten M70-3:2 i Lantmäteristyrelsens arkiv.

De naturliga hamnförhållandena utmed 
Hallandskusten har alltid varit problem-
atiska, med sina långgrunda stränder och 
ett ofta stormande öppet hav. Vid Träs-
lövsläge fanns dock en ankringsplats i 
bukten innanför Svartskär, vilken erbjöd 
även större båtar skydd mot hårda vindar. 
Ett fiskeläge omnämns härifrån första 
gången under sent 1500-tal. Uppgifter i 
en dansk jordebok från 1596-97 omtalar 
att de fiskare som då vistades vid ”Leyet” 
fått lov att uppföra ”hyttor” (dvs. bodar) 
på platsen, mot att landgille (skatt) be-
talades i koljor eller shilling. I den äldsta 
svenska jordeboken från 1646 upptas 13 
skattehyttor i Fijsske Läijer. 

I Hallands landsbeskrivning 1729 upp-
tas 22 hyttor, varav 13 med bostadshus 
och tillhörande uthus. Övriga var säkert 
mer att betrakta som fiskebodar. Fisket 
skedde med enkla båtar, krok, rev och 
garn. Den fisk som främst fångades var 
sill, makrill, torsk, flundra, kolja och   
vitling. På fiskeläget fanns då även agrart   
präglad bebyggelse, som t.ex. lador, får-
hus och torvhus. Till samtliga hyttor 
hörde en kålgård och de flesta hade även 
tillgång till en liten åkerlycka. Vid denna 
tidpunkt erlades även tionde i spannmål 
från fiskarna. 

Laga skifte genomfördes i Träslövs fiske-
läge år 1832, vilket resulterade i att samt-
liga dåvarande 18 fiskarhushåll fick dela 
på hela markarealen om ett mantal. På 
laga skifteskartan ser man hur bebygg-
elsen är belägen på en udde vid havet. 
Husen ligger utspridda längs nuvarande 
Strandbackavägen, Fiskaregatan, Fiske-
hamnsvägen, Storgatan, Mattisagata, Sy-
aregatan och Didriks väg. Kring bebygg-
elsen finns åkertegar och ängsmarker. En 
större intaga med tämligen nyupptagen 
åker fanns på utmarken alldeles i ut-
kanten av bebyggelsen. Den smala rem-
san utmed stranden var tångallmänning. 
Fiskelägets inägogräns mot utmarken 
i söder gick ungefär i höjd med dagens 
Portgatan.

De jordägande fiskarna hade tidvis en 
större utkomst från jordbruket, vilket be-
tyder att odlingsmarken var viktig. Jord-
lösa fiskare fick därför slå sig ner på små 
tomter, vilka så lite som möjligt inkräkt-
ade på åkermarken. De som tillhörde de 
allra fattigaste hänvisades till det utsatta 
läget vid tångallmänningen. Dessa so-
ciala och ekonomiska skillnader i fiske-
lägets befolkning kan fortfarande skönjas 
i strukturen med olikstora tomter, t.ex. i 
nedre delen av Storgatan och i området 
vid Knarråsvägen och Repslagaregatan. 

De äldsta gatorna i Träslövsläge är av 
två slag; dels ögleformade gator (exem-
pelvis Mattisagata) som har uppstått 

Fiskläget med Träslövs hamn på häradskartan från 
ca 1920. Bladet Spannarp.
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längs kanten av åkerlyckor och kålgår-
dar, dels längre någorlunda raka ga-
tor (exempelvis Storgatan, Intagavägen 
och Knarråsvägen) som har varit både                          
kommunikationsleder utåt samt fägator 
till  betesmarkerna på och vid Knarrå-
sen. Gatunätet i de centrala delarna av 
gamla fiskeläget är i huvudsak oförändrat 
sedan 1800-talet, men själva gatorna är 
idag ofta breddade och asfalterade. Äldre  
gatumiljöer med kallmurade stenmurar 
längs vägen kan fortfarande ses t.ex. vid 
delar av Fiskehamnsvägen och Portgatan.

Från tiden omkring sekelskiftet 1900 
och framåt skedde en övergång till allt-
mer yrkesfiskande vid Träslövsläge. Det-
ta medförde att den gamla åkermarken 
kunde börja styckas upp och bebyggas. 
Processen ledde till uppkomsten av en ny 
planerad tomtstruktur med regelbundna 
likstora tomter, något man ännu kan ana 
t.ex. i kvarteren mellan Storgatan och 
Syaregatan och längs Storgatan söder-
ut. Redan under 1920-talet uppstod ett 
intresse för markköp i fiskeläget, då ka-
pitalstarka sommargäster började söka 
sig hit. En första byggplan för området 
antogs på 1940-talet och vid mitten av 
1960-talet hade orten försetts med vatt-
en och avlopp. Vi den tidpunkten hade 
samhället börja expandera kraftigt utåt, 
med kvartersvisa årsringar av nybyggna-
tion runt det gamla fiskeläget vid ham-
nen, en trend som fortfarande håller i sig.

En smal gränd löper upp bland husen från Fiskehamnsvägen. Den nedre delen kantas ännu av stenmurar.

En av de mer välbevarade gamla fiskegårdarna på en hörntomt kantad av stenmurar. Det rödfärgade uthuset är 
sedan länge inrett som bostad. 
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Bebyggelsen
Bebyggelsen i dagens Träslövsläge är av 
skiftande karaktär och ger ett ganska he-
terogent intryck. Till- och ombyggnader 
har i varierande grad skett under senare 
delen av 1900-talet och tidigt 2000-tal, 
vilka tillsammans med rivningar och ny-
byggnation förändrat bebyggelsens ka-
raktär. Detta har i sin tur nära samband 
med den stora inflyttningen och om-

gårdens åkermark. Vid hamnen ligger 
några välbevarade f.d. fiskargårdar med 
manhus i form av längor, såsom Träslövs-
läge 3:28, 13:16 och 58. Äldre fasader 
är genomgående av vit- eller gulmålade 
locklistpaneler. Bostadshusen är timrade 
eller uppförda av plank. Bostadshusen 
har grunder av gråsten, ofta huggen, och 
sadeltaken är vanligen täckta med asbest-
cementplattor, papp eller plåt.

De äldre fastigheterna har ofta en typisk 
bebyggelseplacering med boningshuset 
vid vägen och en bod i vinkel vid gaveln. 
Dessa har tidigare inrymt enkla fiske- 
och jordbruksredskap, ved, höns m.m. 

Äldre välbevarat manhus på enkel rumsbredd intill hamnområdet.Den stora tomten och den välbevarade traditionella hallandslängan på Träs-
lövsläge 12:22 avspeglar en tid då orten var ett agrart präglat fiskesläge.

I utkantsläge på udden vid Stenhall ligger en rödfärgad stuga med vidbyggt uthus med fiskerianknytning. Träs-
lövs hamn 1:1.

vandlingen från fiskeläge till rekreations- 
och bostadsort. Antalet yrkesfiskare bo-
ende i Träslövsläge utgörs idag endast av 
ett fåtal.

Av fiskelägets äldre byggnader finns 
några enstaka välbevarade exempel kvar. 
Träslövsläge 12:22 har en traditionell 
hallandslänga med ett tillhörande uthus 
samt stor tomt, vilken troligen tidigare varit 

Byggnadsmaterial
Flera av de äldre bostadshusen är byggda av 
vraktimmer. Andra är fraktade från skogs-
bygderna vid smålands- och västgötagrän-
sen, där en tillverkning av ”färdighus” på-
gick redan under slutet av 1800-talet.
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På många av tomterna finns fortfarande 
ett eller två uthus. Uthusen är ofta enkla 
träkonstruktioner klädda med en träpa-
nel eller masonit, oftast färgade i rött, 
gult eller vitt.

För övrigt dominerar 1900-talets olika 
typer av bebyggelse i samhället. Här in-
går exempelvis de lite bredare och högre 
manbyggnaderna från sekelskiftet 1900, 
villa- och egnahemsbebyggelse från 
1920-40-tal samt byggnader för bank, 
affärer, skola och kapell. De senare är 
koncentrerade till huvudstråket utmed 
Storgatan. Kapellet byggdes 1926 och 
församlingshemmet intill tillkom på 
1980-talet. Längre ut finns kvarter med 
tidstypisk bebyggelse från decennierna 
under 1900-talets andra hälft.

Hamnen
Sedan efterkrigstiden är Träslövsläge 
Hallands i särklass största fiskehamn. 
Den första egentliga hamnbyggnatio-
nen gjordes i slutet av 1870-talet, då en 
mindre stenpir färdigställdes. En större 
hamnutbyggnad påbörjades 1913, vilken 
dock inte kunde slutföras förrän 1922 
på grund av första världskrigets återverk-
ningar. Under perioden 1930-70 skedde 
nya utbyggnader i princip vart tionde år. 
En större gästhamn tillkom 1973, vilken ut-
vidgats på senare år. När Varbergs kom-
mun övertog hamnen 1988 restaurerades 
den s.k. Lossehamnen. Dagens hamn 
består av en yttre samt två inre hamn-

Manbyggnad i korsningen Storgatan/Mattisagata av 
den bredare hustyp som blev vanlig i början av 1900-talet.

Den gamla skolbyggnaden vid Storgatan.

1926 fick Läjet ett eget kapell, ritat av Sigfrid Ericson i 
en enkel traditionsmättad träarkitektur. 

bassänger och här finns bl.a. ett repara-
tionsvarv med båtslip. Längst ut på yttre 
södra hamnpiren står en liten fyr. Vid 
gästhamnen/marinan, som kantas av 
tätt liggande nya sjöbodar, finns bl.a. ett 
båtklubbhus med modern serviceanlägg-
ning samt restaurang och fiskaffär. 

Träslövsläges livliga hamn utgör alltjämt 
ett framträdande och genuint inslag i 
miljön. De olika utbyggnadsfaserna kan 
iakttagas som årsringar, bl.a. via det sten-
material som använts i hamnens olika  
generationer av kajer och pirar. Den 
gamla delen av fiskehamnen är starkt 
identitetsskapande, ger kontinuitet och 
utgör en livsnerv för orten. Viktiga in-
slag för upplevelsen är t.ex. yrkesfiskar-
nas dagliga verksamhet med lossning och 
försäljning av fisk, högarna med allehanda 
fiskeredskap på kajen, de stenskodda ka-
jerna med sina gamla förtöjningsringar i 
rostigt järn samt raden av gamla fiskebo-
dar utmed södra delen av hamnen. Inte 
minst bodarna, vilka delvis börjat få nya 
funktioner, har ett stort miljövärde och 
skapar en tilltalande hamnatmosfär.

Till vänster: Välbevarade villor från 1940-talet, vid 
Kullavägen, med ljust målad locklistpanel och tegel-
tak.
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Fisket i Läjet
Träslövsläge var långt fram i tiden helt utan hamn och fisket utgjordes länge av rev-, driv- och 
garnfiske. Motordrivna fiskebåtar började komma under 1910-tal, vilket hade stor betydelse för 
havsfiskets utveckling. Trålfisket slog igenom på allvar först under 1940-talet, liksom sillfiske med 
snörpvad. Redan under 1920-30-talen började fiskarna organisera sig för att samordna och lösa 
problem med distribution och försäljning av fisk. Fisken avyttrades främst till fiskhandlare i Varberg 
och Göteborg. Från 1953 har varbergsfiskarna haft huvuddelen av sin verksamhet förlagd till 
Träslövsläge, där ett kontor och senare även ishus byggdes. Fram till 1970-talet dominerade ännu 
träbåtarna. Idag har ca 20 fiskebåtar sin hemmahamn i Träslövsläge, vilken utgör en modernt 
utrustad fiskeflotta av regional betydelse. Numera bedrivs främst trål-, garn- och burfiske. Viss 
försäljning av fisk och skaldjur sker fortfarande sommartid i hamnen samt direkt från båtarna.

Fiskehamnen med sina båtar och bodar är en omistlig karaktärsmiljö för Läjet. 

Detaljplanen (antagen 2001-06-19) är fram-
tagen med syfte att bevara Träslövsläges äldre 
del. I planbeskrivningen är särdrag och värden 
hos bebyggelsen redovisade. Dessa ska särskilt 
beaktas. Träslövsläge är riksintresse för kul-
turmiljövård, enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. 
Strandskydd enligt 7 kap. 13 § miljöbalken, 
gäller den yttre delen av hamnen. Särskilda 
hushållningsbestämmelser för kustområdet en-
ligt 4 kap. 2 § miljöbalken.

Båtslip i hamnen. 
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Rekommendationer
•  Det är av största vikt att det äldre vägnätet med stengärdesgårdar bevaras. Plank bör ej uppföras mot gata, men kan i 

bygglov prövas mellan tomter. Staket eller häck kan användas som avskärmning mot gatan där stengärdsgård saknas. 
•  Tomternas växtlighet har stor betydelse för helhetsmiljön. Vid anläggande bör eftersträvas användning av lövfällande 

träd och gamla växttyper. Större hårdgjorda ytor bör undvikas, till förmån för grönare tomter. En grön tomt ger också 
fördelar avseende upptag av dagvatten samt bidrar till att behålla en biologisk mångfald i området.

•  Byggnaders individuella tidstypiska drag respekteras, liksom äldre byggnadsdelar och dess material. Bygglov bör krävas 
för fasadändringar som t.ex. fönsterbyte eller tilläggsisolering på byggnader uppförda före 1950. 

•  Ett av bebyggelsens karakteristiska drag är de mindre uthusen. Dessa bör underhållas och bevaras.
•  Tillbyggnader, takkupor och altaner eller andra mer påtagliga förändringar utförs helst på en mindre framträdande del 

eller följer byggnadstypens förutsättningar.
•  Hamnområdet utvecklas med hänsyn till äldre tidsskikt i form av t.ex. stenskodda kajer och pirar. Fiskebodarna vårdas 

och bevaras liksom den i huvudsak fiskerelaterade användningen. Den enkla karaktären med sammanhängande längor, 
släta branta sadeltak täckta med papp, plåt eller eternit och fasader med rödfärgad eller vitmålad locklistpanel bör 
behållas. 

Fastigheter med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse enligt Bebyggelseinventeringen (2009): Träslövsläge 1:1, 3:12, 3:28, 3:42, 4:7, 
6:15, 8:4, 8:34, 9:2, 12:2, 12:22, 13:6, 13:12, 15:4, 17:4, 17:6, 17:7, 18:2, 18:6, 18:13, 25:1, 58:1.
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Kustlandskapet kring Gamla Köpstad och Galtabäck präglas av 
betade strandängar samt steniga kusthedar med en låg vindpinad 
vegetation. Stranden övergår i flack åkermark kring Galtabäcks 
by, där bl.a. delar av den gamla kustvägen finns bevarade. Be-
byggelsen utgörs främst av småskalig traditionell gårdsbebyggelse 
samt strandnära bostäder med fiske- och sjöfartsanknytning. Gal-
tabäcks hamn är en av hallandskustens mest autentiska hamnmil-
jöer, med välbevarade fiskebodar, magasin, båtbryggor, sjömärken 
och en livräddningsstation från början av 1900-talet. Här har 
även Galten sin hemmahamn — en fullskalig kopia på ett av de 
två skepp från tidigt 1200-tal som påträffades 1928 i åkermar-
ken runt den grunda Lerjan. Nära intill finns lämningar efter en 
medeltida handelsplats och hamn i Gamla Köpstad, troligen före-
gångaren till Varbergs stad.

Gamla Köpstad - 
Galtabäck
Träslövs och Tvååkers 
socknar
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Landskapet kring Galtabäck och Gam-
la Köpstad utgörs främst av betade 
strandängar och plana åkermarker kring 
den grunda havsviken Lerjan. I myn-
ningen av Lerjan ligger Galtabäcksskär, 
en flack gräsbevuxen ö som numera har 
landförbindelse. Vid skäret leder smala 
passager från den lagunliknande viken 
ut till öppet hav. Norra delen av området 
består av strandängar, klapperstensfält 
och hedmark med enbuskar, kråkris och 
ljung. Hela kuststräckan har betade, art-
rika havsstrandängar med mycket höga 
natur- och kulturvärden och ett ovanligt 
rikt fågelliv.

Gamla Köpstad och Galtabäcks by
I norra delen av området finns ett antal 
stora gravrösen från bronsålder, belägna 
på rad direkt uppe på klapperstensvallen. 
Vid Gamla Köpstad finns även arkeolo-
giskt undersökta lämningar efter en me-
deltida handelsplats, vilken med all san-
nolikhet legat i anslutning till en samtida 
hamn. Såväl lämningarna som ortnamnet 
och traditionen, antyder att platsen ut-
gjort en föregångare till staden Varberg. 
Gamla Köpstad omnämns första gån-
gen i skriftliga källor 1539 som Gaarden 
Gamble Kiöpstadt och 1571 skrivs nam-
net Kiöbstedzhafn. 

Det kustnära jordbruket var tidigare 
förhållandevis magert och drygades ofta 
ut med fiske och allmogesjöfart. Först 
under tidigt 1800-tal påbörjades uppod-
lingen av den strandnära marken. En be-
tydande del av strandängarna utnyttjades 
dock fortsatt till bete. Längs havsstranden 
fanns en smal remsa med tångallmän-
ning kvar ända in mot 1900-talets mitt. I 
de mest utsatta lägena nära stranden slog 
sig obesuttna ner i allt ökad omfattning 
under 1700- och 1800-talen. Dessa s.k. 
strandsittare livnärde sig bl.a. på strand-
nära fiske. Vid 1900-talets början hade 

De gamla köpstaden vid Lerjan
Vid Gamla Köpstad har, precis som namnet 
och äldre traditioner antyder, en medeltida 
handelsplats legat. Från hamnen har varor 
skeppats ut i Europa, sannolikt bl.a. det järn 
som under tidig medeltid producerats i stor 
skala i området kring Tvååker och Sibbarp. 
Vid riktade arkeologiska undersökningar 
under tidigt 2000-tal, påträffades flera hus-
grunder samt ett par brunnar på Lerjans 
nordvästra strand. Ett par av husgrunderna 
är efter boningshus med tydliga syllstensrader 
och spismursrösen. Vid utgrävningar gjordes 
fynd av bl.a. kol, järnföremål, båtnitar, 
mynt, en kniv samt en stor mängd keramik 
av internationell typ. Dateringarna visar 
att platsen varit bebyggd från 1000-tal till 
tidigt 1400-tal. Intill bebyggelsen ligger det 
förmodade medeltida hamnläget vid Lerjan, 
vilket bl.a. marknamnet Hamnen i kartor 
från 1700-talet samt stenkonstruktioner i 
och kring vattnet vittnar om.

Detalj visande Galtabäcks by år 1759. Gamla landsvägen, som här gör en krök runt Strandlyckorna, passerar över 
ån via en liten bro. Akten M72-8:1 i Lantmäteristyrelsens arkiv.
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de flesta av strandsittarna i Galtabäck 
anskaffat däckade båtar och börjat med 
havsfiske.

Galtabäck omnämns redan 1345 och 
byn var tidigt relativt stor, med nio hem-
man i jordeboken 1646. Gårdarna låg 
innan laga skiftet samlade invid stora 
landsvägen (kustvägen genom Halland) 
och runtomkring bebyggelsen fanns 
åkermarker. Vid Gamla Köpstad har det 
endast funnits ett par gårdar. Från bebyg-
gelsen ledde långa fägator till strandän-
garna och vidare till tångtäkterna. Längs 
gamla fägator, tångvägar och skiftesgrän-
ser finns ofta långa stenmurar kvar i be-
tesmarken.

Bebyggelsen i Galtabäck ligger dels ut-
med kustvägen vid den gamla byn, dels 
på udden ut mot hamnen. I det förra 
läget ligger större bondgårdar som haft 
jordbruket som huvudnäring. Manbygg-
naderna, som i regel förändrats under 
senare år, är av typen länga eller äldre 
villa med ljust målade träfasader. De 
mer ursprungliga ofta karaktärsskapande 
ekonomibyggnaderna från 1900-talet är 
vinkelbyggda och rödfärgade eller, som 
vid Jeppagård, med putsad ladugårdsdel 
i gjutteknik. 

Bebyggelsen ute på udden har en bak-
grund i fisket och småskaligt jordbruk 
för husbehov. Närmast stranden ligger 
en rödfärgad äldre länga tillsammans Stenmur som löper över strandängen ner mot vattnet 

vid Galtabäcks hamn.
Kustnära gårdsmiljö med ladugården intill vägen vid 
Gamla Köpstad.

Utsikt över de blockrika strandängarna vid Gamla Köpstad.
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med ett bostadshus med dubbel rums-
bredd, papptäckt sadeltak, fronte-spis 
och vacker glasveranda från början av 
1900-talet. Ett liknande men vitmålat 
hus, ”Västerbo”, ligger intill. Husen 
omges av trädgårdar avgränsade med väl-
lagda stenmurar i kallmursteknik. Ut-
med vägen till hamnen ligger några f.d. 
småbruk som omvandlats till fritidshus 
och permanentbostäder. 

Några välbevarade gårdsmiljöer, med 
manbyggnader av typen hallandslänga, 
ligger ute på strandängarna runt Lerjan. 
Närmast hamnen finns Galtabäck 6:29 
med en numera avstyckad manbyggnad 
sammanbyggd med en rödfärgad eko-
nomibyggnad i vinkel. Gårdsplanen är 
stenlagd. Norr därom ligger Galtabäck 
6:18, även denna med manbyggnaden 
sammanbyggd med ekonomidelen. Närmast havet ligger ett 

fint renoverat sekelskiftes-
hus med uthus. Stenmur, 
grind och sittbänk är fina 
inslag i miljön.

Gårdsmiljön Galtabäck 6:18 
vid Lerjan, ger nästan intryck 
av en kringbyggd gård. 

Fint renoverad gårdsmiljö 
på Galtabäck 8:6. Samt-
liga byggnader har röd-
färgad locklistpanel och 
branta sadeltak. 
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På andra sidan Lerjan ligger ett mindre 
f.d. småbruk, Galtabäck 8:6, med röd-
färgade byggnader från 1800- talets förra 
hälft, vilka fint renoverats under senare 
år. Parallellt med manbyggnaden ligger 
en uthuslänga, även den med rödfärgad 
panelklädsel. En mindre fruktträdgård 
inramas av en vällagd stenmur. Mellan 
fritidshusen utmed kusträckan vid Gam-
la Köpstads naturreservat, ligger ett par 

Gammalt vägmärke – troligen 1920-tal - med Kungli-
ga automobilklubbens emblem vid gamla vägstum-
pen genom södra delen av Galtabäcks by. 

Mitt i byn löper en bevarad krök av den gamla kustvägen (den s.k. Kungsvägen) över Galtabäcksbro, byggd vid 
1800-talets mitt.

karakteristiska gårdsmiljöer kvar. Gamla 
Köpstad  2:20 har en kallmurad stenmur 
runt en vitmålad bred manbyggnad från 
slutet av 1800-talet samt en skyddande 
rödfärgad lada mot havet.

Genom Galtabäcks by löper gamla kust-
vägen/E6 samt ett par välbevarade äl-
dre krökar av den gamla huvudleden 
genom Halland, den s.k. Kungsvägen. 
Den äldsta vägsträckningen slingrar sig 
fint fram mellan hus och gårdar. På en 
sidolagd sträcka strax öster om väg 768 
passerar grusvägen över stenvalvsbron 
Galtabäcksbro med räcken i rödmålat 
järn, byggd vid 1800-talets mitt. Invid 
vägen står en äldre KAK-vägvisare av en 
modell typisk för den tidiga bilturismen, 
även den i rödmålat järn.

Galtabäcks hamn
Hamntraditionen vid Lerjan går långt 
tillbaka i tiden. Åtminstone sedan tidig 
medeltid har fiske, sjöfart och handel 
bedrivits med utgångspunkt i en hamn-
baserad bebyggelse här. Först mot 
1800-talets sista decennier fick havs- och 
yrkesfisket fotfäste i Halland. 1876 gick 
bönderna och fiskarna samman och bil-
dade Galtabäcks hamnaktiebolag. En 
hamn anlades och fraktfarten av jord-
bruksprodukter och fisk fick ett starkt 
uppsving. I Galtabäcks hamn har även 
tullstation med tullbåtar funnits.

Vid mitten av 1930-talet började 
landtransporter konkurrera ut trans-
porterna till sjöss. Därefter kom fiskarna 
att dra den största nyttan av hamnen i 
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Galtabäck. Under 1930-40-talen förbät-
trades hamnen med vågbrytare, längre 
kaj, låd- och ishus för fisket, muddring 
av inseglingsränna och hamnbassäng, 
fyr och belysning. Vid 1940-talets slut 
tillkom småbåtshamnen. Fiskeflottan i 
Galtabäck samarbetade länge med den 
i Träslövsläge. 1966 försvann dock den 
sista trålaren från Galtabäck och kvar 
blev några mindre fiskebåtar samt fri-
tidsbåtar. Hamnen ägs av kommunen 
och arrenderas av Galtabäck båtklubb.

Idag består hamnen i Galtabäck av en 
lastbrygga och bryggor för småbåtar, 
skyddade av stensatta vågbrytare mot 
havet. Här finns även ett antal sjöbodar, 
varav flertalet är sammanbyggda till en 

länga som uppfördes 1902 med fasader 
i rödfärgad träpanel. Vidare finns ett f.d. 
spannmålsmagasin för havreexporten, 
vilket numera används som fiskebod. 
Livräddningsstationen i hamnen upp-
rättades på initiativ av Svenska sällska-
pet för räddning av skeppsbrutna (nu-
varande Sjöräddningssällskapet) 1907. 
Byggnaden med fasad i grå puts, som har 
en slip för livräddningsbåten, uppfördes 
1938 och ersatte då ett äldre livbåthus i 
trä. Stationen var i drift fram till 1973. 
Numera inrymmer livbåthuset ett muse-
um för halländska allmogebåtar och det 
medeltida Galtabäcksskeppet. Båtmuseet 
tillbyggdes 2008 och tillhör Hallands 
kulturhistoriska museum i Varberg. Vid 
hamnen finns även ett fågeltorn.

Galtabäcks hamn. 

På en utmarkskarta över Galtabäcks by från 1759 har lantmätaren skrivit Hamnen med stora bokstäver tvärs 
över det område där medeltida bebyggelselämningar påträffats vid arkeologiska undersökningar 2003-2004. 
Akten M72-8:1 i Lantmäteristyrelsens arkiv.
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De annars mycket enhetliga längorna av 
fiskebodar har viss variation i takmaterial; 
spån, papp och plåt har använts.

Gamla flöten hänger innanför det lilla fönstret på en av 
hamnens sjöbodar.

Livbåthuset i Galtabäcks hamn är uppfört 1938 och 
inrymmer idag ett fint båtmuseum.

Spannmålsmagasinet (närmast i bild) tillhör den ursprungliga hamnbebyggelsen från 1870-talet. Här för-
varades havre för export, bl.a. som foder till de hästar som drog spårvagnarna i Göteborg!
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Området utgör riksintresse för naturvård, NN 11 Träslövs-
läge-Agerör och ingår i Natura 2000, objekt SE0510082. 
Gamla Köpstad står på den internationella CW-listan (Con-
vention on Wetlands). Stora delar av det strandnära området 
omfattas av Gamla Köpstads naturreservat, sydligaste delen 
av Utteros naturreservat. Området ingår även i naturvård-
sprogram för Varbergs kommun, objekten 1 Utteros-Sik samt 
2 Gamla Köpstad. Större delen av området upp-tas i Jord-
bruksverkets ängs- och betesmarksinventering. I åkermarken 
invid Lerjan har skeppsfynd från tidig medeltid gjorts, FMIS 
Tvååker 4:1 och 5:1. Hela kustzonen omfattas av utökat 
strandskydd. Detaljplaner finns för del av norra området, 
Gamla Köpstad, TR 84 (2001) TR 99 (2005). Genom-
förandetid slutade 2010 samt TR 135 (2012).

På bilden till vänster råder full akti-
vitet på fyndplatsen för Galtabäcks-
skeppet vid Lerjan anno 1928. Foto: 
Hallands kulturhistoriska museum, 
Varberg.

Ett av de mäktiga gravrösena från bronsålder uppe på klapperstensvallen vid Gamla Köpstad.

Galtabäcksskeppen
Den lagunliknande viken Lerjan i skydd av Galtabäcksskär, har erbjudit ett för hallands-
kusten ovanligt bra hamnläge. Redan under tidig medeltid var här en livlig sjöfart och 
handelsaktivitet. 1928 gjordes ett sensationellt fynd i åkermarken runt Lerjans inre del, 
då man vid täckdikning påträffade vraken efter två medeltida fraktskepp, s.k. knarrar. 
Det bäst bevarade av de båda skeppen grävdes fram och visade sig vara klinkbyggt, huvud-
sakligen av ek, samt 14 meter långt och 4 meter brett. 14C-dateringar och dateringar av 
skeppsvirkets årsringar, visar att det byggdes omkring år 1200. År 2007 sjösattes en full-
skalig kopia av Galtabäcksskeppet, efter tre års gediget arbete av Galtabäcksskeppets byg-
glag. ”Galten” har sin hemmahamn i Galtabäcks hamn, där även originalet kan beskådas 
på det intilliggande båtmuseet.

Skeppet Galten är en unik fullskalig 
kopia på det tidigmedeltida Galta-
bäcksskeppet; här förtöjd i Galta-
bäcks hamn.
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Rekommendationer
•  För att områdets prägel av utmarksbetonad öppen strandäng och hedmark ska kunna bevaras är fortsatt beteshävd 

en förutsättning. Betesdriften bör vara landskapsvårdsinriktad, så att miljöns värdefulla karaktär med hävdberoende 
markslag, flora och fauna bibehålls och stenmurar etc exponeras.

•  Ny bebyggelse bör begränsas till komplementbyggnader/uthus/bodar i anslutning till befintlig bebyggelse. Utformning 
bör ansluta till lokal byggnadstradition och den befintliga bebyggelsens placering och karaktär.

•  Bebyggelsen vårdas och renoveras med hänsyn till dess byggnadstradition, arkitektur, historia och ursprungliga utseende. 
Viktiga faktorer är material och utförande av grund, fasad, fasadliv, färgsättning, tak, fönster och entréer. 

•  Den unika hamnmiljön vårdas och bevaras. Fiskebodar, magasin och andra byggnader bör ha bibehållen form och 
funktion. Bryggor, vågbrytare, kajer, äldre förtöjningsringar, pollare och sjömärken vårdas och bevaras.

•  Karaktärsskapande element såsom stenmurar, grindstolpar, vårdträd, uthus, och exponerade fornlämningar bör vårdas 
och bevaras. Särskild hänsyn bör tas till den gamla landsvägens sträckning genom Galtabäcks by, inkl. den äldre 
stenvalvsbron och KAK-vägskylten. 

Fastigheter med kulturhistorisk värdefull bebyggelse enligt Bebyggelseinventeringen (2009): Galtabäck 3:8, 6:4, 6:12, 6:18, 6:29, 8:6, 
13:1, 14:1 och Gamla Köpstad 2:20.

Sjömärket vid inloppet till Galtabäcks hamn.
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Den kraftigt uppodlade kustslätten kring ”Tvååkers gata” utgör 
ett representativt exempel på den s.k. agrara revolutionens och 
skiftesreformernas avgörande inverkan på landskapsbild och be-
byggelsestruktur under 1800-talet. I samband med enskiften och 
laga skiften skedde en enorm uppodling av de tidigare magra och 
sandiga utmarkerna i kustzonens flacka terräng. Gårdar flyttades 
ut från Tvååkers by, den förut slingrande Tvååkersån rätades och 
kanaliserades och betesmarken odlades upp. I samband med detta 
tillkom en ny storskalig geometri med raka och rätvinkliga skif-
ten, gränser och vägar i landskapet. Bebyggelsen placerades på rad 
utmed en spikrak ”gata”, vilken förband byn med kustvägen och 
havet i väster. Den tydliga skiftesstrukturen finns kvar längs gatan 
än idag. Även moderna inslag som vindkraftverk, har t.ex. anpas-
sats till de raka gränserna och linjerna i terrängen.

Tvååkers gata
Tvååkers socken

33
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Den spikraka ”Tvååkers gata” löper 
genom ett kraftigt uppodlat kustslätt-
landskap, starkt präglat av den agrara 
revolutionens och skiftesreformernas 
verkningar under 1800-talet. Området 
tillhörde tidigare Tvååker nedre bys ut-
marker, där kreaturen betade den magra, 
bitvis fuktiga och sandiga gräs- och ljung-
marken. Uppodlingen av de vidsträckta 
f.d. utmarkerna inleddes här på bred 
front under tidigt 1800-tal, i samband 
med enskiften och senare laga skiften av 
byarnas marker. 

Inom loppet av ett halvt sekel ändrade 
landskapet helt karaktär då utmarken 
successivt lades under plogen. Den 
nyvunna åkermarken delades in i långa 
rätlinjiga skiften med spikraka gränser. 
Fuktig mark dikades ut och naturliga 
vattendrag rätades, varvid bl.a. den förut 
slingrande ån Uttran (längre uppströms 
kallad Tvååkersån) omvandlades till en 
rak och djup kanal. 

Efter enskifte och vid laga skiften i Tvååker 
flyttade några av nedre byns gårdar till 
utmarken i väster och placerades då på 
rad längs Tvååkers gata. Dagens bebygg-
else är av varierande ålder och karaktär. 
Några av gårdsmiljöerna har äldre man- 
och ekonomibyggnader precis intill vägen. 
Kring flera av gårdarna finns kortare alléer 
och trädrader längs vägen, några har även 
stenmurar och stenlagda gårdsplaner. 
Ett visst inslag av yngre villabebyggelse 

Kullerstensbelagd gårdsplan med brunn vid Bäckagård, Tvååker 10:4. Den delvis förändrade manbyggnaden är 
uppförd på 1870-talet.

Den spikraka ”gatan” mellan Tvååker och Utteros anlades i samband med enskiftet för knappt 200 år sedan. Vid 
laga skifte ett par årtionden senare, förlades några av Tvååker nedre bys gårdar hit. 
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Tvååkers kanal
Genom ett stort vattenavtappningsprojekt 
förvandlades den tidigare kraftigt meand-
rande Tvååkersån/Uttran till en lång rät 
kanal. Det s.k. Tvååkersprojektet omfat-
tade åns avrinningsområde från Ottersjön i 
Dagsås till havet vid Utteros. Redan under 
1800-talets första hälft inleddes diskussioner 
kring upprensning och fördjupning av ån, 
något som dock ägarna till åns ålfisken uppre-
pat motsatte sig hårt. 1856 sammanträdde 
ca 50 berörda markägare och strax därefter 
bildades Tvååkers kanalbolag, med C G 
Muhl på Öströö som ordförande (f.ö. tillika 
ordförande i Ramsjöns kanalbolag). Arbetet 
med Tvååkers kanal pågick intensivt under 
åren 1857-58, med en arbetsstyrka på ca 70 
man, varav de flesta från orten. Ån omvand-
lades med hjälp av främst enkla handredskap 
till en stilla, djup och rak kanal. I samband 
med kanalbygget fick flera gamla broar över 
ån ersättas och även sju helt nya byggas. Ge-
nom projektet utvanns totalt 1 150 tunnland 
åkermark inom två socknar.

förekommer, men i stora drag uppvisar 
vägsträckan en agrar 1800-talsprägel, 
där man ännu får känslan av att vägen 
passerar rakt igenom gårdsmiljöerna. 

De äldre bostadshusen av typen hal-
landslänga eller dubbelradhus, är över-
lag dock förändrade och ombyggda i sen 
tid. De ofta karakteristiska rödfärgade 
ekonomibyggnaderna är genomgående 
uppförda under 1900-talet. Flera av dem  
ligger med gavlarna ut mot gatan.

Tvååkers gata har haft samma raka sträck-
ning i snart tvåhundra år. Vägen rätades 
och breddades samt försågs med rejäla 
stenmurar längs kanterna i samband 
med enskiftet i Tvååkers nedre by 1825, 
då den även fick funktionen som fägata. 
Den hade en äldre föregångare i form av 
en liten ”strandväg” över utmarken från 
Tvååkers by ner till Utteros kvarn vid Ut-
trans utlopp i havet. Tidigare anslöt den 
till gamla landsvägen mellan Ås-Tvååker-
Sibbarp vid Liden, där f.ö. en milstolpe 
från 1666 står invid vägen. Först då nya 
E6 tillkom, fick väg 755 en fortsättning 
till Tvååkersmotet. 

Den flacka kustslätten präglas alltjämt 
av vidsträckta åkermarker i stora rektan-
gulära skiften, avgränsade av låga sten-
murar och diken samt i söder av Tvååk-
ers kanal. I åkermarken förekommer flera 
märgelhålor, enstaka träd och dungar 
samt en längre planterad trädrad. Ett par 

Tvååkers kanal tillkom under åren 1857-58, då den 
tidigare meandrande Tvååkersån/Uttran rätades och 
kanaliserades via ett större vattenavtappningsprojekt.

Märgelhåla ute i åkermarken intill Tvååkers gata.
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Tvååkers gata
I samband med enskiftet i Tvååkers nedre 
by 1825 fick den gamla strandvägen mel-
lan byn och havet en ny funktion som fägata 
– Tvååkers ”gata”. Djuren kunde inte län-
gre ströva fritt här när utmarken skiftades 
och odlades upp, varvid de fick drivas vä-
gen ner mot strandängarna närmare havet. 
I texten till enskifteskartan står följande att 
läsa: ”Wägen från Byn till Utteros qvarn 
och stranden rätas ifrån Byegatan till Lars 
Svenssons Enskifte och då därmed förenas 
fägata, uttages den till 18 alnars bredd, 
hvarvid hägnaderne som å dess sidor kom-
mer att uppföras anlägges å Wägen innom 
samma bredd” (akten M72-28:6 i Lant-
mäteristyrelsens arkiv). Vid tiden för laga 
skifte av nedre byns allmänningar 1905 an-
vändes inte vägen längre som fägata, varför 
man halverade dess bredd. 

långa raka brukningsvägar leder ut till 
markerna från gårdarna vid vägen. Dessa 
landskapselement, liksom gårdsmiljöerna 
i sig, utgör välkomna avbrott i ett annars 
tämligen monotont åkerhav. Området 
är än idag utsatt för flygsand, tidigare en 
stor börda för bönderna på kustslätten.

Numera finns även flera vindkraftverk 
utspridda på kustslätten, varav de när-
maste är placerade på rad och därmed 
följer landskapets raka gränser. De sju 
vindmöllorna vid Bäckagård utgör 
Sveriges äldsta vindkraftspark, etablerad 
här av Varbergs Energi 1991 (se bilden 
till höger). Verken kommer inom kort att 
monteras ner och enligt planen ersättas 
av två nya.

I NO står en milstolpe från 1666 på kall-
murat postament invid gamla landsvägen 
Ås-Tvååker-Sibbarp; FMIS Tvååker 23:1. 
Tvååkers kanal ingår i Naturvårdsprogram 
för Varbergs kommun; objekt 4 Tvååkersån. 
Fiskeriverket har klassat ån som riksintres-
se pga. dess bestånd av havsöring och lax. 
Tvååkersån omfattas av strandskydd.

Vid häradskartans tillkomst ca 1920, hade i princip 
all f.d. gemensam utmark mellan Tvååker och kusten 
förvandlats till åkermark. Hundra år tidigare var land-
skapsbilden en helt annan. Området är därmed ett bra 
exempel på det s.k. halländska undret;  den storskaliga 
uppodling av ängs-, betes- och magra utmarker som 
genomfördes i samband med den agrara revolutionen 
under framför allt 1800-talet. Bladet Spannarp.
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Rekommendationer
•  Strukturen med raka linjer i odlingslandskapet bevaras. Tvååkers gata bör behålla sin nuvarande spikraka sträckning och 

sin dimension.
•  Ny bebyggelse bör endast tillkomma utmed Tvååkers gata och undvikas helt (på friliggande tomter) ute i 

odlingslandskapet. Utformning och placering bör ansluta till den befintliga bebyggelsens karaktär och riktning. Viktiga 
inslag är rödfärgade ekonomibyggnader med gaveln ut mot vägen, sadeltak och locklistpanel.

•  Det är viktigt för landskapsbilden att åkerbruk fortgår inom hela området.
•  Karaktärsskapande landskapselement i form av stenmurar, grindstolpar, diken, vägnät, milstolpe, trädrader, broar, 

märgelhålor och kanalen bör bevaras och vårdas. 
•  Eventuella nya vindkraftverk bör anpassas till rätvinkliga linjer i landskapet genom att placeras, enskilda eller gruppvis på 

rad, längs befintliga raka gränser i terrängen.

Åkermarken på kustslätten är indelad i rektangulära skiften som ofta avgränsas av låga stenmurar och diken.
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Tvååkers samhälle har alltsedan järnvägsepoken utgjort ett urba-
niserat centrum i ett omland strakt präglat av jordbruket. I tätor-
ten finns ett flertal kulturhistoriskt intressanta byggnader och mil-
jöer tillkomna under skilda epoker. Sammantaget är dessa viktiga 
för förståelsen och upplevelsen av ortens framväxt, såväl före som 
efter järnvägens etablering under 1880-talet. Kyrkomiljön, den 
särpräglade Bosgården och gamla gästgivaregården är några repre-
sentativa exempel från den äldre perioden. Det f.d. stationshuset 
och järnvägshotellet, gamla ålderdomshemmet, ett flertal bostads-
hus samt skola och Medborgarhus är exempel på stationssamhäl-
lets framväxt. Tvååker är idag ett levande och expansivt samhälle. 
Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen och dess närmiljöer är 
en viktig resurs att ta tillvara vid ortens fortsatta utveckling.

Tvååkers 
stationssamhälle
Tvååkers socken

34
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Tvååker är med sina ca 2500 invånare 
Varbergs kommuns näst största tätort. 
1960 bodde här knappt 900 personer 
och inflyttningen har därefter varit be-
tydande. Orten har haft en stark tillväxt 
under senare delen av 1900-talet och är 
idag en modern serviceort med allehanda 
centrala funktioner. Flera nya bostads-
områden har uppförts i utkanterna av 
samhället sedan 1960-talet och framåt. 
Trots denna expansion, har den centrala 

delen av f.d. stationssamhället fortfarande 
mycket av sin äldre karaktär i behåll. 
Kulturmiljön omfattar Fastarps gamla 
by, på vars f.d. inägor centrala tätorten 
idag breder ut sig och där även kyrkan, 
prästgården och Bosgården ligger. 

Tvååkers samhälle har till stor del vuxit 
fram kring järnvägen som drogs fram här 
under 1880-talet. Det nutida Tvååkers 
bebyggelsemönster utgår till stor del från 

den nedlagda järnvägens nord-sydliga 
sträckning, vilken i hög grad påverkat 
samhällets struktur i centrum. Den äldre 
bebyggelsen låg grupperad kring ett par 
större vägskäl utmed den gamla huvud-
leden mellan Varberg och Jönköping, 
vilket bl.a. en gammal milsten från 1666 
och f.d. gästgivargårdar utmed väg 760 
genom samhället erinrar om. Bebygg-
elsen i Tvååkerområdet var tidigare upp-
delad på tre enheter; Tvååker Övreby och 
Nedreby samt Fastarp som ligger öster 
om Tvååkers kanal. 

Både Tvååker och Fastarp har medeltida 
belägg (Toaker 1197 respektive Fasthetorp 
1364), varav det förra uppträder i sam-
band med en större donation av gods från 
biskop Absalon i Lund till det danska 
Sorø Kloster. Fastarp är troligen en tidig 
avknoppning (en s.k. torp-enhet) från 
byn Tvååker, dit en huvudgård sanno-
likt förlagts och på vars mark kyrkan och 
prästgården sedan etablerats. I närområ-
det finns vidare en ”munkagård”, vilket 
talar för att även cistercienserklostrets 
storgård (den s.k. villan eller grangiet 
som omtalas i de skriftliga källorna från 
1197-98) varit knuten till området kring 
Tvååker-Fastarp-Munkagård.

Tvååker var redan tidigt en stor by på 
slättbygden, med 17 ½ hemman i jorde-
boken 1646. I Fastarp fanns då 3 ½ hem-
man. Båda byarna utgjorde f.ö. vanliga 
bondbyar ända fram till järnvägen kom. 

Detalj över Fastarps by år 1789. Precis intill kyrkan ligger klockargården och strax NO därom prästgården med sin 
prydliga trädgårdsanläggning. På gården C etablerades tio år senare Bosgården. Nere vid landsvägen syns byns 
övriga gårdar, bl.a. Swen Börsgård eller Snickerns (gården F), där gästgiveri var inrymt åtminstone sedan tidigt 
1700-tal. Akten M72-7:2 i Lantmäteristyrelsens arkiv.
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På platsen för den rivna medeltida kyrkan uppfördes 
nuvarande kyrka 1852-53.

Kyrkomiljön
Kyrkomiljön i ligger i norra delen och 
lite i utkanten av samhället med fina ut-
blickar mot det omgivande åkerlandska-
pet. Tvååkers kyrka uppfördes 1852-53 
på platsen för en medeltida kyrka. När 
den revs tog man tillvara så mycket som 
möjligt av det äldre byggnadsmaterialet, 
t.o.m. det gamla murbruket, och använ-
de till den nya kyrkan. 1893 skedde den 
första större ombyggnaden, då kyrkan 
fick en ny inredning och altarprydnad 
efter ritningar av Adrian Petterson. Kyr-
kan omges av en större kyrkogård. 

Alldeles söder om kyrkan ligger för-
samlingshemmet från 1930-talet, med 
vinkelställd tillbyggnad i locklistpanel 
och spröjsade kvadratiska fönster. Skol-
huset öster om kyrkan är Tvååkers äldsta 
skolbyggnad, uppfört 1862. Den timrade 
envåningsbyggnaden med frontespis är 
idag ganska förändrad.

Från kyrkan leder en allé österut till 
prästgården med arrendatorsboställe. 
Utmed vägens norra sida ligger några 
karakteristiska 1950-talsvillor i tegel 
och puts, belägna i stora trädgårdar med 
fina utblickar mot åkerlandskapet mel-
lan husen. Allén avslutas på prästgårdens 
gårdsplan med tre större vårdträd. Präst-
gårdens manbyggnad uppfördes 1839 av 
timmer i 1 ½ våning med locklistpanel 
och klassicistiska detaljer såsom sadeltak, 
frontespis, listverk och lunettfönster. Ut-

Kyrkport med pampiga smidesbeslag.

Församlingshemmet söder om kyrkan.
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med vägen ligger ett rödfärgat brygghus 
och en stenkällare. Trädgården omgärdas 
av en kallmur. 

Norr om prästgården, i stor trädgård, 
ligger arrendatorsbostället. Den L-for-
made manbyggnaden i trä med mansard-
tak från 1910-talet har bevarat sin ur-
sprungliga karakteristiska exteriör. Runt 
gårdsplanerna ligger flera äldre och nyare 
ekonomibyggnader.

Sydväst om kyrkan ligger en myck-
et välbevarad jugendvilla med till-
hörande uthus på Fastarp 2:44 och 2:72. 
Bostadshuset är uppfört 1923 av plank 
i 1 ½ våning med spritputsade fasader 
färgade i ljust gult samt med bruna ur-
sprungliga vackert spröjsade fönster av 
olika form. Taket är brutet och täckt med 
tvåkupigt tegel. 

Arrendatorsbostaden, uppförd 1915, har bevarat sin 
exteriör med bl.a. hög stenfot, liggande och stående 
fasspontpanel, korspostfönster och tegeltak. 

Prästgården ligger i östra änden av allén vid Prästgårdsvägen.

Ålderdomshemmet, eller ”fattiggården” som det då 
kallades, vid Storegården uppfördes år 1900. När in-
rättningen togs i bruk inhystes här 41 ”hjon”, förde-
lade på fyra i varje rum.

Den välbevarade jugendvillan vid Kyrkogatan har en 
nästan intakt ursprunglig exteriör. I den stora träd-
gården ligger även ett äldre uthus med garage.
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Bosgården
I avskildhet öster om kyrkan och strax in-
till området kring Bosgårdsskolan, ligger 
den stilfulla Bosgården. Den lummiga 
herrgårdsmiljön, numera helt omgiven 
av det växande samhället, utgör ett sär-
präglat och unikt inslag i Tvååkers tätort. 
En tätnande allé kantad av en stenmur 
leder fram mot den grusade gårdsplanen, 
med sin upphöjda gräsbevuxna rundel. 
Rester av allén finns även bakom huset. 
Bosgården omges av en större trädgård/
park, med bl.a. gamla fruktträd, blodbo-
kar, stenskulpturer, urnor och en anlagd 
damm.

Corps-de-logiet är en panelad tvåvånings-
byggnad med mansardtak i välbe-

Flygelbyggnaderna har vackert dekorerade dörrar 
och patinerade enkupiga tegeltak.

Den herrgårdslika manbyggnaden är ett vackert exempel på gustaviansk arkitektur och mycket välbevarad såväl 
interiört som exteriört. 

varad gustaviansk stil, uppfört 1799 av 
dåvarande ägaren kronofogden Peter 
Eiserman.   Byggnaden flankeras av två 
snedställda flygelbyggnader i form av 
källare och magasin, uppförda i en våning 
av murad gråsten. I nordost ligger en 
f.d. rättarbostad. Byggnaderna har svagt 
brutna tak, med valmade gavelspetsar 
täckta av enkupigt tegel. Av det tidig-
are ekonomibyggnaderna i öster åter-
står endast en rödfärgad länga utmed 
tomtgränsen i norr. 

Stationssamhällets bebyggelse
Anläggandet av järnvägen genom sam-
hället på 1880-talet var av avgörande 
betydelse för Tvååkers uppbyggnad och 

utveckling. Både byggnadsmönster, be-
byggelsens funktioner liksom arkitek-
turen påverkades här, precis som på andra 
håll där järnvägen drogs fram. Stations-
samhällena ersatte de gamla kyrkbyarnas 
roll som centrum i ett agrart omland. Till 
järnvägen drogs industrier, hantverkare, 
handel och nöjesliv. Nya byggnader, så-
som stationshus, järnvägshotell, magasin, 
stinsbostäder och banvaktsstugor m.m. 
som uppfördes utmed spåren, spred en 
ny typ av stadsmässig arkitektur och at-
mosfär till landsbygden.

Stationsbyggnaden (Fastarp 2:57) upp-
fördes 1887 av putsat tegel i två våningar 
och med samma något medeltidsinspire-
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rade stil som flertalet stationshus utmed 
banan. Till det f.d. stationsområdet, som 
idag är privatiserat, hör bl.a. en uthus-
byggnad i tegel. Rester av gamla ban-
vallen kan fortfarande anas i gräsmattan 
på tomten.

På andra sidan Järnvägsgatan ligger det 
f.d. hotellet (Fastarp 2:13). Byggnaden 
uppfördes strax efter att järnvägsstationen 
var anlagd och är ett tydligt exempel på 
byggnader i de nya stationssamhällena. 
Den utmärks bl.a. av dess breda fronte-
spis med vacker glasveranda, kraftigt 
huggen stengrund och liggande fasspont-
panel på fasaderna. I byggnaden har 
förutom hotellverksamhet även drivits 
gästgiveri, ölstuga, lanthandel och annan 
affärsverksamhet sedan huset byggdes.

Närmast kring den gamla banvallen och 
främst väster om denna, tycks järnvägens 
sträckning ha satt särskilt tydliga av-
tryck i såväl bebyggelsens och kvarterens 
som gatunätets riktning (NNV-SSO). 
Mönstret bildar här karakteristiskt spet-
siga tomter och gatukorsningar. I det lite 
brokiga området med blandad bostadsbe-
byggelse och småindustri, ligger här äldre 
envånings affärs- och magasinsbyggnader 
och bostadshus i trä, ofta med sadel-
tak snett ut mot Fastarpsvägen. En väl-
bevarad jugendvilla på en prydlig tomt 
(Fastarp 2:45) hör till bilden. 

Uthus i skiftesverksteknik. Äldre uthus är viktiga för 
att bevara något av den gamla karaktären. 

Det f.d. hotellet vid Järnvägsgatan, centralt beläget i samhället. 

Den gamla skolbyggnaden söder om Fastarpsvägen. 

Välbevarat trapphus i Medborgarhuset. 
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Det på motsatta sidan landsvägen genom 
samhället belägna Medborgarhuset till-
hör ett senare skede i samhällets utveck-
ling. Byggnaden uppfördes i senmoder-
nistisk stil vid mitten av 1960-talet och 
ersatte då ett äldre Folkets Hus från 1902 
på platsen. Medborgarhuset fungerar till 
stor del ännu som bygdens samlings- och 
festlokal. Fasaderna som tidigare bestod 
av rött fasadtegel har på senare tid putsats 
i beige kulör samt genomgått vissa andra 
förändringar, vilket delvis förändrat hu-
sets karaktär. 

Vid Medborgarhuset ligger en av ortens 
tre f.d. gästgivaregårdar (Fastarp 2:6). Den 
välbevarade trelängade gårdsanläggningen 
utflyttades vid laga skiftet 1844-45 från 
Fastarps by (där det äldsta gästgiveriet 
med skjutsstation länge var inrymt i 
gården Snickerns, numera riven). Den 
välhållna mangårdsbygg-naden är en 
typiskt hallandslänga med halmtak och 
fasad av rödfärgad locklistpanel, spröjsade 
tvålufts fönster och grönmålade enkel- och 
dubbeldörrar. Den 35 meter långa längan 
är sammanbyggd i vinkel med en f.d. la-
dugård med putsad fasad, också den med 
halmtak. Söder om den stenlagda gård-
splanen ligger en nybyggd bostadsdel i 
anslutande stil. Gästgivaregården bildar 
med sin omgivande trädgård en mycket 
karakteristisk och värdefull förindustri-
ell miljö mitt i samhället. Gästgiverierna 
miste sin funktion när järnvägen och 
järnvägshotellet etablerades i Tvååker.

Den gamla villan har en tydlig ”järnvägsarkitektur”. 
Fastarp 3:31. 

Autentiskt minne från järnvägsepoken! 

Stationshuset i Tvååker, vy från spårsidan. Stationshusen utmed Västkustbanan var uppförda i gult och rött tegel 
i liknande arkitektur. Möjligen var teglet av dålig kvalitet. Under 1940-talet försågs nämligen samtliga stations-
hus med putsfasader. Vykort. Hallands kulturhistoriska museum.

Stationssamhällets utbyggnad söderut 
har även fått sina specifika avtryck. Här 
uppfördes redan i början av 1900-talet 
både folkskola och ålderdomshem samt 
bostadsbebyggelse. Skolhuset, som idag 
innehåller förskola, är en stor tvåvånings 
träbyggnad, om- och tillbyggd under 
1900-talet. En äldre välbevarad villa i 
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Strax V om infarten till Vårdcentralen står 
invid Fastarpsvägen en milstolpe från 1666; 
FMIS Tvååker 35:1. För det avgränsade 
området gäller följande detaljplaner: T13 
samt med ändring och tillägg i T94, T14, 
T21 (Kyrko-, skol- och prästgårdsområde), 
T30, T34, T57, T64 (Gästgivargården 
m.fl.) T77 och T74 (f.d. järnvägsområdet 
m.m.), T89, T3 och T6.

stor trädgård (Fastarp 3:3) vid skolan har 
tydliga influenser av stationsbyggnader. 
Vid Storegårdsvägen, ligger Tvååkers 
första ålderdomshem uppfört 1900, en 
gulmålad träbyggnad på hög stensockel 
med stor frontespis. Utmed vägen finns 
även fina exempel på tegelarkitektur i 
1950-talets bostadshus, t.ex. Fastarp 
3:120. 

Gamla landsvägen Varberg-Jönköping (väg 760) 
passerar genom Tvååker och Fastarp. Milstenen från 
1666 vid vittnar om vägens forna dignitet. Tvååkers stationssamhälle i häradskartan från ca 1920, då ortens storlek ännu var tämligen blygsam. Station, 

banvaktsstuga, hotell, skolhus och ålderdomshem hade dock tillkommit och sydväst om kyrkan börjar de första 
villakvarteren breda ut sig. Bladet Tvååker.

Tegelvilla från 1950-talet, Fastarp 3:120.
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Rekommendationer
•  Gatu- och bebyggelsemönstret är väsentligt för att kunna förstå och läsa framväxten av Tvååkers samhälle. Stor hänsyn 

bör därför tas till det äldre gatu- och vägnätets sträckning och dimensioner samt till järnvägens f.d. riktning vid planering 
av nya vägar, kvarter och bebyggelse inom centrala tätorten.

•  Den befintliga bebyggelsens individuella arkitektur, historia liksom ursprungliga utseende skall beaktas vid vård, 
renovering och ombyggnad. Viktiga komponenter är t.ex. grund, fasad- och takmaterial, fasadliv, takvinkel, fönster, 
entrépartier och färgsättning. 

•  Bosgårdens byggnader och parkmiljö har mycket högt kulturhistoriskt värde. Vård- och underhållsåtgärder bör utgå från 
ett starkt bevarandeperspektiv, såväl exteriört som interiört. Byggnadsminnesförklaring, liksom skyddsföreskrifter genom 
PBL, bör utredas.

•  Ny bebyggelse bör placeras med stor hänsyn till befintligt bebyggelsemönster. Nya byggnader bör utformas med 
utgångspunkt från den äldre bebyggelsen beträffande skala, proportioner, färg och materialval. 

•  För att bibehålla kontakten och siktlinjerna med det omgivande öppna åkerlandskapet bör ny bebyggelse undvikas i 
zonen norr om kyrkogården, prästgården och arrendegården.

•  Karaktärsskapande element såsom stenmurar, milsten, alléer, vårdträd, äldre trädgårdar, staket, grindstolpar, trottoarer, 
uthus och ekonomibyggnader bör vårdas och bevaras.

Fastigheter med kulturhistorisk värdefull bebyggelse inom avgränsat område enligt Bebyggelseinventeringen (2009): Fastarp 1:31, 1:58, 
2:13, 2:37, 2:44, 2:57, 2:82, 2:215, 2:45, 3:31, 3:65, 3:78, 3:119, 3:120, 3:126, 3:129, 19:1, 19:17, 19:23.

Det f.d. stationshuset är en märkesbyggnad i samhället. 
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På den flacka kustslätten söder om Tvååker ligger flera storgårdar 
med ståtliga manbyggnader och välbevarade gårdsmiljöer i ett ut-
präglat fullåkerslandskap. Hägared med sin imponerande och väl-
bevarade mangårdsbyggnad samt gamla magasin runt en gårds-
plan, är från sent 1700-tal och utgör byggnadsminne. En lång allé 
leder fram till gården, vilken inramas av högresta ädellövträd som 
ger miljön en lummig prägel. Två av de närbelägna Tylleredsgår-
darna har stora breda manhus från senare delen av 1800-talet. 
Här finns dessutom en gård med bostadslänga som representerar 
ett äldre halländskt byggnadsskick. En av gårdsmiljöerna i Tyl-
lered innehåller allé, äldre ekonomibyggnader och en välbevarad 
maltkölna. Landskapet öster om landsvägen mellan Morup och 
Tvååker böljar vackert ned mot Törlan som här slingrar sig fram 
mellan stora åkerfält och lövrika hagmarker. En rustik stenvalvs-
bro leder landsvägen över ån vid Tyllered.

Hägared - 
Tyllered
Tvååkers socken

35
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Hägared och Tyllered ligger sydväst 
om Tvååkers tätort, omedelbart öster 
om E6:an och Västkustbanan. Genom 
området passerar landsvägen (väg 753, 
benämnd Askhultsvägen) från Tvååker, 
vilken i söder fortsätter mot Morup på 
andra sidan motor- och järnvägen. Den 
trädkantade ån Törlan ringlar sig här 
stilla fram genom kustslättens åker- och 
betesmarker. Gårdarna ligger i ett flackt 
och bitvis svagt böljande odlingsland-
skap, omgivna av stora öppna åkerfält 
och lummiga gårdsmiljöer. 

Från Askhultsvägen leder en spikrak 
grusväg kantad av alléliknande trädrader  
fram mot Hägareds gård. Huvudbygg-
naden på Hägared 1:1 är av speciellt slag, 
en imponerande tvåvånings timmer-
byggnad med envånings flygelliknande 
utbyggnader på gavlarna. Byggnadstypen 
är ett tidigt exempel på en s.k. salsbygg-

Gårdarna på ”munkaskogen”
Såväl Hägared som Tyllered ingick i den 
donation av gods i Tvååkerområdet som 
gjordes år 1197 av biskop Absalon i Lund 
till Sorø kloster på Själland. Tyllered om-
nämns i dokument relaterade till gåvobrevet 
strax därefter (Thyrleruth 1202), troligen 
även Hägared (Gamble Haegt). I samband 
med klosterdonationen etablerades sannolikt 
någon form av bebyggelse på klostrets skogs-
mark, vilken omfattade ett område som se-
dan under 1500-talet gick under benämn-
ingen Munkaskogs län. Under 1700- och 
1800-talen och ända in mot 1900-talets 
mitt, tillhörde gårdarna i området det s.k. 
Borrås markelag.

Fasaden består av locklistpanel. Notera bl. a blind-
fönstren, pardörrarnas trädekor och bemålning och 
den utsvängda stentrappan med fint huggna s.k. mäk-
lare i hörnen.

Det lilla hönshuset vid Hägareds gård.

Detalj av dörr med smidesgångjärn på brygghuset, 
östra flygelbyggnaden. 

F.d. arbetarbostad vid Hägared.
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Hägareds ägarhistoria
Hägared ingick bland många kronohem-
man (bl.a. Tyllered 2:2) i en donation 
1652 från Drottning Kristina till den 
holländske handelsmannen Adrian Tripp, 
som var en stor fordringsägare mot svenska 
staten. Gården brukades därefter av ar-
renderande frälsebönder under mer än 100 
år. 1788 köptes Hägared av kyrkoherden i 
Tvååker Anders Varenius, vilken lät upp-
föra nuvarande anläggning 1816. 1830 
tillträdde kommunalmannen Karl Mau-
ritz Bursie, vilken 20 år senare lät göra 
gavelutbyggnader samt höja manbyggnaden 
med en våning. Nuvarande ägarsläkten 
köpte gården 1903 genom Sven Elisson, 
vars sonson driver gården idag.

grönsaksodling på friland och i växthus 
för avsalu i gårdsbutiken. På gårdsplan 
står en väghållningssten från 1817 med 
gårdsnamnet inristat. 

Hägareds gård blev förklarad som bygg-
nadsminne 2009. Ett starkt vägande 
skäl var manbyggnadens ovanligt välbe-
varade och autentiska interiör med bl.a. 
originalsnickerier, kakelugnar i empirstil 
och bevarade äldre tapeter i flera rum. 
Gårdens varierade byggnadsbestånd 
avspeglar dessutom sociala skillnader, 
vardagssysslor och genusstruktur på en 
storgård i bondesamhället på ett tydligt 
sätt.

Den omfattande uppodlingen av mark-
erna inleddes i området redan under 
tidigt 1800-tal, för att från mitten av 
1800-talet och framåt totalt komma att 
förändra landskapsbilden. Med hjälp av 

skiftesreformer, nya jordbruksredskap 
och torrläggningsmetoder m.m. skapades 
fullåkersbygden av idag. Numera präglas 
odlingslandskapet kring Hägared av sto-
ra öppna åkerfält, indelade i raka skiften 
och avgränsade av diken/rätade bäckar 
kring vilka det förekommer trädrader. Ett 
par större märgelhålor ute i åkermarken 
utgör rester efter ett betydligt större antal 
som funnits här tidigare. I anslutning till 
gårdsområdet och Törlan finns trädrika 
mindre f.d. hagmarker, i väster avskurna 
av E6. 

Gårdarna Tyllered 1:2 och 2:3 ligger 
båda med lite uppdragna lägen från 
landsvägen. Likt Hägared, har även 
dessa manbyggnader i form av salsbyg-
gnader, men av en lite annan och senare 
typ. De är i en våning med symmetriskt 
komponerande, ljust oljemålade trä-
panelfasader, båda uppförda runt 1870. 

nad. Manbyggnaden omges på var sida 
av äldre stenbyggnader, ett magasin res-
pektive ett brygghus/mjölkkällare. Den 
symmetriskt anlagda gårdsplanen avskär-
mas av tre pampiga gamla ekar mot norr. 

Där vägen svänger av mot gårdsanlägg-
ningen ligger några hus, bl.a. en rödfär-
gad f.d. arbetarbostad och ett avträde. 
Till gårdsbilden hör även flera rödfärgade 
mindre ekonomibyggnader, t.ex. ett litet 
hönshus. Samtliga äldre byggnader har 
tegeltak. De större ekonomibyggnad-
erna i resvirkeskonstruktion med röd-
färgad träpanel och korrugerade plåttak, 
är uppförda efter en brand i början av 
1900-talet. Söder om manbyggnaden 
finns en trädgårdsanläggning med 
bl.a. fruktträd. På gården bedrivs 

Allén mot mangården vid Tyllered 1:2. De stora ekonomibyggnaderna uppfördes runt 1940. 
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De mycket välbevarade byggnaderna 
utmärks bl.a. av rejäla stensocklar, släta 
enkupiga tegeltak med kraftiga takskägg, 
förstukvistar, takfotsutsmyck-ning och 
spröjsade tvåluftsfönster.

Vid Tyllered 1:2 leder en lummig allé upp 
mot den muromgärdade mangården. I 
muröppningen finns en fin järngrind och 
strax intill står en äldre väghållningssten 
med gårdsnamnet inristat. Utmed alléns 
norra sida ligger ett bostadshus och större 
ekonomibyggnader från 1900-talet, 
samtliga rödfärgade. Manbyggnaden 
har grusad rundel framför entrén och en 
trädgård i söder. Två rödfärgade, delvis 
ombyggda äldre ekonomibyggnader lig-
ger som flyglar framför mangården. Vid 
åkerkanten strax norr om ekonomibe-
byggelsen finns en gammal maltkölna.

Gården Tyllered 2:3 saknar numera eko-
nomibyggnader. Dessa låg tidigare fram-
för manbyggnaden med gavlarna ut mot 
vägen. En grusad väg med nyplanterade 
alléträd leder fram mot mangården som 
omgärdas av en välbyggd kallmur. Bakom 
manhuset är en större trädgård med bl.a. 
fruktträd och ett rödfärgat uthus. Det 
mycket välhållna manhuset är mycket 
likt manbyggnaden på Tyllered 1:2 och 
torde ha uppförts av samma byggmästare 
några år tidigare. 

Strax intill ligger gården Tyllered 2:2, 
precis invid Askhultsvägen. Den väl-

Manbyggnaden på Tyllered 1:2. Den ljusa locklistpanelen är i originalskick liksom veranda och takskäggsut-
smyckning. Intill muren står en gammal väghållningssten med gårdsnamnet inristat.

Vägens passage mellan ekonomibyggnaderna, där en stor ek och den gamla stenbyggnaden ger karaktär åt 
gårdsmiljön.
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bevarade huvudbyggnaden, uppförd 
runt 1860, är till skillnad från de övriga 
mangårdshusen av den traditionella hal-
ländska typen. Huset utgörs av en smal 
rödfärgad länga, tillbyggd med en vinkel 
på 1880-talet. Vid gårdsplanen ligger 
även en f.d. arbetarbostad samt en större 
ladugård. De två olika mangårdstyperna 
i Tyllered, uppförda nära intill varandra 
med ca 10 års mellanrum, markerar peda-
gogiskt den förändring i det halländska 
byggnadsskicket som pågick under de-
cennierna efter 1800-talets mitt.

Landskapet kring Tylleredsgårdarna öster 
om landsvägen är något mer kuperat och 
varierat. Här finns t.ex. inslag av barr-
skogspartier på sandig mark samt be-
tesmark i form av bl.a. några hagmarker 
med enstaka grövre ekar kring Törlans 

lummiga fåra. I anslutning till betes-
hagarna finns stenmurar och rester efter 
fägator. Längre åt öster, ut mot lands-
vägen mellan Tvååker och Långås och 
kring Halvbondagärde, tar vidsträckta 
åkermarker vid igen. Här ändrar även 
Törlan karaktär, då dess lopp i sydost har 
rätats och kanaliserats i samband med 
större torrläggnings- och uppodlingspro-
jekt under 1840-talet.

Törlan rinner stilla fram genom betesmarken söder 
om Tyllered 1:2. Kring ån växer träd, vilket ger hag-
marken här en lummig karaktär.

Tyllered 2:2. Manbyggnaden är en traditionell hallandslänga, vilken förstorats med en vinkelbyggnad.

Landsvägen mellan Tvååker och Morup passerar över Törlan på en stenvalvsbro med kvaderhuggen 
sten från ca 1920.
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Hägareds mangårdsbebyggelse är förklarad 
byggnadsminne och skyddas genom särskilda 
skyddsföreskrifter enligt Kulturmiljölagen, 
3 kap. En yta med stenig betesmark kring 
Törlan, S om Tyllered 1:2, upptas i Jord-
bruksverkets ängs- och betesmarksinvent-
ering. Törlan ingår i naturvårdsprogram 
för Varbergs kommun; objekt 3 Törlan. 
Fiskeriverket har klassat ån som riksintresse 
pga. bestånd av havsöring och lax. Törlan 
omfattas av strandskydd.

Odlingslandskapet kring Tyllered vid laga skiftet 1852. Uppodlingen hade vid denna tidpunkt kommit en god bit 
på väg, men ännu fanns större ytor med ängs- och betesmark kvar kring gårdarna. Akten M72-29:2 i Lantmäteri-
styrelsens arkiv.

Lövrik hagmark med stora ekar strax söder om 
Tyllered 1:2.

På den kraftigt uppodlade kustslätten kring Hägared och Tyllered finns några större märgelhålor kvar i åkermark-
en. I bakgrunden syns Hägareds gård.
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Rekommendationer
•  Mangårdsbyggnadernas exteriör bör ej förändras. Viktiga komponenter är stengrunder, fasadpaneler, fasadliv, 

verandor, tak, takmaterial (tegel), takskägg, skorstenar, fönster, dörrar och färgsättning. Hägareds gård med tillhörande 
skyddsområde är byggnadsminne och bevaras enligt särskilda skyddsföreskrifter.

•  Gårdsmiljöerna med ekonomibyggnader, arbetarbostäder, alléer, stenmurar, grindstolpar och grindar, grusrundlar, stenar 
med inskription, vårdträd och trädgårdar vårdas och bevaras.

•  Ny bebyggelse prövas individuellt. Utförande och placering avvägs i förhållande till befintlig bebyggelse och 
bebyggelsemönster. Ny bebyggelse bör som huvudregel undvikas i det öppna åkerlandskapet.

•  Karaktärsskapande landskapselement såsom alléer, grövre ädellövträd, fruktträdgårdar, stenmurar, diken, vägar, fägator, 
märgelhålor, trädbevuxna impediment, stenvalvsbro och Törlans slingrande lopp bör bevaras och vårdas.

•  Markerna bör fortsatt hållas öppna genom åkerbruk och bete. Särskilt hagmarkerna kring Törlan bör fortsatt betas, där  
även inslaget av grövre ekar värnas.

Fastigheter med kulturhistorisk värdefull bebyggelse enligt Bebyggelseinventeringen (2009): Hägared 1:1, Tyllered 1:2, 2:2 och 2:3.

Gården Tyllered 2:3 ligger nära landsvägen, omgiven av vidsträckta åkermarker. 
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Ottersjö säteri
Dagsås socken

Att komma till Ottersjö är som att ta ett kliv bakåt i tiden. Säte-
riet ligger inbäddat i lummig grönska med ett avskilt läge nära 
allfarvägen, från vilken en pampig allé leder fram till gårdsplan. 
Väl här, möts man av en säregen atmosfär med känslan av att ti-
den nästan verkar ha stått stilla. Ottersjö säteri utgör en för Hal-
land särpräglad och osedvanligt välbevarad herrgårdsmiljö från 
1700-talet. Här finns, förutom det långa timrade corps-de-logiet, 
äldre park- och trädgårdsanläggningar samt ett stilenligt annex 
och flera ekonomibyggnader av olika ålder, storlek och funktion. 
Bebyggelsen omges av åker- och betesmarker inramade av vällagda 
stenmurar. Fortfarande präglas miljön vid Ottersjö av sin vegeta-
tion med flera mycket fina gamla solitärträd av bl.a. ek, bok och 
kastanj samt högvuxen bokskog ner mot Skärsjön.

3636
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Ottersjös äldre historia är något oklar, 
men har en tydlig koppling till det när-
belägna Öströö. Medan Öströö har me-
deltida anor som huvudgård, tycks Ot-
tersjö ha etablerats något senare. Säteriet 
omnämns första gången i historiska käl-
lor år 1600. Under början av 1600-talet 
fungerade Ottersjö som ladugård till 
Öströö, vars ägare periodvis förvaltat 
båda egendomarna. Säteriet har genom 
åren ägts av flera prominenta personer 
och släkter, bl.a. Giedde, Morman, Orr-
hane, Palmfeldt, Ehrenpohl, Stjernsvärd, 
Mannerskantz och Muhl. Dessa familjer 
ägde tidvis hela Dagsås socken, vars torp 
och gårdar då låg under säterierna Öströö 
och Ottersjö. Därtill fanns underlydande 
frälsehemman i närbelägna socknar. 

I landsbeskrivningen 1729 upptas Ot-
tersjö som ett mantal säteri, som då 
innehas av häradshövding Palmfeldt. 
Denne hade vid tillträdet fyra år tidig-
are uppfört en ny ”Caracteurs bygning af 
furu ock grantimmer täckt med Tegell” på 
egendomen, vilket med all säkerhet är 
den byggnad som står här än idag. Åt-
minstone en del av ekonomibyggnaderna 
tycks då redan ha funnits på platsen och 
några av dem beskrivs som bristfälliga. 
Även trädgården omnämns, vilken då 
hade åtskilliga fruktbärande träd, bl.a. 
körsbärs- och äppelträd. I övrigt fanns 
även två igenväxta dammar i trädgården. 
Trädgårdens existens talar för att en äl-
dre manbyggnad av viss dignitet funnits 

Fasaden åt trädgården mot norr. Stenläggningar, låga häckar, stenmurar och stora ädellövträd bidrar till att ge 
området en tidstypisk karaktär.

Den välbevarade entrén 
i empirestil .
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på platsen redan före Palmfeldts nybyg-
ge, sannolikt förvaltarbostaden till la-
dugården under Öströö.

Det mycket välbevarade corps-de-logiet 
från 1720-tal är en envånings timmer-
byggnad med 12 fönsteraxlar och den 
ansenliga längden av 45 meter. I västra 
delen framspringer en flygelliknande 
utbyggnad. Fasaden är klädd med 
gråblåmålad lockpanel. Porten är utfor-
mad i empirestil med två små runda fön-
ster på var sida. Taket med sina fyra sym-
metriskt placerade skorstensstockar är 
belagt med enkupigt taktegel. Exteriören 
är fortfarande mycket välhållen och väl-
bevarad med sina många originaldetaljer.

Under slutet av 1700-talet utvecklades 
ett slags mönsterjordbruk på Ottersjö 
genom änkefru Ehrenpohls försorg, 
vilken var en driftig föregångskvinna 
inom lanthushållning. Under hennes 
ledning skedde en uppodling av ängs- 
och ljungmarker och bitvis även i ek- och 

På häradskartan från ca 1920 ser man hur Ottersjö säteri ligger omgivet av 
lövskog och åkermarker nära Skärsjöns strand. Från Dagsåsvägen leder en allé 
upp till gårdsplan. Invid corps-de-logiet finns park och trädgårdsanläggningar. 
En mot huvudbyggnaden vinkelställd bostadslänga är numera försvunnen. 
Ekonomidelen ligger lite för sig, strax sydväst om manhuset. Nere vid sjön finns 
en liten byggnad precis i vattenkanten. Bladet Tvååker.

Allén, här mot sydväst, kantas av flera gamla ham-
lade lövträd. Den vackra stenmuren inramar gårds-
området och den gamla parken/trädgården. Utanför 
vidtar åkermarken.
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bokskog. Bokskogen var då ett tämligen 
nytt inslag i miljön. Ängen dikades och 
runt gamla och nya åker- och ängsgärden 
uppfördes breda stenmurar.

Av S.P. Bexells beskrivning över Hal-
land från tidigt 1800-tal, framgår att 
Ottersjö då hade ”wackra åbyggnader…, 
goda trädgårdar, sågar och mjölqwarnar” 
samt egen bokskog. Säteriet brukades 
med hjälp av arbetskraft från underly-
dande torp och frälsehemman. Vid den 
här tiden förrättades storskifte på säteri-
ernas ägor i Dagsås socken, vilket säkert 
effektiviserade jordbruket. Mot slutet av 
1800-talet beskrivs egendomens skog 
som ”vacker och väl vårdad”, med bok, 
ek och björk för husbehov och avsalu. 
Gården omgavs av såväl trädgårdar som 
en större park. 

Det är i princip den bild som möter be-
traktaren än idag, förutom att delar av 
de f.d. park- och trädgårdsanläggnin-
garna försvunnit eller vuxit igen. I den 
gamla trädgården sydväst om gårdsplan, 
kan man fortfarande ana anläggningens 
forna utbredning och innehåll via rester 
av vegetation och lämningar som terras-
seringar, gångstigar, murrester, trädgårds-
bord i sten mm. Kvar finns allén med 
bl.a. hamlade lönnar längs infartsvägen,  
grindstolparna i kallmurad sten vid in-
farten samt de vita trägrindarna närmare 
gårdsområdet. Detsamma gäller rundeln 
framför huvudbyggnaden, där det står en F .d. arbetarbostad vid uppfarten. 

Uthuslänga med brygghus. 

De stora ekonomibyggnaderna väster om huvud-
byggnaden tillkom i slutet av 1800-talet.

Park- och trädgårdsdelen bakom manbyggnaden. I kanten mot bokskogen ligger annexet, vars 1920-talsklas-
sicism passar mycket bra i miljön.
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blodbok idag. På gårdsplan finns också 
några hamlade lindar av hög ålder samt 
en handpump av äldre modell. Längs äl-
dre parkområden och infartsvägar finns 
bitvis pampiga stenmurar bevarade.

Under tidigt 1900-tal omgavs bebyg-
gelseområdet i norr av lövskog på in-
ägorna ner mot Skärsjön. På den f.d. ut-
marken växte till stor del granskog och gör 
så än idag. Söderut bredde åkermarken 
ut sig, vilken rent fysiskt utgjorde en 
förlängning av det långsmala åkersjoket 
till Bråtared. Den åker som ligger öster 
om allén var fördelad på ett antal större 
blockformiga tegar, varav några avskildes 
av raka diken. Dessa ytor består idag av 
stora, tämligen formfattiga åkerfält med 
inslag av impediment (bl.a. gravar) och 
lövdungar. Tegarna väster om allén hade 
däremot en mer ålderdomlig, krokig och 
småskalig form. Flera av dessa var ännu i 
bruk under 1900-talet, men idag återstår 
bara en av dem som öppen mark (ytan 
strax norr om ekonomidelen). 

Strax öster om huvudbyggnaden upp-
fördes 1924 ett mindre bostadshus som 
väl ansluter till 1700-talsarkitekturen. I 
väster ligger ett vagnslider och en uthus-
länga med bl.a. brygghus. En bit därifrån 
finns en trelängad ekonomidel från slutet 
av 1800-talet. Denna ligger för sig, utan-
för den stenmur som omger själva gårds-
området. Den nås från gårdsplan via en 
liten öppning i muren, försedd med vit 

Området med den f.d. trädgårds-/parkanläggningen sydväst om gårdsplan omramas av en vällagd stenmur. 
Vissa ytor hålls öppna med gräsklippning och lite varstans växer ännu fruktträd och allehanda trädgårdsväxter. 
Rester efter trädgårdens forna innehåll och struktur kan ännu återfinnas här.

trägrind. Byggnaden används idag till viss 
del för stall- och ridverksamhet. Vid al-
lén nära infarten till säteriet ligger en f.d. 
arbetarbostad, en bostadslänga samt ett 
uthus klätt med rödfärgad panel. Husen 
omges av ett småskaligt odlingslandskap 
med stenmurar, grindstolpar och ham-
lade träd. Ett par promenadstigar leder 
genom bokskogen ned mot Skärsjön, 
där det finns en brygga och numera även 
bastu.

Ottersjö familjeförening UPA 
Ottersjö familjeförening UPA tillkom 1916 
på överläkare Carl Holmdahls i Helsingborg 
initiativ. Denne var ett av tretton barn till 
framlidne kontraktsprosten S J Holmdahl i 
Tvååker, vilken företrätt en strängt schar-
tauansk inriktning. På Ottersjö skulle famil-
jetraditionerna bevaras och en samlingsplats 
för föreningens medlemmar skapas. Efter en 
omfattande restaurering - bl.a. lyftes huset 
för att få en luftad grund - under ledning 
av brodern och arkitekten Gustaf Holm-
dahl, kom Ottersjö corps-de-logi även att 
hysa det gamla prästhemmets bibliotek och 
inventarier.
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Alltsedan 1916 ägs Ottersjö av en familje-
förening, vars speciella ägandeform och 
bakgrund bidragit till att säterimiljön 
kunnat bevaras med mycket av dess ur-
sprungliga atmosfär i behåll. I samband 
med övertagandet, genomfördes bety-
dande renoveringar av corps-de-logiet 
som även fick en tillbyggnad i väster. 
1918 invigdes det nya familjestället av 
föreningens medlemmar.

Ottersjö säteri från luften. 

Området ingår i riksintresse för kultur-
miljövård; KN 16 Dagsås samt riksintresse 
för naturvård; NN 10 Åkulla bokskogar. 
Säteriet ligger inom friluftsområdet Åkulla 
bokskogar. I området finns flera fornlämn-
ingar, bl.a. gravar från brons- och järnålder 
(stensättningar). Tidigare gick socken- och 
häradsgränsen tvärs över Ottersjös ägor. 
Strax NO om Sjölid finns en gränssten ut-
med vägen i skogen, med texten ”Skillnads 
märke emellan Faurås och Himble härader”. 
Skärsjön omfattas av utökat strandskydd.
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Allén som kantar grusvägen fram till gårdscentrum består till stor del av hamlade lönnar. Vid infarten finns två grindstolpar av kallmurad sten.

Rekommendationer
•  Herrgårdsmiljön på Ottersjö har mycket högt kulturhistoriskt värde. Vård- och underhållsåtgärder bör utgå från ett starkt 

bevarandeperspektiv, såväl exteriört som interiört. Byggnadsminnesförklaring bör utredas. 
•  Bebyggelsen vårdas och renoveras med hänsyn till dess arkitektur, historia och ursprungliga utseende. Viktiga karaktärsdrag 

är t.ex. grund, fasad- och takmaterial, fasadliv, takfall, fönster, entrépartier och färgsättning.
•  Den välbevarade gårdsmiljön med stenmurar, grindstolpar och grindar, staket, stenläggningar, grusplan, rundel m.m. bör 

vårdas och bevaras. Detsamma gäller den f.d. trädgårds- och parkanläggningen med lämningar.
•  Ny bebyggelse bör endast tillkomma som komplementbyggnader/uthus eller som byggnader för jordbrukets behov. 

Placering avvägs i förhållande till befintlig bebyggelse och utformas med utgångspunkt från denna beträffande skala, 
proportioner, färg och materialval.

•  Karaktärsskapande landskapselement såsom alléer, stenmurar, diken, vägar, impediment och grövre solitärträd bör bevaras 
och vårdas.

•  Markerna i säteriets närmiljö bör fortsatt hållas öppna genom åkerbruk och bete. 

Fastigheter med kulturhistorisk värdefull bebyggelse enligt Bebyggelseinventeringen (2009): Ottersjö 1:6.
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Dagsås - Öströö - 
Sjöö
Dagsås socken

Dagsås socken har sedan medeltid utgjort en betydelsefull godsmil-
jö, där säterierna Öströö, Ottersjö och Klef ännu sätter sin tydliga 
prägel på landskapet. Den ovanligt långa och pampiga allén ut-
med landsvägen från Tvååker, är ett tydligt tecken på storgårdar-
nas inflytande i socknen. Godsmiljön karakteriseras av närheten 
till sjöarna och läget i vacker bokskog. Öströö slott ligger som en 
vit pärla vid Ottersjöns norra strand. Den särpräglade italiensk-
inspirerade huvudbyggnaden omges av en fin park. Strax intill 
finns Öströö fårfarm, ett populärt utflyktsmål som årligen lockar 
många besökare och vars gotlandsfår betar stora arealer i trakten. 
Söder om sjön breder de småskaliga och välhävdade markerna till 
Sjöö ut sig. I kyrkbyn ligger bebyggelsen pittoreskt i den lummiga 
ådalen. Här finns, förutom kyrkan och gårdsbebyggelsen, även ett 
par äldre skolhus, f.d. affär, smedja, torp och en synnerligen välbe-
varad kvarnmiljö.

37
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Godslandskapet kring Skärsjön och 
Ottersjön i Dagsås har mycket gamla 
anor. Än idag sätter de anrika säterierna 
Öströö, Ottersjö och Klef sin tydliga 
prägel på miljön. Med sina pampiga 
slotts- och herrgårdsliknande huvud-
byggnader, stora ekonomibyggnader 
och rester efter parkanläggningar, ger de 
bygden ett skimmer av fornstora dagar. 
Kommer man åkande på landsvägen från 
Tvååkerhållet, möts man av en pampig 
allé bestående av bl.a. gamla knotiga alar 
och ekar. Den ovanligt långa allén (ca 2 
km återstår) bildar en anslående infart 
till godsdomänen – redan tidigt beskriv-
en som ”en nejd af de skönaste Romantiske 
omgifwelser” (Bexell 1818).

Öströö
Öströö omnämns första gången i 
historiska källor 1366 (Höstre i Daxasa 
Sochn) och upptas som ett säteri i en 
jordebok från 1686. Domänen har san-
nolikt fungerat som huvudgård redan 
under medeltid. Troligen har den sin 
föregångare i den närbelägna medeltida 
borgen och befästa gården Truedsholm 
på Holma ö i Byasjön (FMIS Sibbarp 
44:1). Under medeltid var Öströö i flera 
adliga familjers ägo, däribland Sparre och 
Snakenborg. Från 1500-talet har det ägts 
av familjer som Rosengiedde, Morman, 
Orrhane, Uggla och Löwenskjöld, d.v.s. 
till dels samma familjer som ägde det 
närbelägna Ottersjö (se område 36).

Bokskogen sluter sig tät vid infarten till Öströö. 

På en karta från 1873 redovisas alla ägorna till säteriet Öströö. Vid Ottersjöns strand ligger själva gårdsanlägg-
ningen, med ekonomidelen i sitt gamla läge. Intill finns gårdens åkermark, vars utbredning ungefär motsvarar 
dagens ytor med öppen gräsvall. På inägorna växer en ansenlig mängd bokskog. Till säteriets ägor hörde då 
ännu Öströö kvarn vid Dagsåsån samt flera torp. Torpens små åkertegar står i skarp kontrast till säteriets stora, 
dikade åkerytor. Akten 13-DAG-12 i den regionala lantmäterimyndighetens arkiv. 
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Öströö säteri hade under 1700-talet egen 
bokskog, fyra ålfisken, en kvarn samt ett 
par fiskdammar. Såväl i åker och äng som 
i trädgården växte lövträd och buskar och 
i den senare fanns ymnigt med allehanda 
fruktträd. Åkern var indelad i flera gärden, 
åtskilda med breda stenmurar. Under 
tidigt 1800-tal hade flera tullkvarnar, 
sågverk och garveri tillkommit. Sågverket 
var för tiden imponerande med sitt stora 
vattenhjul som höll fyra ramsågar igång 
och här tillverkades bl.a. tunnstavar av 
bok till silltunnor.

Godsen i Dagsås hade tidigare en lång rad 
underlydande gårdar och torp, varifrån 
såväl arbetskraft som inkomster inhäm-
tades. Tidvis ägde godsen hela socknen, 
vilket framgår av landsbeskrivningen 
1729 där merparten av gårdarna beskrivs 
som ”gammalt frälse”. Redan vid denna 

Som en norditaliensk kampanil framträder hörntornet till Öströös huvudbyggnad. Byggnaden är av ansenlig ålder, enligt vissa uppgifter kan delar av huset vara från 
1500-talet. Det nuvarande utseendet härrör dock från en restaurering 1916, medan den lägre delen och tornet tillkom 1861. 

Den ovanligt långa allén genom Dagsås skapar en 
särpräglad atmosfär.

tidpunkt fanns flera torp och backstugor 
i socknen. Ännu vid tiden för laga skifte 
1840 ägde Öströö de flesta hemmanen 
i socknen, men denna epok skulle snart 
vara över. Vid 1900-talets början antog 
fastigheten den form den har idag. Struk-
turen med godsen och dess underlydande 
obesuttna enheter, kan ännu skönjas i 
bebyggelsen och landskapet här.

Delar av nuvarande corps-de-logi kan 
eventuellt vara uppfört på släkten Rosen-
gieddes tid, enligt en inskription med 
årtalet 1552 som ska finnas i huset. Av 
denna byggnad återstår i så fall delar av 
en timmerstomme. På 1860-talet tillkom 
ett italiensk-inspirerat torn. 1916-1917 
genomgick godset en omfattande om- 
och tillbyggnad ledd av arkitekten G L 
von Dardel, bl.a. tillkom en envånings 
länga innehållande köksavdelning. Den 
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vitrappade huvudbyggnaden har nu när-
mast stilen av en italiensk villa. Bygg-
naden omges av en muromgärdad f.d. 
park, terrasserad ned mot sjön och med 
klockformigt figurklippta granar längs 
uppfarten. Öströö ägs och förvaltas nu-
mera av familjen Klingspor. 

Delar av den forna parkanläggningen 
ner mor Ottersjön har vuxit igen, men 
de stensatta terrasseringarna hålls ännu 
öppna. Bebyggelseområdet hyser flera  
vällagda stenmurar, varav några mäk-
tiga som avgränsar terrasserade ytor i 
f.d. parkmiljö. Även landsvägen kantas 
av vackra murar samt grindstolpar och 
rester efter äldre s.k. stengardister för 
vägräcken.
 
Norr om bebyggelseområdet breder stora 
platta åkerfält för vallodling ut sig, där 
fåren tidvis betar. De öppna ytorna är 
formfattiga och avgränsas av diken, sten-
murar och staket/fårstängsel. Strax inpå 
fälten vidtar bokskogen. Söder om gårds-
läget finns ett mer lummigt stråk utmed 
Ottersjön, med åkerytor och trädbevuxen 
mark. I övrigt inramas miljön av vacker 
högvuxen bokskog, vilken genomkorsas 
av flera vandringsleder ingående i fri-
luftsområdet Åkulla bokskogar. 

I bokskogen kring Öströö finns ett stort 
antal gamla stenmurar, avgränsande olika 
ägor och markslag. Även fossil åkermark 

Öströö fårfarm
Vid den 1916 företagna upprustningen av 
Öströö flyttades ekonomibyggnaderna till sin 
nuvarande plats öster om parken och här upp-
fördes även en arrendatorsbostad. Gården bed-
revs därefter med spannmålsodling och grisup-
pfödning. Sedan 1987 är ekonomidelen med 
byggnader och marker (ca 150 ha) utarren-
derade till Öströö fårfarm, som drivs av  Jea-

nette och Kristian Carlsson. På markerna be-
tar idag drygt 550 tackor gotlandsfår samt ett 
antal kor av rasen Highland cattle. Fårfarmen 
har utvecklats till en omfattande och populär 
publik verksamhet med bl.a. gårdsslakteri, 
café, lammsafari och konferenser. Företaget 
har fått många utmärkelser för sitt lokala 
mathantverk samt sin ekologiska produktion 
och landskapsvård.

Äldre stuga på Öströö fårfarm, vilken idag används som skinn- och hantverksbod.

Gårdsplanen framför corps-de-logiet med sina grusgångar, rundel och klockformigt klippta granar. 
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med röjningsrösen och röjda ytor finns 
på sina håll. En del lämningar härrör från 
torpen, men delar går sannolikt tillbaka 
på förhistoriska och medeltida röjningar. 
Redan 1773 noterar A G Barchaeus vid 
sitt besök på Öströö ”tydeliga märken af 
gammal åker öfveralt… man trodde diger-
döden hafva lagt fälten öde”. 

Dagsås by
Dagsås by är belägen utmed landsvägen 
mellan Tvååker och Angryd. Vägen kan-
tas av en lång allé med bl.a. ekar och alar, 
vilken dock numera är något fragmen-
tarisk i själva kyrkbyn. Som en ”grindstu-
ga” vid infarten till Klef, ligger ett välbev-
arat torp. Något närmare byn finns den 
år 1872 uppförda folkskolan i Dagsås, 
numera yogacenter. Vid kyrkan, närmast 

Knotiga gamla alar i allén mellan Öströö och Dagsås.

På 1920-talet var landskapet kring Dagsås i hög grad ännu präglat av säterierna och dess underlydande torp. 
Flera av torpen syns på kartan och några finns kvar än idag. Vid storgårdarna fanns parkanläggningar. Öströö 
omges av stora åkerfält och lummig bokskog. Längs Dagsåsån fanns flera kraftstationer samt Öströö kvarn. 
Bladet Tvååker.

Dagsås kyrka och församlingshem, f.d. småskolan.
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intill  vägen, ligger den f.d. småskolan 
som var i bruk fram till 1960. Byggnaden 
är idag församlingshem. Tvärs över vägen 
finns Dagsås lilla bussgarage.

I anslutning till den lummiga trånga dal-
gången längs den slingrande Dagsåsån, 
återfinns flera av de äldre gårdslägena. 
Utmed åns västra sida ligger gårdsbe-
byggelsen på rad, vackert insmugen vid 
foten av Dagsåsabjärs bokskogsklädda 
sluttning. Gårdsmiljöerna här omges 
av ett småskaligt odlingslandskap, med 
stenmurar och betesmarker. Vid kyrkan 
leder små gångbroar över ån.

Dagsås kyrka ligger vackert på en liten 
kulle intill ån, vilken går in i en djup ravin 
alldeles väster därom. Kyrkan är troligen 
från 1200-talet och medeltida murverk 
återstår i delar av långhuset. Tidigare 
hade godsägarna på Öströö patronatsrätt 
till kyrkan, vilket ger den en speciell 
historisk dignitet i godsdomänen och 
även märks i dess inventarier. Flera av 
godsägarfamiljerna har sina gravplatser 
på kyrkogården. 1912 ödelades hela 
kyrkan utom vapenhuset vid en eldsvåda, 
men två år senare var den uppbyggd 
igen. De gamla murarna återanvändes, 
men ett nytt stentorn tillkom istället för 
det förra av trä. Kyrkan är i vitputsad 
sten med taktäckning av enkupigt tegel, 
liksom det kraftiga lanterninförsedda 
tornet. En vällagd bred stenmur omger 

Öströö kvarn med intilliggande mjölnarbostad utgör en ovanligt välbevarad kvarnmiljö i Dagsås, såväl exteriört 
som interiört. 

Gården Dagsås 10:1 ligger vackert vid Dagsåsån, vid foten av Dagsåsabjär.
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kyrkogården, som skuggas av lummiga 
gamla lövträd. 

Dagsåsån har tidigare varit mycket vik-
tig för bygden och dragit till sig såväl 
kvarn- och sågverksamhet som ålfisken 
liksom mindre kraftverk. Rester efter 
dessa näringar återfinns på flera håll längs 
ån. Gårdslägena längs åns västra sida har 
ännu en tydligt agrar prägel, med många 
äldre byggnader och betade marker intill. 
På Dagsås 10:1 finns t.ex. en välbevarad 
manbyggnad av typen hallandslänga 
med frontespis. Ekonomibyggnader av 
varierande ålder ligger strax söder om 
bostadshuset.

Utmed åns lopp norrut i byn ligger 
Öströö kvarn, tidigare tillhörig säteriet. 
Av anläggningen återstår idag en kvarn-
byggnad och en f.d. mjölnarbostad. 
Förut fanns även såg, smedja och eko-
nomibyggnader, vilka dock revs på 1960- 
och 70-talen. Murrester finns bevarade 
av det sågverk som fanns här redan på 
1700-talet. Kvarnbyggnaden från 1859 
har tre loft. Vattenhjulet är inbyggt och 
har en imponerande diameter på uppåt 
sex meter. Maskineriet är intakt, kvarnen 
har två stenpar och kvarnrännan är sten-
skodd. Nedanför fördämningen finns 
resterna av en ålkista. Den välbevarade 
mjölnarbostaden, som ligger mitt emot 
kvarnen, är en rödfärgad länga i en 
våning med taket uppburet av ryggåsen. 

Landsvägen mellan Tvååker och Angryd passerar ge-
nom Dagsås by, här nära gamla affären och kvarnen. 

I byns norra del, kring vägkorsningen mot Varberg, ligger f.d. Sigurd Kjellbergs affär (stora gula bygganden), 
gamla smedjan och ett par äldre småhus.

Huset är troligen ungefär samtida med 
kvarnbyggnaden.

Nära vägkorsningen norr om kvarnen 
finns några karakteristiska byggnader. 
Här ligger en större gul träbyggnad med 
frontespiser och brutet tak. Byggnaden 
uppfördes 1918 och har tidigare inrymt 
Sigurd Kjellbergs affär, men fungerar 
idag endast som bostadshus. Närmast 
korsningen finns en fin verkstadsbygg-
nad/smedja med spröjsade fönster samt 
ett äldre litet bostadshus.

Landskapet kring vägskälet består av öp-
pen gräsvall på f.d. åker, som Öströös får 
numera betar. Intill finns modern villa-
bebyggelse. Marken är bitvis fuktig och 
igenväxande med tuvig vegetation och 
sly. Ett par större diken avleder vattnet 
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”Grindstugan” vid Klef vaktar vid 
den allékantade infarten mot 
Dagsås.

Den gamla folkskolan ligger utmed landsvägen mot 
Tvååker i byns södra del. Idag hyser byggnaden kurs-
gården ”Dagsås Yoga Mangalam”, vars nyandliga 
kurser, workshops och yogaklasser lockar hit många 
besökare utifrån.

Ett flertal torp hörde till godset 
Öströö. I närheten av Skärsjön lig-
ger några torpställen kvar på rad 
i en backe. Nedan Timoteustorpet 
med nylagt stråtak.

Öströö fårfarms gotlandsfår på bete i Dagsås. Fåren håller markerna öppna på flera håll i grannskapet.

till Ottersjön. Marken nära strandkant-
en har längs vägen mellan Dagsås och 
Öströö till betydande del vuxit igen med 
buskar och träd samt täta vassbestånd. 

På en höjd öster om vägskälet ligger 
Kullen, ett f.d. torp under Öströö, som 
idag är under renovering. Inne i bok-
skogen väster om godset återfinns flera 
torp, bl.a. Tillstorp och Rävakistan 
samt Timoteustorpet vid Skärsjön, vilka 
är några av de dagsverkstorp som upp-
fördes på Öströö under andra hälften av 
1800-talet. Idag fungerar de som privata 
(fritids)bostäder och omges av småska-
liga trädgårdar, stenmurar m.m. Ytter-
ligare ett av säteriets f.d. torp, Dalen, 
ligger mellan kyrkbyn och Sjöö och har 
numera karaktären av bondgård.
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Backstugor
Backstugor dyker upp under 
1700-talet för att bli allt vanligare 
under 1800-tal och tidigt 1900-tal. 
Under denna period ökade antalet 
obesuttna (icke jordägande) mar-
kant i samband med befolkning-
sökningar kopplade till jordbrukets 
expansion. Backstugor var ofta väl-
digt enkla och små och känneteck-
nas av att de var helt eller delvis in-
grävda i backen. På så vis fick man 
värmeisolering samtidigt som man 
sparade byggnadsmaterial. De plac-
erades på byns allmänning, vanli-
gen på utmarken långt ifrån själva 
byn. Backstugorna beboddes av folk 
med låg social och ekonomisk sta-
tus, ofta gamla, sjuka, fattiga och 
icke arbetsföra personer. Idag finns 
endast ett smärre antal av denna 
förr så vanliga bostadstyp kvar i 
landet. 

nader och vinkelbyggda ekonomilängor 
från 1900-talet. Kring bebyggelsen och 
landsvägen som passerar finns flera ovan-
ligt fina och välbevarade fägator, kantade 
av vällagda stenmurar. Ett antal hålvägar 
utvisar rester efter betydligt äldre färd-
stråk i sluttningen ner mot Dagsås, varav 
en kallas Kyrkstigen. På Gummaråsen 
söder om Sjöö, finns idag fem vindkraft-
verk som syns vida omkring.

Skrape-Finas backstuga på nio kvadrat var bebodd ända fram till 
1968! Idag vårdas den av Sibbarp-Dagsås hembygdsförening.

Tillstorp, ett av de f.d. dagsverkstorpen till Öströö, är beläget i kanten av bokskogen.

I sluttningen ned mot Ottersjön på dess 
västra sida ligger Skrape-Finas backstuga. 
Backstugan uppfördes omkring 1880 
och här bodde Anna Josefina Gabrielsson 
(f. 1868) med sina sex barn. På tomten 
finns även en redskapsbod och jordkäl-
lare. Skrape-Fina livnärde sig på allehan-
da sysslor i bygden, såsom tvätt, vävning, 
mjölkning, bär- och blomplockning. 
Kring stugan röjde och odlade hon små 
jordplättar och köksland. Stugan elektri-
fierades på 1950-talet och beboddes av 
hennes son Hugo ända fram till 1968. 
Backstugan vårdas och visas nu av hem-
bygdsföreningen. 

Sjöö
I sluttningarna söder om Ottersjön ligger 
den lilla byn Sjöö, på vars ägor ett små-
skaligt och ålderdomligt odlingslandskap 
breder ut sig. Än idag kan man återfinna 
många spår efter äldre tiders brukning 
och markslag här, bl.a. trädrika hagmark-
er. Området ned mot sjön innehåller flera 
välhävdade betesmarker med en värdefull 
flora. På gammal inägomark finns fossilt 
odlingslandskap med röjningsrösen, ter-
rasser, diken, stenmurar och husgrunder. 
På gårdens f.d. utmark finns ytterligare 
fossil åkermark, bl.a. söder om landsvä-
gen. Delar av den fossila åkermarken har 
troligen ett förhistoriskt och medeltida 
ursprung. 

Bebyggelsen i Sjöö består av ett par gårdar 
med äldre, delvis förändrade manbygg-
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Området utgör riksintresse för kultur-
miljövård; KN 16 Dagsås samt ingår i 
riksintresse för naturvård; NN 10 Åkulla 
bokskogar. Det tangerar naturreservat vid 
Skärsjöns sydöstra strand. Fyra ytor vid Sjöö 
upptas i Jordbruksverkets ängs- och betes-
marksinventering. Samtliga dessa består av 
betesmarker med värdefull flora i sluttningen 
ner mot sjön (norr om gårdsläget). Området 
ingår i friluftsområdet Åkulla bokskogar. 
Ottersjön och Skärsjön omfattas av utökat 
strandskydd, Dagsåsån av strandskydd. De 
fornlämningar som finns inom området 
består av fossilt odlingslandskap med terrass-
er, röjningsrösen och röjda ytor (vid Sjöö), 
en sten med sliprännor och skålgropar (Po-
jkastenen), flera hålvägar, torplämningar 
(vid Hägnet och Ekåsen) samt en backstuga 
(Skrape-Finas).

Det småskaliga odlingslandskapet vid Sjöö med bebyggelsen intill de krokiga små åkertegarna i ängen. I åker-
marken finns tendenser till bandparceller och röjningsrösen på rad. Inägornas ängs- och betesmarker är ovanligt 
trädrika. Akten M51-16:1 i Lantmäteristyrelsens arkiv.

Till vänster: varierat, småskaligt och ålderdomligt odlingslandskap vid 
Sjöö. Markerna hålls öppna via åkerbruk och bete. Det stora inslaget 
av lövträd är ännu karaktäristiskt för miljön. 

Gården Sjöö 1:8 ligger vackert intill en skogsklädd höjd och med 
storslagen utsikt över Ottersjön.
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Rekommendationer

•  Säterimiljön kring Öströö bevaras och vårdas så att den fortsatt kan upplevas i landskapet. Särskild hänsyn bör tas till 
siktlinjer, stenmurar, parkanläggning och torpmiljöer. 

•  Bebyggelsen vårdas och renoveras med hänsyn till dess individuella arkitektur, historia och ursprungliga utformning. 
Väsentliga komponenter är fasad- och takmaterial, originaldetaljer, äldre interiörer, fönster- och entrépartier, färgsättning, 
gårdsbild och markbeläggning.

•  Ny bebyggelse prövas individuellt. Placering och utformning bör ansluta till lokalt bebyggelsemönster och 
byggnadstradition vad gäller bl.a. skala, fasadutformning, materialval och färgsättning. Byggelsestrukturen utmed 
landsvägen och längs Dagsåsån är viktig för upplevelsen av kyrkbyn. 

•  Den gamla landsvägen mellan Klef och Öströö, inkl. sin till stora delar bevarade allé, bör bevaras och hållas i gott skick. 
•  F.d. åkermark inom området bör hållas öppen. Igenväxande partier nära bebyggelse och längs Ottersjöns stränder bör röjas 

och betas.
•  Det ålderdomliga odlingslandskapet vid Sjöö bör bevaras och brukas med stor hänsyn till äldre markslagsrester, 

brukningsspår och fossilt odlingslandskap. 
• Områdesbestämmelser bör tas fram.

Fastigheter med kulturhistorisk värdefull bebyggelse enligt Bebyggelseinventeringen (2009): Dagsås 1:2, 1:6, 1:12, 1:14, 1:27, 1:16, 10:1, 
11:1, 13:1, 16:1, 18:1,19:1, Klev 3:1, 3:6, Sjö 1:18, Öströ 1:11.

Från Sjöö har man en vacker utsikt över Ottersjön och Öströö slott, som ligger insmuget i bokskogen på dess norra strand. 
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Ängens
Sibbarps socken

Ängens ligger som en liten öppning i bokskogen, intill bäcken mel-
lan Valasjön och Kalvsjön. Gårdens småskaliga inägomark karak-
teriseras idag av betesmarker och lyckor som omgärdas av impone-
rande stenmurar och fägator. Alltsedan 1860-talet, då gården eta-
blerades här på den sanka och steniga utmarken till Angryd, har 
släkten Bengtsson lyckats utvinna ny odlingsbar mark och skapa 
ett bärkraftigt jordbruk. Tidigare fanns åkermarker samt hästar, 
nötdjur och svin på gården. Idag hålls markerna öppna av Öströö 
fårfarms får. På tomten står en välbevarad smedja och vid bäcken 
finns rester efter en skvaltkvarn och en ålkista. De många stenhug-
geriarbeten som utförts på Ängens sätter sin speciella prägel på od-
lingslandskapet – inte minst de stensatta terrasserna kring tomten.
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Gården Ängens historia är helt och hållet 
förknippad med släkten Bengtsson i Sib-
barps socken. År 1866 köpte August och 
Karolina Bengtsson från Guttared mark 
vid Valasjön från hemmanet Ang-ryd. 
Delar av markområdet kallas i äldre kart-
material för ”Ljungkullen”. Det beskrivs 
under 1800-talets första hälft som 
bestående av kärr, skog och ljungmark. Här 
på den magra utmarken byggde makarna 
Bengtsson sitt hus och började bruka jor-
den. En smedja uppfördes på tomten och 
ålkista samt skvaltkvarn anlades vid den 
lilla bäcken mellan sjöarna. 

Vartefter ny odlingsmark skapades, röjdes 
mängder med sten bort och lades upp i 
stora rösen, i stenmurar och längs fäga-
tor. Kring gårdstomten anlades fina ter-
rasseringar, murar och trappor av egen-
händigt huggen sten. Även byggnaderna 
försågs med mäktiga stengrunder. För att 
utvinna mer odlingsbar mark, genom-
fördes 1891 sjösänkningar av Valasjön 
och Kalvsjön. Den senare sänktes med 
1.8 meter. August Bengtsson, som även 
var stenhuggare och smed, fick 1904 
Hushållningssällskapets hederspokal för 
sin odlarflit.

Omkring 1920 hade gården 10 tunnland 
åker, två hästar, sju nöt och tre svin. På 
åkrarna odlades vete, råg, havre och vick-

er. Från skogen hämtades bl.a. alvirke för 
tillverkning av träskor. Huset som an-
vändes för träskotillverkningen, flyttades 
senare till granngården Krösnaslätten. 

Ängens ägs sedan 1970 av Arvid 
Bengtsson, som då hade skött släkt-
gården en längre tid. Fram till 1969 drevs 
mjölkproduktion och därefter har det 
funnits nötdjur, kalvar och suggor. Idag 
finns inga djur kvar, men markerna hålls 
öppna av Öströö fårfarms får som släpps 
här på sommarbete.

Odlingslandskapet kring Ängens präglas 
alltjämt av en småskalighet och påtag-
lig stenrikedom. Den äldre rumsliga 
strukturen med inägor och utmark är 
fortfarande överblickbar och illustrerar 
på ett tydligt sätt en ensamgård i skogs-
bygd. En smal kurvig grusväg leder ut-
med Kalvsjön fram till gården som ligger 
vid vägs ände. Ett stort flyttblock bildar 
”porten” till inägorna, som omramas av 
en lång stenmur. Inägomarken är öppen 
och välhävdad och den omsluts natur-
skönt av bokskogen.

Bebyggelsen, som består av en mängd 
hus, ligger samlad centralt på en tomt, 
omgiven av fårbetade gräsmarker på det 
som tidigare var åker. Boningshuset är 
från 1870, dock om- och tillbyggt, bl.a. 
med källare. Närmast manbyggnaden 
finns ett par rödfärgade hus med pulpet-
tak; ett inbyggt i stenterrassen samt ett 

Imponerande breda och vällagda stenmurar i odlings-
landskapet vid Ängens. I bakgrunden syns den utdikade 
odlingsmarken kring Valasjöns sydspets.

Gården Ängens mellan Valasjön och Kalvsjön ca 
1920, omgiven av småskaliga åkrar, sankmarker och 
skog. Merparten av den gamla åkermarken, inkl. de 
små lyckorna, hålls fortfarande öppen genom får-
bete. Bladet Rolfstorp.
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med vägg av huggen sten. Bland övriga 
byggnader märks en mycket välbevarad 
gammal smedja, insmugen i backen en 
bit från boningshuset. I byggnaden finns 
bl.a. bälg och ässja kvar. Vidare finns en 
ladugård, uppförd 1948, och förrådshus. 
I öster ligger ett äldre f.d. uthus som  
byggts om till sommarbostad.

Betesmarken genomkorsas av en fin fä-
gata som löper från gården mot f.d. ut-
mark i nordväst. Fägatan kantas av rejäla 
vällagda stenmurar. Bakom boningshuset 

Fägatan från utmarken i väster fram till gårdstomten 
kantas av rejäla stenmurar. 

På trappan framför boningshuset står nuvarande 
ägaren till Ängens, Arvid Bengtsson, vars farfars far 
August bröt ny mark här på 1870-talet.

Det säregna huset inbyggt i terrassmuren vid fägatan tjänade som bostad innan manbyggnad uppfördes 1870. 
I bakgrunden betar några av Öströös får.

finns terrasserade f.d. åkerytor med vack-
ert och omsorgsfullt stensatta kanter. 
Dessa ytor är numera trädgårdsmark och 
klipps med gräsklippare. Ute på gräsmat-
tan står bl.a. flera fina gamla fruktträd.

Kring gården finns några f.d. åkerlyckor 
som även de betas. Lyckorna omramas 
av stenmurar och vid den i sydost finns 
ett par höga grindstolpar i sten kvar vid 
gamla muröppningen. Från gårdstomten 
löper brukningsvägar ut till lyckorna. 
Den utdikade sankmarken kring Vala-
sjöns sydspets är fortfarande halvöppen, 
men håller numera delvis på att växa igen. 
I den kuperade bokskogen kring gården 
finns åtskilliga stenmurar. Skvaltkvarnen 
vid bäcken är numera riven, men rännan, 
stenfundamentet och kvarnhjulet finns 
kvar. Ålkistan intill är ännu i bruk.
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Området ingår i riksintresse för naturvård; 
objekt NN 10 Åkulla bokskogar samt i riks-
intresse för friluftslivet; objekt FN 8 Åkulla 
bokskogar. Området upptas i Naturvårds-
program för Varbergs kommun; objekt 25 
Åkulla bokskogar. Ängens ligger mellan Va-
laklitts och Toppbjärs naturreservat. Hal-
landsleden passerar strax intill. Valasjön 
omfattas av utökat strandskydd. Nära Va-
lasjöns södra strand har en stockbåt påträf-
fats; FMIS Sibbarp 159:1 (förvaras på Var-
bergs kulturhistoriska museum).

Invid boningshuset står ett litet uthus med grund och vägg av huggen sten.

Den smala grusvägen kantas av ett stort flyttblock 
vid inägogränsen.

Vid bäcken mellan Valasjön och Kalvsjön finns rester efter gårdens skvaltkvarn, bl.a. rännan och kvarnhjulet. 
Ålkistan i förgrunden är ännu i bruk!
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Rekommendationer
•  Det är avgörande för landskapsbild och bevarande av områdets småskaliga karaktär att gamla inägomarken fortsatt hålls 

öppen genom bete (eller åkerbruk). Detta gäller även mindre lyckor kring gården. 
•  Det är av särskilt stor vikt att stenmurar, stensatta terrasseringar, fägator, stenhuggeriarbeten samt muromgärdade lyckor 

bevaras och vårdas.
•  Övriga karaktärsskapande landskapselement såsom rösen, stentippar, flyttblocket och grusvägen, äldre brukningsvägar, 

fruktträd, diken, grindstolpar, kvarnplats och ålkista bevaras och vårdas. 
•  Ekonomibebyggelsens mångfald och särprägel vårdas och bevaras. Viktiga bevarandevärda inslag är takform, kombinerade 

sten-/träkonstruktioner, gammalt taktegel, skorstenar, färgsättning (röd slamfärg). Manbyggnaden renoveras med vägledning 
av ursprungligt och/eller äldre utseende.

•  Ny tillkommande bebyggelse bör begränsas till mindre komplementbyggnader/uthus. Utformning och placering bör noga 
anpassas efter befintlig bebyggelse.

Den lilla gårdssmedjan, med bl.a. ursprungligt tegeltak och skorsten, är delvis ingrävd i backen. 
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Sibbarps 
kyrkomiljö
Sibbarps socken

I Sibbarp finns en ovanligt fin och väl sammanhållen kyrkomiljö. 
Sockenkyrkan, gamla skolan och prästgården ligger här på rad i 
skydd av det bakomliggande Kyrkeberg. Kyrkan är från 1200-ta-
let och flankeras av en fin liten klockstapel med faluröd träpanel 
och spånklätt tak. Kring kyrkan i Sibbarp uppstod aldrig någon 
kyrkby och miljön ligger alltjämt ostörd öster om landsvägen ge-
nom dagens lilla samhälle. Mot söder breder flacka åkermarker ut 
sig, vilka brukas nästan ända in mot kyrkogårdsmuren. Prästgår-
den med intilliggande arrendatorsbostad utgör ännu en levande 
jordbruksmiljö, med kor i ladugården och en stor maskinpark på 
gårdsplan. Gårdens naturbetesmarker innehåller fornlämningar, 
stenmurar och röjningsrösen samt partier med vackra ekbackar.
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bygge” – då ofta avknoppningar från 
intilliggande större bebyggelseenheter, 
vilket antyder en expansion snarare än en 
kolonisation. 

Sibbarps kyrka är uppförd på 1200-talet i 
romansk stil. Medeltida murverk återstår 
i långhus och kor, vilket utökades 1833. 
Vid en restaurering 1876 revs ett äldre 
vapenhus på långhusets södra sida och 
1911 upp-fördes ett nytt i trä på västgav-
eln. Det senare ersattes i sin tur av det 
nuvarande vapenhuset i samband med en 
utvändig restaurering 1998.

Kyrkan är i vitputsad sten och taket är 
täckt med skiffer. Den ursprungliga tak-
beläggningen har bestått av spån och där-
efter tegel. Invändigt finns ett välvt vit-
målat brädtak. På kyrkogården, sydväst 
om kyrkan, står en klockstapel uppförd 
i resvirke och inklädd med rödfärgad 
träpanel. Taket är spåntäckt. I klocksta-
peln hänger två klockor, varav den ena 
är en av Hallands äldsta, gjuten 1455 en-
ligt inskriften. Stapelns äldsta delar torde 
vara från 1600-talet. 

Kyrkogården omgärdas av en vällagd, 
kallmurad stenmur. Mot norr finns en fin 
stiglucka i trä. Innanför muren är en rad 
lövträd planterade. Strax utanför kyrko-
gårdsmuren finns bänkar utplacerade 
längs den lilla vägen genom den träd- 
och blomsterrika sluttningen av Kyrke-
berg. Intill kyrkan ligger församlings-

Utsnitt ur laga skifteskartan från 1876-77. Intill kyrkan ligger klockargården och strax norr därom syns fattighuset 
invid Kyrkeberget. Prästgården är belägen något åt SO. Kring denna finns åkrar samt hagmarker med lövträd och 
buskar. Akten M51-15:1 i Lantmäteristyrelsens arkiv.

mark, med ett par markerade höjder vid 
kyrkan (Kyrkeberg) respektive präst-
gården.

Sibbarp ligger på gränsen till skogsbyg-
den. Trakten innehåller omfattande 
spår efter förhistoriska och medeltida 
aktiviteter, bl.a. gravar, fossilt odlings-
landskap och lämningar efter lågteknisk 
järnhantering. Sockennamnet dyker upp 
i historiska källor under andra hälften av 
1200-talet (Sigbiornathorp) och är sam-
mansatt av namnet Sigbjörn (Sibbe) och 
–torp. Torp-namn blir vanliga i Halland 
under vikingatid, med betydelsen ”ny-

Sibbarps kyrkomiljö återfinns nordost 
om samhället, vilket vuxit fram sent i an-
slutning till landsvägarna som passerar. 
Fram till 1900-talets mitt, fanns här 
bara något enstaka torp förutom kyr-
kan, skolan, klockargården och präst-
gården med arrendatorsbostad. Något åt 
söder låg Risens gästgivaregård. Sibbarp 
saknar således en kyrkby i egentlig me-
ning. Numera har villabebyggelse och 
skola tillkommit utmed vägarna, dock 
endast på den västra sidan vägen närmast 
kyrkomiljön. Mot söder utbreder sig ett 
relativt flackt öppet odlingslandskap. 
Norr- och österut vidtar kuperad skogs-
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Det fristående tornet med klockstapel är troligen delvis från 
1600-talet. Invändigt finns en av Hallands äldsta gjutna klockor.

Kyrkporten med sina vackert utsmyckande detaljer. Porten liksom 
takskiffer, fönster och flera invändiga detaljer är bevarade från det 
tidigare vapenhuset.
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hemmet. Byggnaden, som ursprungligen 
ingått i klockargårdens ägor och sedan 
varit skola, är från 1874. Tidigare fanns 
även ett fattighus invid Kyrkebergs fot, 
beläget strax norr om kyrkan.

Från kyrkan leder en spikrak grusväg till 
Prästgården och arrendatorsbostaden i 
öster. Ytterligare en tillfartsväg från söder 
tillkom efter laga skiftet på 1870-talet. 
Prästgården uppfördes 1876, ett par år 
efter att den gamla brann ner. Den är 
en vit panelklädd timmerbyggnad i ett 
och ett halvt plan med tegeltäckt tak. 
Byggnaden var ursprungligen rödmålad. 
Åt gårdssidan är en inglasad veranda. 
Trädgårdssidan krönes av en centralt 
placerad frontespis. En vällagd stenmur 
omger på tre sidor trädgården, vilken 

genomkorsas av en bäck. Kring gården 
finns flera gamla hamlade träd, bl.a. lön-
nar.

Arrendatorsbostaden, i ett och ett halvt 
plan, är uppförd på 1920-talet. Ladu-
gården/logen är från 1930-talet med en 
vitputsad ladugårdsdel och en logdel med 
rödfärgad träpanel. Vidare finns ett f.d. 
brygghus, f.d. höns- och svinhus samt 
en modern maskinhall och ytterligare 
ett garage. Byggnaderna ligger grupp-
erade runt en öppen gårdsplan nedanför 
berget, med prästgården i väster, arren-
datorsbostaden i norr, ekonomilängan 
i öster och maskinhallen i söder. Den 
pågående jordbruksverksamheten, med 
Risens lantbruk som fortfarande ägnar 
sig åt bl.a. mjölkproduktion och kalv-

Gammal gravsten på Sibbarps kyrkogård.

Kyrkogårdsgrinden ut mot prästgården, vilken skymtar bland träden i bakgrunden. Den fina stigluckan i norra kyrkogårdsmuren. Invändigt finns en liten sittbänk.
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uppfödning, präglar den levande gårds-
miljön.

Landskapet kring kyrka och prästgård 
var tidigare markant öppet, med kala 
ljungmarker på de skoglösa bergknal-
larna och utmarkerna runtomkring. I 
ängs- och hagmarker växte dock enstaka 
träd och buskar. Kyrkeberg var helt kalt 
ännu vid laga skiftet på 1870-talet, men 
har sedan tidigt 1900-tal varit skogklätt. 
Berget invid prästgården – ”Kohagen” – 
innehöll även tidigare lövträd och buskar 
i hagmarken. Numera växer lövskog på 
båda bergen, dock med inslag av större 
granplanteringar. Betesmarkerna sydost 
om prästgården är lövrika, med många 
vackra ekar, varav några grövre exemplar.

Odlingsmarken i Sibbarp, med dess 
grusiga och sandiga jordar, var under 
1700- och 1800-talen tämligen begrän-
sad, men växte sedan i omfång i sam-

Församlingshemmet är inrymt i den gamla skolan. Bygg-
naden uppfördes 1874 och är senare moderniserad.

Infarterna till prästgårdens tomt pryds av vackra vita trägrindar.

Prästgården. Västra fasaden mot trädgården.
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På kyrkogården har byggnadslager med tegel 
och kalkputs påträffats intill kyrkan, FMIS 
Sibbarp 188:1-2. På krönet av berget 
NO om prästgården finns en stensättning; 
141:1. På sluttningen av samma berg finns 
en ränna använd som vattenledning till 
prästgården fram till 1950-talet; 140:1. I 
hagmark S om prästgården finns en ca 110 
m lång hålväg; 139:1. En yta med grövre 
ekar i hagmarken Ö om prästgården upp-
tas i Jordbruksverkets ängs- och hagmarks-
inventering. Hagmarken S om prästgården 
ingår i naturvårdsprogram för Varbergs 
kommun; objekt 11 Sibbarp. Fördjupad 
översiktsplan, 7.17, Sibbarp (1990) finns 
för aktuellt område.

band med utdikningar av torv- och sank-
marker. Åkermarken kring kyrkomiljön 
har idag ungefär samma utbredning som 
för ca 150 år sedan, men består numera 
av stora, plana fält utan diken eller an-
dra impediment. I betesmarkerna kring 
prästgården finns rester efter äldre häg-
nader kvar, bl.a. den långa stenmur som 
avgränsade ”Kohagen” på berget bakom 
gården. Uppe på berget förekommer fos-
sil åkermark med bl.a. röjningsrösen av 
ålderdomligt snitt. En del äldre diken 
finns kvar runt mindre åkerytor söder 
om prästgården. Längst i söder syns små 
sandtag utmed Gödebyvägen.

Berget vid prästgården bakom kyrkogården 
innehåller betade lövrika hagmarker.

På de stora plana fälten utanför kyrkan och prästgården bedrivs ett modernt åkerbruk.
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Rekommendationer
•  Bebyggelsen vårdas och renoveras med hänsyn till dess arkitektur, historia och ursprungliga utformning. Viktiga komponenter 

är fasadliv, fasad- och takmaterial, takfall, fönster och färgsättning.
•  Ny tillkommande bebyggelse bör begränsas till komplementbyggnader/uthus och byggnader för jordbrukets behov. Placering 

och utformning bör ansluta till befintligt bebyggelsemönster och byggnadstradition med avseende på skala, materialval och 
färgsättning.

•  Det är avgörande för landskapsbilden att den stora ytan framför kyrkan och prästgården ej bebyggs utan fortsatt hålls öppen 
genom åkerbruk eller bete.

•  De lövrika hagmarkerna vid prästgården bör fortsatt betas.
•  Karaktärsskapande landskapselement såsom stenmurar, grindar, grusgångar, äldre träd, diken och vägnät bör bevaras och 

vårdas. 
•  Skogsbruk bör bedrivas med hänsyn till äldre markslag och brukningsspår. Granplantering bör undvikas i miljön. 
•  Områdesbestämmelser bör tas fram.

Fastigheter med kulturhistorisk värdefull bebyggelse enligt Bebyggelseinventeringen (2009): Sibbarp 2:1, Sibbarp 1:9.

Hagmarker med ekbackar söder om Sibbarps prästgård.
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På den flacka höjdryggen mellan Gödeby och Joastorp breder ett 
mosaikartat och ålderdomligt odlingslandskap ut sig. I de väl-
hävdade betesmarkerna finns betydande arealer fossil åkermark, 
bl.a. med parallellt liggande s.k. bandparceller och ett stort an-
tal röjningsrösen. Flera av de långsmala parcellytorna avgränsas 
av kraftiga terrasskanter. I miljön finns även en koncentration av 
förhistoriska gravar som större rösen, stensättningar, högar och do-
marringar. Genom området passerar en äldre landsväg, kantad av 
gamla milstenar. Bebyggelsen utgörs av jordbruksgårdar samt ett 
par mindre torpställen. De lövrika hagmarkerna betas av nötkrea-
tur, hästar och får. På flera håll löper fortfarande stenmurar kring 
äldre vägar och markslag, t. ex. längs Joastorps gamla inägogräns.

Joastorp - 
Gödeby
Sibbarps socken

40
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Geometrisk avmätning av Gödeby från 1728. Be-
byggelsen är tydligt placerad invid gränsen mot ut-
marken. Mellan Övre (gård A-B) och Nedre byn (gård 
C-H) breder åkergärdet, som innehåller en mängd 
långsmala bandparceller, ut sig. Flera av parcellgrän-
serna fortsätter ut i ängen, i ett område som inne-
håller marknamn på ”äckra” (igenlagd åker). 

Under 1600- och 1700-tal präglades landskapet 
kring Gödeby och Joastorp av steniga åkertegar, 
magra buskiga ängar, sankmarker och vidsträckta 
utmarker med ljung och enbuskar. På kartan står t.ex. 
följande att läsa om markerna ned mot Vinån: ”Detta 
har alltid warit och är ännu en grof och skarp Liung-
hed, som hwarcken till Muhlbete eller annat är tien-
lig”. Först under 1800-talets andra hälft, skedde en 
betydande uppodling av ljung- och sankmarkerna i 
området. Akten M51-7:1 i Lantmäteristyrelsens arkiv. 

Landskapet vid Joastorp och Gödeby är 
mycket innehållsrikt och varierat, med 
lämningar representerande ett stort tids-
djup. Inom området finns mängder av 
röjningsrösen, fossila åkerytor och par-
cellgränser av olika karaktär och ålder. 
Här finns också ett mycket stort antal 
fornlämningar, inte minst gravar från 
brons- och järnålder. Många av gravarna 
uppträder i stråkliknande koncentration-
er och ligger ofta i anslutning till fossil 
åkermark. Formrikedomen visar att trak-
ten kring Vinåns dalgång i Ätradalen har 
varit en centralbygd under förhistorisk 
tid och medeltid.

Numera präglas landskapet av välhäv-
dade naturbetesmarker, med bete på 
såväl gammal inägomark som utmark 
(kring Joastorp i norra delen). Betet gör 
att äldre markslag och brukningsspår 
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exponeras väl, vilket tydliggör historien 
i landskapet på ett ovanligt pedagogiskt 
och överskådligt sätt.

Genom områdets nordvästra del löper 
den gamla landsvägen mellan Varberg 
och Jönköping, via Sibbarp-Köinge. Vid 
Joastorp följer vägen gränsen mellan in-
ägor och utmark, såsom den redovisas i 
äldre kartmaterial. Invid vägen står en 
milsten på kallmurat postament, infogad 
i den stenmur som utgör inägogränsen. 
Skogsmarken längs vägen innehåller flera 
röjningsröseområden av sannolikt förhis-
toriskt ursprung. 

I terrängen kring Joastorp finns ett mycket 
välbevarat system med bandparcellerad 
fossil åkermark på f.d. inägomark. 
De enskilda långsmala åkerytorna, 
som delvis ”lyser igenom” på 1754 
års karta, avgränsas i de flesta fallen av 
mäktiga terrasskanter. Brukningen på de 
terrasserade ytorna har upphört vid skilda 
tillfällen. Här finns alltifrån helt stenröjd 
mark som brukats in på 1900-talet, till 
betydligt sämre röjd mark som kanske 
inte varit odlad sedan medeltiden. Även 
Gödeby uppvisar tydliga bandparceller i 
det äldre kartmaterialet.

Mindre gårdsmiljö med välbevarad manbyggnad 
från början av 1900-talet i norra delen av området, 
Joastorp 1:17. 

Högelid, ett f.d. torpställe beläget invid vägen strax NV om Joastorp.

Liten torpstuga vid vägen.

I högre terräng (längs kommungränsen) 
nordost om Björkslätt finns hundratals 
ålderdomliga röjningsrösen av för-
historisk typ. Den fossila åkermarken 
ligger här i anslutning till monumentala 
gravrösen och stensättningar, på det som 
under historisk tid var Sibbarps utmark. 
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Idag betas en större del av det nästan helt 
trädlösa området igen, vilket illustrerar 
väl hur utmarkerna i den här trakten såg 
ut före 1900-talets beskogning.

Odlingsmarken vid Björkslätt är av sena-
re datum, upptagen på utmarken efter 
laga skiftet på 1850-talet. Här är land-
skapet öppnare, med betesvallar, små 
åkrar och hagar samt inslag av lövdungar. 
Vid Högelid fanns ett torp redan vid laga 
skiftestid. På häradskartan från ca 1920 
hade ytterligare ett torp tillkommit här, 
liksom Björkeslätt och torpet vid vägen 
längre norrut (1:20). Den norra gården i 
Joastorp var då borta.

Gårdsmiljö med ekonomibyggnader till Joastorp 1:9.

Gravhög i odlingslandskapet vid Joastorp.

Milsten från 1847 invid den gamla landsvägen mellan 
Varberg och Jönköping. I kanten av vägen löper den sten-
mur som markerar gamla inägogränsen till Joastorp.
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Gödeby är den största byn i Sibbarps 
socken, med åtta hela hemman redan 
i jordeboken 1646. Att byn har gamla 
anor framgår av det tidiga belägget 1267 
(Götaby). Byn var uppdelad på två en-
heter – Övre och Nedre Gödeby. Nedre 
byn låg vid vägskälet närmare ån i söder 
och Övraby utmed Joastorpsvägen något 
längre norrut. I samband med laga skifte 
på 1860-talet, flyttade flera av gårdarna 
ut från de båda bytomterna. Numera är 
gårdsbebyggelsen utspridd.

Joastorp omnämns första gången 1628 
(Joenstrup). Inägomarken har sedan länge 
präglats av en påtaglig småskalighet, med 
en mängd små, krokiga åkertegar utsprid-
da i ängen. Inägorna låg öster om gamla 
landsvägen, medan Sibbarps höglänta 
utmark bredde ut sig åt väster. De två 

gårdarna låg fram till laga skiftet i varsin 
ände av åkerområdet på inägomarkens 
västra del. Ännu på häradskartan ca 1920 
fanns ett myller av små flikiga åkerlappar 
kring gården. Idag återfinns flera av dem 
som fossila åkerytor i beteslandskapet, 
blandade med bandparceller av betydligt 
äldre datum.

Idag utgörs Joastorps inägomark främst 
av betesmark, omväxlande öppen eller 
trädbevuxen, framför allt med ek och 
björk. Flera av hagmarksträden är grova, 
ljusälskande ädellövträd. Rester av äldre 
markslag kan iakttas inom hela området 
och den äldre strukturen med f.d. åker-
ytor, markslagsgränser, brukningsvägar 
etc på inägorna är välbevarad. Markerna 
innehåller även ett stort antal stenmurar 
och fornlämningar. 

På gården Gödeby 1:2 (Övraby) bedrivs ett aktivt jord-
bruk och ridverksamhet.

Vid Övraby gör gamla vägen en krök inom gården; här 
infarten med grindstolpar i sten.

I betesmarkerna kring Joastorp finns flera ytor med bandparcellerad fossil åkermark. De parallellt liggande lång-
smala ytorna avgränsas här av tydliga terrasskanter.
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I stråket Övraby-Gödeby är landskapet 
mer öppet, med större sammanhäng-
ande åkerytor ännu i bruk. På impedi-
ment ute i åkermarken samt i dungar 
och höjdstråk med skog, finns ett stort 
antal förhistoriska gravar, bl.a. en större 
domarring kallad ”Domstolen”. Även här 
finns avsnitt med fossil åkermark. 

Den agrara bebyggelsen i området är av 
blandad karaktär och ålder. Den relativt 
småskaliga gårdsbebyggelsen har halv-

sluten eller öppen gårdsform med eko-
nomibyggnader till övervägande del från 
1900-talet. Manbyggnaderna i form av 
längor är ofta förändrade. Flera inslag av 
torp- och småbruksmiljöer förekommer 
i området. Ett bra exempel är Joastorp 
1:17, med välbevarade byggnader från 
1910-talet. 

Detalj ur kartan över Joastorp från 1754. Åkermarken kring gårdarna på inägomarkens västra del 
består av krokiga små tegar utspridda i ängen. Akten M51-10:1 i Lantmäteristyrelsens arkiv.

Joastorp i häradskartan från ca 1920. Notera skillnaden mellan den 
småskaliga gamla åkermarken vid Joastorp och den åker som nu 
har odlats upp på f.d. ljungmarker ned mot Vinån. Bladet Köinge. 

Området ingår i riksintresse för kultur-
miljövård; KN 19 Ätradalen, delområde 
19 b Joastorp-Hakestad. Tre ytor upptas 
i naturvårdsprogram för Varbergs kom-
mun; objekt 12 Gödeby, 16 Övraby och 17 
Joastorp. Två ytor med betesmark upptas i 
Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinven-
tering (Gödeby samt Joastorp). Området in-
nehåller ett stort antal fornlämningar, varav 
gravar från brons- och järnålder dominerar 
(stensättningar, högar, rösen och en domar-
ring). Utöver detta förekommer stora arealer 
med fossil åkermark av medeltida och yn-
gre snitt (röjningsröseområden, bandpar-
celler och andar typer av fossila åkerytor), 
hålvägar, ett skålgropsblock samt två om-
råden med övergivna gårdstomter (2 st vid 
Övraby och 5 st vid Gödeby).
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Rekommendationer
•  Det är avgörande för landskapsbilden och de höga kulturvärdena att jordbruk och bete fortgår inom hela området. God 

beteshävd i hagmarker med fossilt odlingslandskap och fornlämningar bör prioriteras. 

•  Jord- och skogsbruk ska ske med största hänsyn till äldre markslag och brukningsspår samt fornlämningar. Lövhagarna på 
inägomark bör bevaras och vårdas. Granplantering bör här undvikas.

•  Ny bebyggelse prövas individuellt. Placering och utformning bör underordnas landskapsbild och ansluta till lokal 
byggnadstradition vad gäller bl.a. skala, materialval och färgsättning.

•  Bebyggelsen vårdas och bevaras med hänsyn till dess individuella arkitektur, historia och ursprungliga utförande. Viktiga 
komponenter är stengrund, fasad- och takmaterial, fönster- och dörrsnickerier och färgval.

•  Karaktärsskapande inslag såsom stenmurar, gamla träd, fägator, milstenar, grindstolpar och vägar bevaras och vårdas. 

Fastigheter med kulturhistorisk värdefull bebyggelse enligt Bebyggelseinventeringen (2009): Joastorp 1:17.

Gravhögen Tornakullen ligger i en välbetad ekhage på Gödebys ägor, omgiven av fossila terrasserade åkerytor.
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KML Kulturmiljölagen.

Lycka Liten inhägnad yta med åker eller 
slåttermark, ofta belägen nära eller på 
utmarken.

Markslag Olika typer av hävdad mark, 
t.ex. åker, äng och betesmark.

Mesula Ålderdomlig takkonstruktion med 
bärande mittstolpe i ekonomibyggnader 
uppförda i skiftesverk.

Märgelhåla Större håla/grop i åker-
marken där kalkhaltig märgel för göds-
ling upptagits, idag ofta vattenfylld.

PBL Plan- och bygglagen.

Restberg ”Bergknalle” som blivit kvar när 
omgivande berggrund eroderats bort.

Skiftesverk Väggkonstruktion bestående 
av en ram av syllar och stolpar och 
med fyllning av plank, s.k. bålar.

Listan avser ord som förekommer i 
rekommendationerna i slutet av varje 
områdesbeskrivning.

Båtlänning Enkel förtöjnings- och upp- 
dragsplats för mindre båtar, ofta i 
form av en grävd ränna kantad av två 
parallella stenrader.

Fasadliv Yttersidan av fasaden. I äldre 
byggnader är detta alltid i liv med 
grund och fönster.

Fjällpanel Liggande snedställd panel, ibland 
även benämnd förvandringspanel.

Fossilt odlingslandskap Varaktigt övergiven 
kulturmark innehållande spår efter äl-
dre tiders brukande, t.ex. (fossila) åker-
ytor, röjningsrösen och terrasskanter.

Fägata Inhägnat (väg)stråk från inägor 
till utmark, där djuren drevs till och 
från utmarksbetet.

Hamling Beskärning av träd för lövtäkt 
och klenvirke, t.ex. topphamling (högt 
upp) eller stubbskottsbeskärning (nära 
marken).

Hävd Brukande och skötsel av olika markslag. 

Impediment Odlingshinder i åkermarken, 
t.ex. röjningsröse/stentipp, märgelhåla 
eller berg i dagen. 

Inägomark Den mest intensivutnyttjade 
och inhägnade marken med åker och 
äng samt gårdsbebyggelse.

Jordvall Vall med ackumulerad jord 
avgränsande t.ex. åkertegar eller brukade 
ytor mot bl.a. fuktig mark.

Ordförklaringar Stentipp Bortröjd sten (ofta även från 
äldre rösen) deponerad i stora tippar, 
vanligen i samband med rationellt åker-
bruk under 1800-talets senare del och 
framåt.

Takskägg/taksprång. Den över fasaden 
utskjutande delen av takfallet.

Terrasskant Matjord som ackumulerats i 
samband med brukning av åkermark i 
sluttande terräng.

Utmark Marken utanför inägorna med 
betesmark och skog, i äldre tid ofta 
ljungklädd i Halland.

Ädellövträd Lövträd med ekonomiskt 
värdefulla träslag, t.ex. ek, alm, lind, 
bok, ask och lönn.

Ändmorän Moränrygg som ligger vinkelrätt 
mot isens rörelseriktning, ansamlad un-
der istidens avsmältning.



390

BUA 2:23  3
BUA 3:6  3
BUA 3:36  3
BUA 5:13  3
BUA 5:24  3
BUA 7:8  3
BUA 7:19  3
BUA 8:29  3
BUA 8:42  3
BUA 8:47  3
BUA 10:248  3
BUA 11:1  3
BUA 18:2  3
BUA 18:14 3
BUA 18:17 3
BUA 18:18 3
BUA 22:1  3
BUA S:6  3
BUA S:34  3

DAGSÅS 1:2  37
DAGSÅS 1:3  37
DAGSÅS 1:5  37
DAGSÅS 1:6  37
DAGSÅS 1:7  37
DAGSÅS 1:8  37
DAGSÅS 1:12  37
DAGSÅS 1:13  37
DAGSÅS 1:14  37
DAGSÅS 1:16  37
DAGSÅS 1:17  37
DAGSÅS 1:27  37
DAGSÅS 1:28  37
DAGSÅS 2:2  37
DAGSÅS 2:3  37
DAGSÅS 5:3  37
DAGSÅS 5:5  37
DAGSÅS 10:1  37
DAGSÅS 11:1  37
DAGSÅS 12:1  37
DAGSÅS 13:1  37
DAGSÅS 13:2  37
DAGSÅS 14:1  37
DAGSÅS 15:1  37
DAGSÅS 16:1  37
DAGSÅS 16:2  37
DAGSÅS 17:1  37
DAGSÅS 18:1  37
DAGSÅS 19:1  37

DAGSÅS S:2  37
DAGSÅS S:3  37
DAGSÅS-ÅS 1:3  37

DALAGÅRD 1:1  37

DJURARP 1:1  26

DRARED 3:2  5 
DRARED 4:6  5

FASTARP 1:2 34
FASTARP 1:3  34
FASTARP 1:9  34
FASTARP 1:16  34
FASTARP 1:31  34
FASTARP 1:35  34
FASTARP 1:40  34
FASTARP 1:58  34
FASTARP 1:59  34
FASTARP 1:61  34
FASTARP 1:124  34
FASTARP 1:127  34
FASTARP 1:128  34
FASTARP 1:129  34
FASTARP 1:130  34
FASTARP 1:131  34
FASTARP 1:132  34
FASTARP 1:133  34
FASTARP 1:134  34
FASTARP 2:13  34
FASTARP 2:15  34
FASTARP 2:16  34
FASTARP 2:17  34
FASTARP 2:18  34
FASTARP 2:19  34
FASTARP 2:21  34
FASTARP 2:25  34
FASTARP 2:26  34
FASTARP 2:27  34
FASTARP 2:28  34
FASTARP 2:29  34
FASTARP 2:30  34
FASTARP 2:31  34
FASTARP 2:32  34
FASTARP 2:33  34
FASTARP 2:34  34
FASTARP 2:37  34
FASTARP 2:38  34
FASTARP 2:39  34
FASTARP 2:40  34

FASTARP 2:43  34
FASTARP 2:44  34
FASTARP 2:45  34
FASTARP 2:50  34
FASTARP 2:57  34
FASTARP 2:61  34
FASTARP 2:63  34
FASTARP 2:64  34
FASTARP 2:65  34
FASTARP 2:66  34
FASTARP 2:67  34
FASTARP 2:68  34
FASTARP 2:69  34
FASTARP 2:72  34
FASTARP 2:73  34
FASTARP 2:74  34
FASTARP 2:75  34
FASTARP 2:77  34
FASTARP 2:82  34
FASTARP 2:83  34
FASTARP 2:87  34
FASTARP 2:88  34
FASTARP 2:89  34
FASTARP 2:90  34
FASTARP 2:97  34
FASTARP 2:101 34
FASTARP 2:102 34
FASTARP 2:104 34
FASTARP 2:106 34
FASTARP 2:107  34
FASTARP 2:108  34
FASTARP 2:110  34
FASTARP 2:113  34
FASTARP 2:114  34
FASTARP 2:116  34
FASTARP 2:117  34
FASTARP 2:118  34
FASTARP 2:120  34
FASTARP 2:125  34
FASTARP 2:167  34
FASTARP 2:168  34
FASTARP 2:169  34
FASTARP 2:171  34
FASTARP 2:173  34
FASTARP 2:183  34
FASTARP 2:184  34
FASTARP 2:185  34
FASTARP 2:186  34

Hitta din 
fastighet

Fastighet Område
ALBÄCK 1:7 5
ALBÄCK 1:8 5
ALBÄCK 1:10  5
ALBÄCK 1:12  5
ALBÄCK 1:16  5
ALBÄCK S:3  5
ALBÄCK S:5 5

ALESLÖV 1:16 25
ALESLÖV 1:17 25
ALESLÖV 1:22 25
ALESLÖV 1:24 25
ALESLÖV 2:3 25
ALESLÖV 2:6 25
ALESLÖV 2:11 25
ALESLÖV 2:20 25
ALESLÖV 2:24 25
ALESLÖV 2:25 25
ALESLÖV 3:1 25

ANGRYD 1:23 38
ANGRYD 1:26 38
ANGRYD 1:29 38

ATTARP 2:5 26
ATTARP 3:3 26
ATTARP 4:3 26
ATTARP 4:8 26
ATTARP 6:1 26
ATTARP S:3 26

BALGÖ 1:1 20
BALGÖ 2:1 20

BISKOPSHAGEN 3:2 2

BROGÅRD 1:2 35
BROGÅRD 1:21 35
BROGÅRD 1:26  35

BUA 1:11  3
BUA 2:2  3
BUA 2:4  3
BUA 2:19  3
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FASTARP 2:188  34
FASTARP 2:193  34
FASTARP 2:195  34
FASTARP 2:198  34
FASTARP 2:199  34
FASTARP 2:200  34
FASTARP 2:201  34
FASTARP 2:202  34
FASTARP 2:203  34
FASTARP 2:204  34
FASTARP 2:205  34
FASTARP 2:206  34
FASTARP 2:207  34
FASTARP 2:208  34
FASTARP 2:209  34
FASTARP 2:210  34
FASTARP 2:211  34
FASTARP 2:212  34
FASTARP 2:213  34
FASTARP 2:214  34
FASTARP 2:215  34
FASTARP 3:3  34
FASTARP 3:6  34
FASTARP 3:22  34
FASTARP 3:23  34
FASTARP 3:24  34
FASTARP 3:25  34
FASTARP 3:26  34
FASTARP 3:27  34
FASTARP 3:28  34
FASTARP 3:29  34
FASTARP 3:30  34
FASTARP 3:31  34
FASTARP 3:65  34
FASTARP 3:67  34
FASTARP 3:78  34
FASTARP 3:100 34
FASTARP 3:101 34
FASTARP 3:115  34
FASTARP 3:116  34
FASTARP 3:118  34
FASTARP 3:119  34
FASTARP 3:120  34
FASTARP 3:121  34
FASTARP 3:122  34
FASTARP 3:123  34
FASTARP 3:124  34
FASTARP 3:125 34
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TRÄSLÖVSLÄGE 17:2  31
TRÄSLÖVSLÄGE 17:3  31
TRÄSLÖVSLÄGE 17:4  31
TRÄSLÖVSLÄGE 17:5  31
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VABRÄNNA 9:8  6
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VÄSTRA DEROME 3:8  18
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ÅSKLOSTER 1:1  13

ÄNGLARP 1:1 29

ÖSTERBY 1:24 9
ÖSTERBY 1:24 10
ÖSTERBY 1:62 10
ÖSTERBY 1:78 10
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ÖXNAMOSSA 1:13  29
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Kula HB

Människor och betesdjur har genom årtusenden format landskap och bebyggelse. 
Lämningar efter gångna tiders verksamheter finns att upptäcka nästan överallt 
i dagens landskap. Många gånger uppträder spår av olika ålder och karaktär 
sida vid sida och bildar sammanhängande miljöer – kulturmiljöer. Syftet med 
denna bok är att sprida kunskap om kulturmiljöerna i Varbergs kommun, så 
att de kan upptäckas av fler samt bevaras och utvecklas i framtiden.

I denna bok presenteras 40 värdefulla kulturmiljöer som på olika sätt illustrerar 
kommunens varierade och spännande kulturarv på landsbygden. Det kan vara 
allt ifrån kyrkbyar och storgårdar på slätten till småskaliga odlingslandskap i 
skogsbygden eller tätortskvarter, stationssamhällen och industrimiljöer; samtliga 
med tillhörande hävdade marker. I boken ges översiktliga rekommendationer för 
hur man på ett bra sätt kan förvalta dessa miljöer.

Boken vänder sig till alla med ett kulturhistoriskt intresse – såväl allmänheten, 
fastighetsägare och hembygdsföreningar som tjänstemän inom kommunal och re-
gional förvaltning.
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