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KULTURINVENTERING ÖVER NÖDINGE -  BOHUS -  SURTE 
                                                                      

NÖDINGE 
  
1.  Kulturmiljö. Trollevik. Byggt som disponentsbostad åt chefen på Konstläderfabriken i Nol. 
Övertaget av kommunen 1943  . Använt som flyktingbostad åt norrmän under andra 
världskriget. Därefter uppskattat ålderdomshem fram till 1980-talet,  då dylika institutioner 
enligt tidens trend skulle bort. Byggnaden stod tom och förföll under flera år och eldhärjades 
bl.a. Idag  är huvudbyggnaden restaurerad. 
  
2.  Fältspatsgruva.( Starrkärr) Brytning pågick i olika perioder mellan 1883-1957. Fältspaten  
transporterades till Nols brygga och vidare till bl.a.  Surte glasbruk. Även kvarts och glimmer 
utvanns. Idag kan man bese gruvvägen, dynamitkällaren, gruvschakt, rester av maskiner. En 
hel del kvartssten finns kvar. Vid samtliga fältspatsfyndigheter utvanns troligen också 
glimmer, som särskilt under andra världskriget användes som isoleringsmtrl i elektriska 
apparater. 
  
3.  Snäckskalsbankar som använts  av bönderna fram till slutet av 1940-talet. 
  
4.  Jättegrytsområde med stora välformade grytor.  Bortsprängt vid vägbygge på 1970-talet. 
Möjligen finns en del av jättegrytorna  kvar  under mark. 
  
5.  Jättegryta. Mycket välformad. Diameter 1.15 m. 
  
6.  Jättegrytor. 5st. Två välformade. Diameter 0.50-0.80m. 
  
7.  Nödinge brygga. Tidigare viktig tilläggsplats för den livliga båttrafiken längs älven. 1877 
omnämns sju ångbåtar som gick i trafik och framförallt fraktade passagerare och 
jordbruksprodukter till Göteborg. På bryggan fanns bl.a. en väntkur. I slutet av 1930-talet 
upphörde trafiken då den sista ångbåten Elfengen lades upp och senare skrotades på Bohus 
varv, varvid  en epok i Älvdalens historia avslutades. En gammal stock som hittats i området 
ligger kvar i småbåtshamnen. 
  
8.  Kulturmiljö: Nödinge kyrka och offerkällan. 
  
9.  Restaurerad milsten. 
  
10. Strax bredvid, där nuvarande riksväg 45 går fram, låg tidigare Lahalls gästgiveri och 
skjutsstation. I slutet av 1810-talet monterades byggnaden ner och flyttades till Lillbacka och 
fick namnet Granhäll.  

  
11. Vid bergknallen nedanför nuv. järnvägen låg troligen Lahalls brygga. Tilläggsplats  för 
smugglare under Skårdals Skate-epoken? Senare använd som båtplats för Nödingebor. (Lahall 
= berghäll där man lade till ?) 
  
12.  Granhäll. 
  
13.  Kulturmiljö. Backa säteri. 
  



14. Järnvägsbank för sandtransport från Backa sandhåla. Idag är stora delar borta p.g.a. 
bostadsbebyggelse och golfbana. BJ (Bergslagens Järnvägar) körde bl.a. grus till 
järnvägsbygget som blev klart i mitten av 1870-talet. 
  
15.  Kulturmiljö. Denofaområdet.( DENOFA= De Nordiske Fabrikker)  En industrisatsning 
som påbörjades i slutet av 1910-talet och lades ner tio år senare. Minnen från denna epok är 
bostadshusen, fundamenten till järnvägen som ledde från Backa sandhåla över  väg och 
järnväg ner till strandängarna, de grusutfyllda partierna vid älven med flera byggnadsgrunder 
och den välgjorda kajen. 
  

16.  Fältspatsgruva. Verksamheten upphörde under senare delen av 1930-talet.  
  
      17.  Hällkista. ( I trädgård ) .  Utgrävd och borttagen av arkeologer från Lödöse museum. 
  

18. Röse. Utgrävt och borttaget av arkeologerna .  
  

19. Hällkista. Endast tre mindre stenar syns ovan jord.  
  

20.  Äldre stenbro över Nödingeån = Hållsdammsbäcken. Delvis raserad.  
  

21.  Äldre stenbro. Delvis raserad.  
  

22.  Dala Valfrids stuga. Flyttad och restaurerad backstuga. Omhuldas av Nödinge 
Hembygdsförening.  

  
23.  Dämmen vid Hålbäckstjärn  med syfte att leda vattnet ner till Backaåkrarna.  

  
24.  Dämme  för att samla vatten till kvarnverksamhet nedströms.  

  
25.  Här bör Backa kvarn (Stötelyckans kvarn) ha legat. Svårt att finna konkreta spår efter 

kvarn idag.  
  

26.   Hålvägar.  
  

27.  Dämme för att samla vatten i Hållsdammen.  
  

28.  Pigegårdens  och Börsagården har troligen båda haft kvarnar här. Spår av 
kvarnverksamhet samt en kvarnsten och ett kvarnstensämne med markerat hål syns vid 
fallet.  

  
29.  Rester av kvarn. Tre  kvarnstenar och en sten där en axel har verkat ligger vid och i 

bäcken. Kvarnvägen kan skönjas.  
  

30.  Markens skola 1904-1933. Idag privatbostad. Interiör okänd.  
  

31.  Fältspatsgruva.  
  

32.  Här har Lindåsens kvarn och såg legat.  
  



33.  Rester av en såg, som var ibruk1912-1914 för sågning av virke till gården Huvuds 
byggnader.  

  
34.  Rester av elverk.  

  
35.  Här låg Lindåsens dansbana.  

  
36. Fältspatsgruvor. Här finns två större och ett mindre schakt  samt några ” provgropar”. 

Mycket kvartssten ligger kvar. Fältspaten transporterades på räls över mossdraget  och 
hämtades sedan med lastbil. Verksamheten upphörde i slutet av 1930-talet.  

  
37.  Kvarnstensämne med hål.  

  
38.  Kvarnstensbrott. Längs stigen ligger tre ämnen varav ett med markerat hål.  

  
39.  Relsbo kvarnplats har röjts upp och är lättillgänglig och sevärd. Spår av dämmen, 

byggnader och broar. Tre kvarnstenar ligger vid bäckfåran.  
  

40.  Bönabo damm med dämme. Troligen vattenmagasin för nr 41.  
  

41. Rester av Bönabo kvarn.  
  

42.  Här bröts prima bränntorv fram till 1950-talet. Grunden till torvladan och vägen från 
torvgravarna syns tydligt. Torven hämtades bl.a. av fiskebåtar vid Nols brygga för 
vidare transport till öarna i Göteborgs skärgård.  

  
43.  Dämmena i Mollsjön höjdes 1930 för att öka vattentillförseln till Lindåsens kvarn och 

Alafors fabriker.  
  

44.  Mindre röse.  
  

45.  Röse och gränssten. Förr gräns mellan Ale och Vättle härader, idag mellan Ale och 
Göteborgs kommuner. Någon forskare menar att Skårdals Skates östgräns gått här.  

  
46.  Dämme i Lysevattnet för att samla vatten till nr 47.  

  
47.  Spår av byggnad och en kvarnsten finns kvar vid fallet i bäcken. Rördalens kvarn ?  

  
48.  Del av äldre, delvis stensatt väg ”Anegatan” som bl.a. ledde upp till torvtäkten i 

Anemossen. Använd som ” smuggelväg” runt Skårdals Skate?  
  

49.  Sprängsten som skulle använts till Denofas industrisatsning som inte blev av (se nr 
15).  

  
50.  Torvväg från torvtäkt med gedigen stenbro över mossdraget.  

  
51.  Kulturmiljö: Stora Viken. Herrgård som hade lantbruk, tegelbruk och  

trädgårdsmästeri. Under senare tid har industriverksamhet bedrivits här.( Vasoverken, 
Ledu osv.) Statarbostaden K-märkt?  

  



52.  Stora Vikens brygga användes från början främst till att skeppa ut tegel från 
tegelbruket.  

  
53. Rester av Stora Vikens kvarnar och mjölnarbostad. Av den senaste kvarnen finns inga 

spår. Överfallshjulet var 16 alnar i diameter!  Enligt uppgift har stenen i anläggningen 
använts i murarna som omger herrgårdsträdgården. En av kvarnstenarna används som 
bord i trädgården.  

  
54.  Äldre delvis stensatt väg som ledde till kvarnen (nr 53).  

  
55.  Äldre väg från Stora Viken förbi mjölnarbostaden och upp till åkrarna.  

  
56.  Två tidigare dämmen. Det nedre förstärkt med betong. Vid det övre dämmet fanns 

också en bro till gångstigen mot Lilla Viken.  
  

57.  Här låg med stor sannolikhet Lilla Vikens brygga.  
  

58.  Här låg antagligen Lilla Vikens tull.  
  

59.  Delar av stridsvagnshinder från andra världskriget.  
  

60.  Här gick enligt de flesta uppgifter nordgränsen för Skårdals Skate.  Idag är detta 
gränsen mellan  Nödinge och Bohus ( tidigare gräns Sverige-Danmark (Norge) och 
Ale Härad- V. Hisings Härad). Utmed nästan hela  sträckan Djupedal- St. Mettjärn 
löper en stenmur som i stort sammanfaller med gränsen.  

  
61.  Röse. Delvis övertorvat.  

  
      63.  Här har en dansbana funnits ( innan nr 35). 
  
  
  
  
  
          



BOHUS 
  
  

1. Colombo (Columbo, Kolumbo). Nedanför och ovanför bergsskärningen har legat både 
industribyggnader( svetsfirma och en skidfabrik!) och bostadshus. I ett av husen fanns 
en krog med namnet Colombo, som omnämns 1740. Krogbyggnaden brann ner 1901. 
Några husgrunder syns uppe på bergbranten.  

  
2. Här låg Bohus gamla järnvägsstation med tillhörande byggnader. Idag skvallrar ett 

förrådsskjul, ett äppleträd, en lind och en lönn om var stationen legat. Rakt nedanför 
mot älven låg stationsbryggan, där ångaren Kungelf transporterade tågresenärer till 
och från Kungälv.  I början av 1940-talet flyttades stationen till sin nuvarande plats.  

  
3. Bohus varv startade sin verksamhet 1907 inne på EKAs område och flyttade sen ut till 

området norr om dåvarande EKA. Varvet lades ner 1987  . Ett flertal byggnader från 
varvstiden finns kvar.  

  
4. F.d. färjeläget för Jordfallsfärjan som gick över älven innan bron blev klar 1965.  

  
       
      5.    Jordfallsområdet. Stort jordskred i slutet av 1100-talet. 
  

6. Vid nuvarande tennisbanan låg tidigare en dansbana.  
  

7. I bäcken ligger en halv kvarnsten som  tjänstgjort som bro.  
  

8. Björkärrs äng. Välhävdad  slåtteräng som  vårdas av  Nödinge Hembygdsförening.  
  

9. Dämme, brorester och kvarnlämning.  
  

10. Dämme  sydväst om Kvarndammen (Vika damm) för att stänga av  det naturliga 
utloppet från dammen.  

  
11. I gamla utloppet från Vika damm låg troligtvis en kvarn.  

  
12. Långt dämme för att samla vatten till Stora Vikens kvarn.  

  
13. Uthuggen kvarnsten med hål.  

  
14. Dämme uppströms Vika damm.  

  
15. Sprängd kanal för att leda vattnet till Vika damm.  

  
16. Här fanns tidigare en gammal stenbro med stora flata stenar. En sten hade 

inskriptionen  Anno 1760 ANS. Bokstäverna N och S var spegelvända. Bron  är helt 
omgjord och brostenarna försvunna?  

  
17. I gärdsgården ligger möjligen stenar från en hällkista som lär ha funnits vid 

Källargården.  



  
18. Här låg Göteborgs Sandaktiebolags bergtäkt och stenkross. Från det närbelägna 

sandtaget transporterades även sand och grus till silosar för att sedan skickas med en 
linbana ner till älven och vidare på pråmar till Göteborg. Verksamheten upphörde i 
slutet av 1950-talet och idag  är så gott som alla spår av arbetsplatsen borta.  

  
19. Uppe på Blixtås ( nuv. Bohushöjd) har det brutits fältspat. Alla spår är idag borta 

p.g.a. bebyggelse.  
  

20. ”Alexanderssons sjö” skapades genom sandtäkt i slutet av 1950-talet.  
  

21. På ekonomiska kartan finns här en fångstgrop markerad. Gropen är idag helt igenfylld 
och har kanske inte varit avsedd för fångst av vilt. Provgrop för sand?  

  
22. Mycket intressant och välbevarad stensatt grop. Två meter djup och helt torr. 

Gissningsvis en stuka för lagring av rotfrukter.  
  

23.  Dämme norr om St. Mettjärn vars höjd verkar omotiverad.  
  

24. Två låga dämmen i sydändan av St. Mettjärn för att hindra vattnet från att rinna 
söderut.  

  
25. Dämme med avtappning  för att magasinera vatten till Vika damm  och Stora Vikens 

kvarn.  
  

26. Dämme nedströms Lillebrunn med samma funktion som nr 25.  
  

27. Över Sörmossens norra del finns ett dämme och (eller) gångväg (ridväg) som är svår 
att förklara. Har vattnet i äldre tider runnit ner genom Sandliden?  

  
28. Tidigare stenlagd bro som sedan gammalt kallas Danskebron. Ingick den möjligen i 

den s.k. Danska Vägen?  
  

29. Här låg ”Eremitens” kvarn, såg och smedja? Eremiten hette Alfred Magnusson och 
dog 1925. Han bodde vid vägen väster om Målemossen. Drevs kvarnen ihop med 
Måhult? Två dämmen har funnits uppströms och i kvarnfallet finns spår av 
verksamhet. Ett gränsröse (gränsen Gbg- Ale) finns alldeles norr om bäcken.  

  
30. Äldre vägsträckning.  

  
31. Jättegryta.  

  
32. Två jättegrytor.  

  
33. Här låg gården Stora skogen. Senare fanns här bostadsbaracker för Sörmossens 

arbetare.  
  

34. En del av gärdsgården är här ersatt av en s.k. gropavall.  
  

35. Kvarnstensämne.  



  
36. Äldre vinklat dämme som  ligger en bit in i mossen och inte på det  smalaste stället, 

vilket varit mer logiskt. Varför?  
  

37. Utefter gränsen Gbg- Ale löper en stenmur från Snäckesjön till ”Eremitens” stuga.  
  

38. Här bodde ”Eremiten”.  
  

39. ”Trallebanan” fraktade torv från Målemossen  och  Sörmossen till torvladan för vidare 
transport till Surte glasbruk.  

  
40. Här finns fundamentet till linbanan med den stora motvikten som skulle hålla vajern 

spänd. Vana ögon kan även se var den stora torvladan legat.  
  

41. Här låg  i mitten av 1800-talet en sjö, Trångsjön, med ett  dämme i södra ändan och ett 
idag genombrutet dämme i norr. Detta dämme brast eller mer troligt - saboterades. 
Bohusbefolkningen lär ha varnats dagen innan! Kampen om vattenkraften var hård! 
Sjön finns på karta från 1854 och är borta på 1869-års karta.  

  
42. Äldre väg som går från Borgens IP och upp mot Trångsmossen. Äldre vägar har gått 

både öster och väster om mossen. Del av den s.k. Danska Vägen?  
 

43. Skårdals skans på Synsåsberget. Två övertorvade  jordvallar syns på bergets topp. 
Observationsplats för svenskar? Eller danskar? Använd 1642-1645 då hårda strider 
pågick i området? Använd under Nordiska sjuårskriget? Använd under de sista 
striderna i detta område 1676 och1678 då Gyldenlöve försökte erövra Bohus fäste?  

  
44. Äldre väg som leder från Sandliden och söderut.  

  
45. Viksjön, ( Långemossen, Börjes Damm) är dämd både i norra och södra ändan. Idag 

avvattnas sjön åt norr. Det södra dämmet var lågt och läckte vatten, så att de boende i 
Surte drabbades. Man lät då bygga ett kraftigare dämme sydväst om sjön. På så sätt 
uppstod ”Lilledammen”.  

  
46. En kvarnsten med hål samt två kvarnstensämnen.  

  
47. Jättegrytsområde med flera grytor varav två är mycket välformade.  

  
48. Gammalt hus på Skårdalsv. 49 (Skårdal Uppegården) Huset uppfört på 1860-talet. 

Stockar och annat byggmtrl. från två äldre byggnader har använts.  
  

49   Här låg Hellsfjells Folkets Park. 
  

50. ”Bergans”. Ett av Bohus äldsta bostadshus?. 
  
  
  
  
  
  



SURTE 
  
   

1.  F.d. Borgens Idrottsplats. Borgens Sportklubb bildades 1927 och  strax efteråt anlades 
denna  välkända  ” idrottsarena” .  

  
2. ”Långa diket”.  Grävd kanal, som från början ledde från Viksjön till Nedre 

Kvarndammen (nuv. Baddammen) och senare till Fågeldammarna. Närmast Viksjön 
finns spår av flera diken. Idag avvattnas Viksjön  norrut.  

  
3. Linbanan från Sörmossen till Surte Glasbruk var i funktion mellan 1904-1947 och 

fraktade bränntorv till bruket. Spår av fundamenten finns kvar i terrängen. 1947 
störtade ett mindre flygplan mot linbanan, så att linorna ramlade ner. Några år senare 
monterades linbanan ner.  

  
4. Vallarna. Surte Missionsförsamlings och SMU:s sommarhem. Byggt 1943.  Nedbränt 

av pyroman(er)  13/6 2000.  
  

5. Äldre dämme.  
  

6. Kvarnstensämne.  
  

7. Välformad jättegryta. Diameter 1 m.  
  

8. I f.d. kommunalhuset lär en äldre vacker målning (se Nödingebokens omslag) finnas 
inbyggd bakom en vägg för att undgå slitage. Bör utredas!  

  
9. Surte Kyrka byggd 1912. Kullerstenarna i murar och väggar kommer från 

Skårdalsböndernas gärdsgårdar.  
  

10. Karons  allé (nyligen restaurerad) leder från huset Karonsberg och ned till en brygga , 
som förr användes vid överfart av älven. Efter Surteraset 1950 byggde militären en 
pontonbro över älven här.  

  
11. Gamla allén har kvar alléträden på ena sidan. Grindstolparna till grind vid järnvägen 

står kvar och bör bevaras.  
  

12. Kvarnsten från Forsbäcks kvarn. Bör kanske flyttas till en mer framträdande plats. 
Ligger mellan industribyggnader.  

  
13. På Gåsekullen  finns två gränsmärken som utmärker sydgränsen  för Skårdals Skate 

och senare gränsen Skårdal- Danska Surte( Gräns S-N-Dk-komplicerat!). Öglor i 
berget visar var segelfartygen lade till i väntan på lämpliga vindar.  

  
14. Glasbruksmuseet,  Kraftstationen, bostadshuset Sibirien, silobyggnader och fundament 

till linbanan från bruket till hamnen är det enda som finns kvar från glasbrukstiden. 
Sibirien byggdes i Liljedal 1906 och flyttades till Surte 1926, efter det att Liljedals 
glasbruk lagts ner 1917.  

  



15. Sydgränsen för Skårdals Skate, senare gränsen Nödinge- Angered  och Ale Härad- 
Vättle Härad   gick över öarna i Baddammen, längs Alekärrsvägens norra sida, genom 
f.d. Posten och över Gåsekullen och ut i älven.  

  
16. Utanför Konsum och biblioteket finns en telefonkiosk modell ä. samt en kvarnsten 

från Forsbäck. I trottoarbeläggningen och på golvet i f.d. posten, numera konditori 
finns sydgränsen för Skårdals Skate = gränsen Danmark- Sverige markerad.  

  
17. Område för Surteraset 1950-09-29.  

  
18. Kalls hus på Furustigen 3. Surtes äldsta hus?  

  
19. Surte Missionskyrka på Egnahemsvägen invigdes 1964. Kyrkan ersatte ett äldre 

missionshus som invigdes 1902 och kostade 12 751:-. Missionsförsamlingen bildades 
1883.  

  
20. Svandammarna, Fågeldammarna, Kodammen och Hästdammen - kärt barn har många 

namn. Anlagda  dammar med avstängningsanordning i norra dammen. Söder om 
dammarna finns en kvarnsten från Forsbäck.  

  
21. Baddammen med ett kraftigt dämme. Nedanför dämmet ligger en kvarnsten inom ett 

staket. Behöver röjas upp! Hela området där stenen ligger är en stor jättegryta! I 
sluttningen upp mot Baddammen ligger två runda och fina jättegrytor med en diameter 
på två meter. I norra kanten av dammen finns ytterligare två grytor.  

  
22.  I flödet från Baddammen och genom Rättarns dal visar en karta från 1697 sju kvarnar. 

I skrift nämns första kvarnen 1440. Den malde för Bohus fäste och för befolkningen i 
Kongahälla. 1760 var endast två kvarnar igång. Olof Vijk moderniserade kvarndriften 
i början av 1850-talet.  

  
23. I Övre kvarndammen är dämmet genombrutet och knappt något vatten alls finns där.  

Nedanför dämmet i gamla bäckfåran finns spår av minst en kvarn.  
  

24. Dämmet vid Surtesjöns utlopp höjdes 1950 då kanalerna mellan Gäddevattnet- 
Stentjärnarna och Skyrsjön- Kroksjön var färdiga. Den ökade vattentillförseln var 
avsedd för nya kraftstationen på bruket och till dricksvatten till Surte-Bohus och 
senare även Nödinge. Det äldre lägre dämmet syns tydligt. Möjligen har fler dämmen 
funnits.  

  
25. Här låg tidigare vattenintaget för nya kraftstationen på bruksområdet.  

  
26. Här låg ett Vattenreningsverk mellan 1950-1974. Ovanför reningsverket fanns en 

gjuten cistern som användes vid renspolning av filtren. En bit ner mot Baddammen 
ligger en stensatt grop, som använts som slamdamm, för att inte vattnet i Baddammen 
skulle förorenas.  

  
27. Strax söder om dåvarande reningsverket finns ett äldre dämme vars funktion måste ha 

varit att leda vatten mot Klevaliden, där det troligen funnits en kvarn.  
  



28. Här låg  en vattenreservoar som till största delen var nedgrävd i marken. Längre ner i 
Klevaliden finns en rensbrunn kvar sedan ”dricksvattenperioden”  

  
29. Klevaliden. Äldre väg från Södra Surte.  

  
30. Kostigen. Gammal gångväg upp genom en klyfta i det branta berget.  

  
31. Här har ett torp legat. Tydlig husgrund och spår av åkrar. Njut av utsikten!  

  
32. Keillers skog planterades genom Keillers försorg och bestod mest av skotsk lärk. Idag 

delvis avverkad.  
  

33. Fångstgrop?  Storlek och läge i djurstråk stämmer.  
  

34. Keillers damm och kvarnarna vid Forsbäck. Tre dammar har funnits. I övre dammen 
(35) har dämmet genombrutits och den håller nästan inget vatten alls. Keillers 
Damm(36)  anlades på1850-talet och är störst. En äldre tappanordning syns nedanför 
dämmet (40).  I samband med byggandet av Gårdsten och Lövgärdet ändrades dämmet 
och tillförseln av vatten går numera huvudsakligen genom en sprängd tunnel. Nedre 
Dammen eller Kodammen(37) ser på en karta från 1890 ut som idag. Enligt uppgift 
har Keillers Damm och Kodammen varit lertäkter för tegelbruken i Forsbäck. Från 
södra delen  av Keillers Damms dämme går en gammal väg(38) ned till Forsbäck. 
Från botten av Kodammens dämme går en stensatt, smal ”vägbank”(39) på norra sidan 
av bäckfåran ned till Forsbäck. Det är fundamentet till rörledningen från Kodammen 
till kvarnen, som låg mellan landsvägen och älven och var i bruk till omkring 1940. 
Av Forsbäcks gamla bebyggelse finns endast ”Gavelhuset” kvar idag. Huset var 
tidigare  arbetarbostad.  

  
  

Skriften sammanställd  av Pelle Dalberg, Nödinge som haft ovärderlig hjälp av 
  
                                            Georg Alexandersson Hålanda 
                                            Sven Alexandersson   Bohus 
                                            Rune Aronsson           Surte 
                                            Åke Aronsson             Bohus 
                                            Per Bergman               Bohus 
                                            Göran Börjesson         Nödinge 
                                            Tony Ellström             Nödinge 
                                            Sven Gunnar Jansson  Surte 
                                            Lisbeth Hirsch            Surte 
                                            Lars Holmberg            Lerum 
                                            Karl-Johan Johansson Mollsjön 
                                            Elof Karlsson              Bohus 
                                            Allan Modig                Nödinge 
                                            Sven Persson               Nödinge 
                                            Rolf Tollesson             Surte 

                                                  m.fl.                          
 

Till alla som hjälpt till med uppgifter och tillrättalägganden  -  ETT STORT TACK!! 
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Vad är viktigt i den egna hembygden? 
 
Dialoggruppen har valt att fokusera på bruksamhället Alafors. Vi har studerat gamla foton, 
vykort, byggnader, skrifter, föreningsliv och även intervjuat äldre Alaforsare med gott minne 
från ”Spinneritiden”. 
 
Intressanta platser eller byggnader finns markerade på karta och är beskrivna nedan. 

 
Flygfoto från 1951 
 
Flygfoto från 1949
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1)         Fabriken – är central för Alafors historia och grunden till hela samhället. 

Uppfördes 1856, brann 1905 och återuppbyggdes. Fabriken består av flera 
tegelbyggnader med speciell arkitektur och klocktorn. I nuvarande 
fabrikslokaler finns bland annat ett bryggeri, en teater och en vävförening.  

2) Bostäder-  
A Arkitektritade villor (upp till 4 familjer). Ritades av Ernst Torulf och Ivar 
Tengbom. Finns kvar längs Källstigen. 
B lägenheter ”Bracka”. Är idag riven.  
C lägenheter ”Gårdarna”. Gårdarna bestod av totalt 5 hus längs nuvarande 
Sjövallavägen. Kallas också ”Nybyggena”. 

3) Gamla skolan - byggdes år 1900 och innehöll 2 klassrum (nu tryckeri).
  
4) Alaforsskolan – byggd 1931. Här finns förskoleklass t.o.m. skolår 4. 
5) Disponentbostaden - Solgården inrymmer bl.a. restaurant. Huset har även varit 

barnkrubba. 
6) Spökbrunnen - användes för lagring av is. Oklart varför den kallades spökbrunn.  
7)         Handelsboden -”Arka” låg mellan fabriken och ”Gårdarna”. 
8) Alagården - här fanns tvättstuga och servering mellan ca 1940 och ca 1970. Före 

1940-talet var det här affär och kallades Nya Arka men hette egentligen Gustav  
Svenssons affär. Huset är idag rivet. 

9) Butiker: 
A Agda Bolins (Fredings väg) Speceriaffär. Selma Anderssons bageri låg i ett 
hus något närmare vägen. Färg, tapeter och mattor såldes i en butik strax väster 
om infarten till Fredings väg. Mittemot färgaffären låg en cykelaffär/verkstad 
och ett charkuteri. 
B Jonssons (Rishedsvägen) Speceriaffär. Mittemot låg Ingeborg Anderssons 
speceriaffär. 
C Konsum som idag är Alafors Livs (Ledetvägen)  

11

12

13

16 



D Ringen Omkring 1920-1930. Fungerade som kooperativ med arbetsinsats. 
Arne Svenssons affär under 1950-talet.  Speceriaffär. Här fanns även cykelaffär, 
skomakeri, frisör, sybehörsaffär och Kjellströms blommor och grönsaker. 
E Anna i boden (även kallad Tjocka Annas affär) 
F Sven Erikssons affär, specerier 
G Hökare Larssons affär, revs omkring 1920. Speceriaffär. 
H Walls, en Ica affär som drevs av syskonen Olle, Edit, Astrid och Konrad 

Wall. 
10) Furulund – dansbana återinvigd 2005 efter brand. Här låg gamla fotbollsplanen. 

Dansbanan byggdes 1938 och blomstrade på 1950-60-talet. En bra kväll kunde 
ha 800-900 besökare. Under 70-talet förföll anläggningen men på 80-talet togs 
initiativ till upprustning. Dansbanan har varit med i Kurt Olssons TV-program.  

11) Sjövallen - hemmaplan för Ahlafors IF med klubbhus och bollplaner. 
12) Hältorpsjön - damm som påfylls från bl.a Mollsjön, Sandsjön och Vimmersjön.  
13) Dämmet- reglerar vattenståndet i Hältorpsjön 
14) Svalltornet - hit ledde en öppen kanal från dämmet. Byggdes 1937. 
15) Vattentuben - trätrumma från svalltornet till fabriken. På kartan visas den 

senaste sträckningen. Tidigare gick tuben där Sjövallavägen går idag. 
16)        Gruva - här bröts fältspat till Surte glasbruk. Idag är gruvhålet vattenfyllt. 

Ligger ett par hundra meter från Arne Anderssons gård i Rished, på vägen mot 
Hältorpsjön (utanför kartan). 
  
                                  

Vilken är kommunens och de olika orternas identitet? 
Vi har i gruppen valt att begränsa oss till det lilla samhället Alafors. 
 
Orten Alafors uppstod på adertonhundrafemtiotalet då platsen valdes för etablering av ett 
bomullsspinneri. Möjlighet att utnyttja vattenkraft samt närhet till älven och planerad  
järnväg, i förbindelse med hamnen i Göteborg, bidrog till val av etableringsort. 
 
 Vid forsen i bäcken, som mynnar i Sköldsån där den når Målje nedre, växte alar. Detta gav 
namn åt fabriken. Bruksamhället Alafors var skapat.  
 
Fabriken i Alafors var den första industrietableringen i Starrkärrs socken. Fram till mitten av 
1800-talet bestod området av byarna Övre och Nedre Målje som tillsammans bestod av fem 
bondgårdar, tre torp och en självägare. Fabriken anlades i mitten av 1850-talet av några 
grossister från Göteborg, bl. a. Alexander Keiller som 1831 hade medverkat till anläggandet 
av Jonsereds fabriker. Driften startade 1856. 1888 omvandlades fabriken till Ahlafors nya 
spinneri AB och 1896 utvidgades företaget med ett väveri som hade 144 vävstolar. Mellan 
1856 - 1911 drevs fabriken med turbindrift, 1911 - 1938 drevs den med el från Trollhättan och 
från 1938 och framåt med el från egen kraftstation. År 1942 fick Almedahl-Dahlsjöfors AB 
aktiemajoriteten i företaget.  
 
Fabriken stängde 1966 och därmed var en 110-årig industriepok till ända. 
Fabriksnedläggningen påverkade naturligtvis takten i ortens identitetsförändring då en stor del 
av arbetskraften fick ordna försörjning utanför orten och i flera fall även utanför kommunen. 
Dokumentationen av den gamla bruksorten känns angelägen. 
 
Fabriken byggde bostäder och affär samt höll med skola, post, polis, sjukvård och 
begravningsentreprenör. Man hade också bakstuga, trädgårdsmästare och nattvakt i samhället. 



Låga löner gällde i fabriken. Detta kompenserades delvis med en viss gemenskap som gav 
trygghet. 
 
Alafors sägs ibland vara lite säreget. Förklaringen kan ligga i att fabriken hade ett mycket 
stort och starkt inflytande i samhället och i samhällslivet. Allt kretsade kring fabriken. I 
början av 1900-talet var Alafors ett mycket modernt brukssamhälle. Fabriken hade helt nya 
maskiner från England och man fick gatubelysning väldigt tidigt. Fabriken stod för mycket av 
servicen i samhället. Alafors hade många butiker och hantverkare och var självförsörjande på 
mycket samtidigt som naturliga kommunikationsvägar saknas. Det fanns därför inget större 
behov av kontakt med andra orter. Detta gav Alafors en stark identitet och det rådde som på 
så många andra platser stark rivalitet mellan orterna i närområdet. 
  
Engelsmän installerade maskinerna i fabriken. De tog med sig fotbollen till Alafors. 
Idrottsföreningen bildas 3 okt 1913 och har än idag en stark position i Alafors. 
                 
Vilka kunskapsunderlag finns att tillgå? 
Under denna rubrik har vi valt att sammanställa skrifter som berör Alafors samt hänvisa till  
fotodokumentation och nedskrivna uttalanden av äldre Alaforsare. 

Arbetarbostäder i Alafors.          
 
Villerna, Samlingshuset 



 
 

                
 Arbetarbostäderna Gårdarna eller Nybyggena,  

                t.v. Nya Arka eller Alagården 
 
                   

 
 ”Kaffekvarna” 

 
 
 



 
 

Berättat av gamla alaforsare 
 
1856 blev arbetarna på fabriken uppmanade att ge fabriken ett namn. De växte alar där bäcken 
från Mossen rinner ut i åna och så fick fabriken sitt namn Alafors. 
 
Flickorna var 14 år och pojkarna 13 år när de började på fabriken. Man måste ha arbete på 
fabriken för att få en lägenhet i ”Bostäderna”. De som var ogifta kunde hyra möblerade rum. 
Då ingick också ett handfat och en kanna. 
 
Min mormor började arbeta på fabriken 1885. Hon berättade att när kvinnorna som arbetade 
på fabriken hade fått barn så fick de börja arbeta igen bara någon dag efter födseln. De fick ta 
med sig barnen till arbetat där det fanns ett särskilt utrymme där de fick lägga dem. Sedan 
turades de om att gå ifrån och amma och passa barnen medan någon av de andra skötte deras 
maskin. 
 
Jag började jobba på fabriken 1933. Då hade jag 23 kr i veckan. Karlarna hade 35 kr i veckan 
överlag var de än var i fabriken. Det var ingen som tyckte det var orättvist att karlarna hade 
mer betalt än fruntimren. Det bara var så. 
Nederst i spinneriet var rensen. Andra våningen var kardrummet. Tredje våningen var 
spinneriet med spinnmaskiner och tvinnmaskiner. ”Lillbullen” var en tvinnmaskin. Där 
tvinnades fyra stycken karer till ett tjockt och löst garn. Den maskinen var hemsk. 
 
Min farfar var nattvakt på fabriken. Där jobbade de treskift. Han fick ta en stor käpp och gå 
upp till ”Bygninga” och så gick han i korridorerna och slog på dörrarna så att de skulle vakna. 
Sedan när de som hade arbetat klart sitt skift kom hem så bodde de i samma rum så de kunde 
gå och lägga sig i varma sängar. 
 
På 1920-och 30- talen så stod det alltid bilar vid gamla kiosken på torsdagana för då var det 
avlöningsdag. De sålde fotogen, fisk, grönsaker, godis, dricka från Lilla Edet, Sollebrunn och 
Sävedalen. Det upphörde när andra världskriget började p.g.a. bensinbristen. 
 
På fabriken hade man en vagn med bänkar på varje sida som drogs av en häst. Den körde de 
med till kyrkan varje söndag och alla gamla på fabriken och gamla f.d. arbetare fick åka med. 
 



Barkrubban startade 1945. Som mest var där 30 barn. Barnen började när de var 6 veckor. 
Mammorna kom och ammade när de hade rast. Barnens middagsmat kom i kantiner från 
Alagården. Personalen fick göra frukost och middag till barnen och alla barnen skulle badas 
och få sina naglar klippta en gång i veckan. Kostnaden för att ha barnen på barnkrubba var 1 
kr om dagen. 
 
Åsliden är den äldsta vägen i Alafors. Den fortsatte rakt över åkrarna där som ”Röda 
området”är nu.   
 
Vägen förbi Walls, Ledetvägen, kallades på 1930-talet för ”hantverkaregatan”. Först bodde 
där en slaktare, sedan bodde Smen-Magnusson, i det lilla huset bakom Walls bodde ”Torpa-
tösera” och en av dem var sömmerska. Sedan bodde Karl Sten som var skomakare och 
bredvid honom fröken Mattsson, lärarinnan. Sedan bodde Martinsson, Karls pappa, som var 
skomakare. 
 
Jönssons led låg vid nuvarande korsvägen mellan Terassvägen och ”villerna”. Den utgjorde 
ägogräns mellan Jönsagården och Henrikes. Ladugården till Jönssons låg vid nuvarande 
Skyttelvägen, Köket i Jönsagården blev köket i Samlingshuset. Ladugården till Henrikes låg 
vid nuvarande busshållplatsen nedanför affären. Nuvarande Aronssons hus var boningshuset 
till Henrikes. 
 
Husen på gårdarna var lite olika. De två översta husen var äldre än de andra och kallades 
”mansbostäderna”. De hade ett stort och ett litet rum och många hyrde ut de lilla rummet till 
någon ensamstående fabrikstös. På min tid bodde förmännen i Villerna. 
 
Under första världskriget rätade man ut åna genom Alafors och byggde Alingsåsvägen som 
drogs genom Viktor i Måljes gård. 
 
På fabriken fanns det en bok där det stod uppskrivet vilka tapeter de anställda fick när det 
skulle renoveras. De vanliga arbetarna fick 10 öres tapeter och sedan var det graderat upp till 
tjänstemännen som fick 90 öres tapeter. 
 
Freding var namnet på en disponent på fabriken. Det finns gåvobrev där det framgår att 
Freding skänkt tomter längs det som idag är Fredings väg. 
 
Alafors hade en polis vid namn Lindgren runt 1920-talet. Lindgren var känd som fyllerist. 
Egentligen var han kamrer vid fabriken men fungerade som polis på kvällar och helger. 
Lindgren var även fältskär. 
 
1953 saknade Alafors gatunamn. Gatunamn började införas i slutet av 1950-talet och i början 
av 1960-talet. 
 
Skyttelvägen hette tidigare Skyttevägen. Längs in på gatan låg fram till 1920 en skjutbana. På 
1920-30-talet användes platsen som picknick-område. 
 
Efter andra världskriget startade Ales första busslinje. Den gick mellan Alafors och 
Kungsportsplatsen. 
 
Hältorpssjön är en gammal å som blivit uppdämd. Förr sade man: Här är det djupt för här går 
gamla ån. 



 
En man gick ständigt och reparerade vattentuben. Han drev in kilar för att stoppa läckor. 
 
Från början gick vattnet från sjön i en öppen kanal fram till svalltornet där det leddes in i 
tuben. 
 
Disponent Lindström styrde fabriken (1922/23-1938) och delar av samhället med järnhand. 
Fabriken hade egen sköterska. 
 
Bl.a. Tudor, PAC, Wicanders och Surte glasbruk tog över personal när fabriken i Alafors lade 
ner. En del av fabriken har sedan varit färgfabrik där man tillverkat västkustolja. 
 
Lilla Edets pappersbruk rullade upp papper en period 1966-67. De låg i lokalerna som 
Ahlafors bryggeri har idag. Det var Lilla Edets pappersbruk som byggde lastbryggan som är 
där idag. 
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Program för kulturminnesvård. Ale kommun. 1986. Ale kommun och länsstyrelsen i 
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Den röda tråden-Arbetarspel i Alafors. Ale teatersällskap. Socialdemokraterna, ABF och LO. 
 
 
 

 

     
    Ledetvägen genom Alafors, ”Hantverkaregatan" 
 
 
 
 

 
Kan kulturmiljön utgöra en resurs för framtiden? 
 
Kunskap om historien är en resurs för framtiden.  
Allt som hänt har inte varit bra. Det gäller att bevara det positiva liksom kunskapen om det 
negativa. Detta hjälper oss att planera framtiden. Att samlas kring en identitet ger gemenskap. 
Det är därför viktigt att ge folk möjlighet att lära ortens historia.  
Alafors har präglats av bruksamhället och fortfarande lever många som kan berätta.  
 
Vi önskar nu att de delar i Alafors som tillsammans utgör ett sammanhållet brukssamhälle får 
ett stärkt kulturskydd. 
 
 



Kulturarvsplanen – Det fortsatta arbetet 
Arbetet med Ale kommuns kulturarvsplan har börjat. Alafors har vuxit de senaste 
decennierna. De flesta som bor i Alafors idag känner inte till ortens historia. Vi tror det finns 
ett intresse för ortens historia. Viktigt för Alafors är: 
 
-  att det som finns bevarat görs tillgängligt för Alaforsbor och besökare i lämplig lokal. 
 
-  att en informationstavla som informerar om ortens historia sätts upp på lämplig plats vid 
den     blivande trafikplatsen. 
 
-  att trafikplatsen får namnet Alafors trafikplats. 
 
-  att man jobbar för ett minnesmärke ”typ slända” med placering i centrum. 
 
-  att det öppna kulturlandskapet kan bevaras i närområdet öster om samhället.  
 
-  att en förbättring av miljön i centrum kommer till stånd genom tex. nya bostäder. 
 
-  att en upprustning kan genomföras i området runt fabriken. 
 
-  att miljön kring nuvarande Rv 45 dokumenteras  (detta är bråttom) 
 
-  att miljön i övriga samhället löpande dokumenteras och görs tillgängligt för Alaforsbor. 
Skola, Posten, daghem, handel, äldrevård, kommunikationer, näringsliv, fiskevård, miljöer i 
samhället och runt Rv 45, kyrklig verksamhet, idrottsrörelsen 
 
 
Flera delar av Alafors samhälle skulle behöva ett förstärkt kulturskydd. Flera delar är värda att 
bevara var för sig och tillsammans utgör de ett sammanhållet brukssamhälle:  
 

• Fabriksområdet 
• Gamla skolan (byggd år 1900) 
• Alaforsskolan (nuvarande) 
• Disponentbostaden 
• Arbetarbostäderna (flera stycken runt om i samhället) 
• Dämmet 

 
Flera byggnader behöver rustas upp och snyggas till. Idag har de börjat förfalla och förfulas. 
 
En gatunamnsbok som förklarar varför gatorna heter som de gör skulle vara intressant. 
 
Furulundsparken och idrottsrörelsen är två delar som ger Alafors identitet. Idag är detta 
levande och aktiva verksamheter. Genom att de är aktiva idag tänker man dem inte som 
kulturarv. Det kan dock vara lämpligt att ta med dem i ett kulturarvsperspektiv inför den 
dagen de inte är lika aktiva längre. 
 
Vi vill att det satsas medel för att göra en dokumentation och presentation av kulturarvet, 
varför inte i samarbete med studender inom lämplig utbildning. 



                          
     Fabriken ca 1905   
 

     
     Gamla tuben 
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Skepplanda 
dialoggrupp 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Skepplanda hembygdsförening 
genom Göran Johansson 





1. Gästgivargården Fors 
2. Vadbacka bra 
3. Kvarnar Fors 
4. Bratteforsen 
5. Kyrkskolan Skepplanda 
6. Erik Larssons affär 
7. Skepplanda kyrka (gravfält) 
8. Stugåsberget (skålgropar/älvkvarnar) 
9. Smörkullen, (skålgropar/älvkvarnar) 
10. Grönköp Tors bro 
11. Björns kvarn 
12. Fägatan Skogen 
13. Skogvaktarbostaden Bodatorp 
14. Stenbrott för byggnadsverksamhet (Uddetorp) 
15. Kvarnsten ej färdig (Uddetorp vid Hällebäckahult) 

 
 
 

Skickar lite uppgifter vi kunde hitta. Det finns säkert mycket mera.  
 
 
   Hälsningar 
   Göran Johansson 
   Odalvägen 13 
   446 41 Skepplanda 
 
 

 

 



Komplettering från Pelle Dalberg: 

Miljö vid Sålanda 
 
Hoppas kartan går att "läsa". 
1.Milsten 
2. F.d. länsmansboställe 
3. Skolhusområde 
4. Torplämningar. 4A "Lesammerbacke". 4B. Kils. Jordkällartak av stora stenhällar, som troligen tagits 
från fornlämningar i närheten. Denna typ av jordkällare finns i vår trakt endast i närheten av gravfält. 
4C Smedjeruin- mycket gammal. Här förvarades enligt säker källa flera lerkrus, som hittats i närheten 
vid odlingsarbete. Tyvärr borta för alltid? 
5. Stensättningar 
6. Äldre odlingsmark 
7. Flera granjättar. 3,10-3,00m. 
8. Hålväg. ( ej registrerad) 
9. F.d. dansbana 
10. Linbråtegrop.( stensatt. Den allra "finaste" av Ales många bråtegravar, av vilka endast ett fåtal är 
registrerade.) 
11.Gravfält. "Sves lund". 
12. F.d. hålväg. Spolierad av väg- och dikesbygge. 
13. Fångstgrop. 
14. Här låg Gamla Berg- föregångaren till Billingsdals gård. Jordkällare, brunn,  grundstenar och 
vårdträd minner om tidigare bebyggelse. 
15. Jättetallar. ( 2.40-2,10m) 
16. Mäktiga och vackra solitära ekar och eksamlingar. 
17. Hällristning Stugåsberget. 
 
 
Nr 16 utgår 
Nr 17 skall vara Mäktiga ekar.... 
Nr 18 skall vara Hällristningen 
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Natur- och kulturminnen i Ale Kommun: Alvhem 
 
 

 

INTRODUKTION 
 
Arbetet med att ta fram det som är viktigt i Alvhem tycker vi belyses bra när man ser på 
utdrag ur det material som sammanställdes i samband med översiktsplanen. 
 
Vi är måna om de natur och kulturvärden som finns i Alvhem, det är en viktig del av vår 
identitet, jämte en fungerande närservice, både nu och i framtiden. Genom att satsa på 
skonsamt utökad tillgänglighet, till ett antal av våra främsta natur och kulturområden i 
Alvhem, säkerställer man inte bara rekreationsområden för Aleborna. Man skapar också en 
möjlighet för turisterna att hitta till Alvhem och Ale kommun. 
 
Det finns en mycket stark önskan om att ” lantligheten ” skall få fortleva här i Alvhem. De 
flesta är överens om att lantbruket bör ha en fortsatt chans att överleva. 
En mycket stark önskan finns också om att skolan och dagligvaruhandeln skall kunna drivas 
vidare.  
I den framtidsvision som Alvhemsborna samlas kring och byalaget för fram, finns en stark 
vilja att bevara de sedan länge, väl förvaltade naturområdena. I Alvhem ser vi det som en 
naturlig utveckling,  att byggnation kommer igång. Det är ju en förutsättning för att skola, 
affär mm skall kunna leva vidare.  
 
Glänteviområdet med idrottsplatsen har en särställning när det gäller kringmiljö. Att börja 
bebygga den omgärdande åkermarken skulle förstöra denna naturmiljö. Att däremot bygga 
längs bergkammar och i kanterna av dessa områden skulle vara fullt möjligt. Vi tror att 
markägarna själva skulle kunna hitta den balansen och bevara luftigheten i de sedan länge 
nedärvda markerna. Detta gäller självklart alla delar av Alvhem. Från Kattleberg och 
Båstorp söderut till Hajområdet och Vallered norrut. Att bygga ut Alvhems lantliga delar till 
stora gruppboenden skulle vara att våldföra sig på den fantastiska naturen med de böljande 
landskapet som är så karakteristiskt i den här delen av kommunen. 
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Natur- och kulturminnen  
Detta arbete skulle koncentreras till de kulturminnen som finns men en del tankar kring 
naturminnen kommer även fram. Dessa två områden går till delar hand i hand. För att skapa 
en tilltalande turistmiljö är det också viktigt att man ser att dessa båda delar kompletterar 
varandra. Tilltalande miljöer med skyddsvärda delar både ur ett natur och kulturbevarande 
värde finns i Ale och vi skall med stolthet visa upp detta. 

Hela Ale  
De natur- och kulturminnen som finns i Ale kommun bör sammanställas i ett lättillgängligt 
informationsmaterial med överskådliga guider som går att ta med på ”Söndagsturen”. 
Exempelvis kan man välja att inrikta sig på olika områden som man enkelt kan besöka från de 
större vägarna. De fanns även tankar på att ha ex. bluetooth eller liknade att hyra för att få 
information kring de ställen man besöker. Detta kan vara en bra idé och i så fall skall dessa 
vara tillgängliga exempelvis genom att man kan hyra dem på bensinstationer och lämna 
tillbaka dem på valfri station. Men oavsett om man väljer information via bluetooth eller 
mobiltelefon skall materialet även vara tillgängligt i skriftlig form, både för att alla inte vill 
eller kan använda den moderna tekniken eller har någon form av handikapp som kan göra det 
svårt att ta till sig denna form av information. 
 
Att sammanföra de platser och kulturminnen som finns i bygden i en presentation, gör att man 
lyfter fram den viktiga ställning som denna del av landet haft i historien.  
Informationsmaterialet bör ge möjlighet att kunna följa olika röda trådar eller intresseområden 
i olika tidsåldrar från istid till nutid som ger en ökad förståelse och respekt för vårt 
gemensamma arv. Det sporrar också till ytterligare besök i bygden för att kunna ta del av de 
andra inriktningarna. 

Alvhem 
I Alvhem med omnejd finns det flertalet dokumenterade formlämningar bland annat 
dommaringar,  flertalet stensättningar, älvkvarnar, gravfält, hålvägar med mera (Skepplanda 
Socken Bror A Andresson et al.). Många av dessa dokumenterade fynd ligger nära vägar och 
stigar men de är dåligt eller obefintligt skyltade. Det skulle vara betydligt bättre om 
åtminstone en del av de mest lätttillgängliga formlämningarna hade informationsskyltar som 
kunde bidra till att knyta ihop forntid och nutid. De formlämningar som vi har runt omkring 
oss i vardagen förblir oupptäckta och glömda om ingen upplyser oss om att de finns. Detta 
kan medföra att fornlämningar skadas av ouppmärksamhet och okunskap (ex. skador av 
skogsmaskiner på formlämningar efter stormen Gudrun) samt att invånare i kommunen går 
miste om sin egen historia. 
Det finns även en stor potential att fler fornlämningar finns dolda i marken runt omkring oss. 
Det är inte ovanligt att man t.ex. finner flintavslag vid trädgårdarbete. Nya undersökning med 
avseende på fornlämningar borde genomföras i bygden, mycket av dagens material bygger på 
äldre uppgifter. 

Natur och kultur stigen 
Natur- och kulturstigen är en resurs som borde utnyttjas bättre. Här finns en grundstruktur 
med mycket enkla skyltar och vandraren är beroende av en informationsbrochyr för att 
verkligen kunna tillgodogöra sig natur- och kulturstigen. Stigen behöver skyltas upp med mer 
informativa skyltar och ges en tydligare struktur. Önskvärt skulle även vara att man hade 



möjlighet att parkera på fler platser för att komma på stigen vid fler ställen. Genom att få 
denna stig mer attraktiv och lättillgänglig ges utrymme för familjer att ta del av området. 

Kungsgården 
I boken ”Skepplanda socken” finns det ganska mycket om Alfhems Kungsgård nämnt. Det är 
en intressant plats omgiven av en vacker och dramatisk natur. De bröder som tidigare drev 
jordbruk där innan gofbanan byggdes finns fortfarande i livet och de har mycket intressant att 
berätta. Vid Kungsgården står en mycket gammal lind (Tilia cordata) som är en av de äldsta i 
Sverige (hört muntligen, den skall även vara åldersbestämd!). På plats saknas information om 
detta. I anslutning till Kungsgården finns dessutom ”Kungsklyftan” och ”gamla kyrkvägen” 
som man bör finna information om (vi har ej funnit någon skriftlig information). 

Hällristning 
En hällristning i Alvhem är väl uppskyltad från R45. Vid själva hällristningen behövs dock en 
ny skylt, eftersom den nuvarande inte längre är läslig. Denna plats besöks regelbundet av 
turister under sommaren och det är av betydelse att den även skyltas tydligare ifrån 
idrottsplatsen Gläntevi. Finns skötselplan för hällristningen upprättad? Området runt 
hällristningen behöver underhållas för att inte växtligheten skall krypa för högt upp på berget. 
Fler hällristningar finns med all säkerhet i bygden och det vore önskvärt att få möjlighet att 
undersöka detta. 

Hajsjön 
Vid Hajsjön behöver man öka och bevara naturvärdena samtidigt som man ökar 
tillgängligheten. Här finns en stor mängd utredningar redan gjorda vilka är ett utmärkt 
underlag för vidare planering av området. Vi behöver hitta en långsiktig handlingsplan för att 
skydda och bevara naturvärdena, både i och kring hajsjön samt lyfta fram det värde som sjön 
har haft för bygden och Kungsgården. 
 
Hajsjön är benämnt som kompensationsområde i underlaget för utbyggnaden av R45. Den är 
intressant ur såväl kultur, natur och geologiskt perspektiv och det finns ett gediget 
planeringsunderlag för vad man skulle kunna göra för detta område genom betning av 
strandängar med mera. 

Nutids historia 
Det finns mycket av det som hänt under 1900-talet som är värt att lyfta fram. Utvecklingen 
går allt fortare och det är lätt att man glömmer att blicka tillbaka. Att dokumentera samhällets 
utveckling och förändring under modern tid är viktigt att göra nu när det fortfarande finns så 
många som har så mycket att berätta.  
 
Kanske kan man sammanföra det till utställningar i kommunen men även skyltmaterial utmed 
den cykelbana som förhoppningsvis kommer att gå utmed älven. (Har funnits förslag att ha 
cykelbana via Båstorp och ut på gamla järnvägen.) 

Berättelser från bygden 
I det tidigare arbete som gjordes inför den nya översiktsplanen så var natur- och kultur 
gruppen inne på att ett material kring alla de berättelser som finns om bygden borde tas fram. 
En stor kunskap finns redan inom gruppen. Det kan vara allt från ruiner till lite mer modern 
historia. Man skulle exempelvis kunna lyfta fram stationen i Alvhem som det finns en del att 
berätta kring. Detta arbete kommer inte att vara möjligt att göra inom tidsramen för detta 



projekt. Det skulle därför vara bra att det utvecklas ett forum där detta arbete kan få utrymme. 
Där man både kunde spela in och nedteckna historierna innan de går ur tiden. Det är viktigt att 
ta vara på all historia som finns i bygden innan den försvinner! Detta kanske kan 
sammanföras till ett underlag med delar från övriga Ale.  
 
Ett bra exempel på ett lyckat projekt där man blandat dikt och sanning är ”berättare i 
småland” (se http://www.berattareismaland.se) som i samarbete med kommunerna även gett 
ut historier i skriftlig form. 

Alvhems station 
Stationen byggdes 1905 och lades ner den 30 juni 1970. Efter 1970 var Alvhems station en 
obemannad trafikplats eller tågmötesplats. Alvhem var tidigare en knutpunkt på sträckan 
Göteborg-Trollhättan. I tidningen (troligen Elfsborgs läns tidning) kan man vid nedläggningen 
läsa: ”Många alvhemsbor tyckte att tisdagen andades ett visst vemod. Man tyckte att det 
verkade lite underligt detta att orten skulle mista sin station i en tid då Alvhem börjar att se ut 
som ett modernt och framåtgående samhälle. En betydande byggnation och bostadsproduktion 
under de sista decenniet har totalt förändrat platsens utseende: orten har tagit steget från 
renodlad bondby till modern tätort. En just nu pågående industibyggnation understryker vårt 
påstående ytterligare. Det var alltså i det läget som detta dråpslag mot stationen skulle sättas 
in….”  
Kanske skulle en utställning kring detta kunna vara möjligt att sammanföra med Banverket/SJ 
vid byggandet av den nya järnvägen. 

Svenssons livs 
Ett starkt kännemärke för Alvhem idag är Svenssons livs. Lanthandeln har varit och är en 
central knutpunkt, även om folk kanske inte känner till Alvhem i sig vet de vart Svenssons 
livs ligger. Byggandet av den nya vägen kan tyvärr vara ett hot mot affärens framtid. Herman 
Johansson startade affären (troligen tidigt 1900-tal) och den har drivits av familjen sedan dess. 

Övrig samhällshistoria 
Idrottsplatsen i Alvhem, Gläntevi, har också en historia som är värd att lyfta fram. En del 
fotografier och liknande finns att sammanföra med det som kan berättas om idrottsklubbens 
historia. 
 
I arbetet med att få fram gamla berättelser om Alvhem kan nämnas de gamla 1800-tals husen 
nere vid älven, spåravgiften på 1 öre för att få gå på rälsen, Eklunds affär, skulderna skrivna 
på väggarna och som finns kvar än idag, försäkringskassan som fanns på vinden, 
väderstationen, posten, diversehandel som fanns i svängen mot Ramstorps skola (idag 
bilförsäljning) och så vidare. 
 
Jätteberget får inte heller glömmas bort, användes förr som ett riktmärke som man utgick 
ifrån.  



Bilaga 1 

Allmänt lagtexter 
Eftersom man ibland glömmer bort att man med hjälp av lagstöd kan få en del att hända lyfts 
här några paragrafer fram som kan vara till hjälp. 

Biotopskydd 
Enligt miljöbalkens 7 kapitel 11:e paragraf: 
Mindre mark- eller vattenområde som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter  eller 
som annars är särskilt skyddsvärda får av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer förklaras som biotopskyddsområde. Sådana förklaringar får avse enskilda 
områden eller samtliga områden av ett visst slag inom delar av landet eller del av landet. Inom 
biotopskyddsområdet får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada 
naturmiljön. Om regeringen förordnar att samtliga områden av visst slag skall vara 
biotopskyddsområden, får den i samband med beslut meddela föreskrifter om att dispens kan 
medges för sådana verksamheter eller sådana åtgärder. Dispens får endast medges om det 
finns särskilda skäl. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer  får vidta de 
åtgärder skall den som äger eller har särskild rätt till området underrättas särskilt. Ett beslut 
om biotopskyddsområde skall gälla omedelbart även om det överklagas. 
 
Enligt 5 paragrafen i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken får 
länsstyrelsen eller kommunen meddela föreskrifter för att skydda och vårda naturminne. 

Hajsjön 
Borde kunna omfattas av biotopskydd enligt 5 paragrafen i förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken där sådana mark och vattenområden som anges i bilaga 1 
utgör biotopskyddsområden enligt 7 kapitlet 11:e paragrafen, första stycket i miljöbalken (se 
allm. lag.). Länsstyrelsen får medge dispens enligt 7 kapitlet 11:e paragrafen, andra stycket i 
miljöbalken, om det finns förutsättningar för det. Länsstyrelsen får vidta  de åtgärder som 
behövs för att vårda dessa biotopskyddsområden. 
 
I bilaga 1 nämns bland annat: 
Småvatten och våtmarker med en areal av högst en hektar i jordbruksmark som ständigt eller 
under en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, 
översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken eller dammar. Arealbegränsningen 
avser inte linjära element som öppna diken. Dammar anlagda för bevattningsändamål 
innefattas inte i denna biotop. 
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Projektgrupp K-märkt i Ale,  ang Hålanda socken.       2006 10 
20. 
 
Muntlig information från ett stort antal personer. Se sista sidan! 
 
Fornminnen: Karl-Erik Andersson har lämnat en förteckning till Länsstyrelsen. Ale kommun 
har en pärm med kopior på fornminnen, även HHF. 
Gropar i berget – offergropar-skålgropar: ovanför Jan-Åkes hygge i Föstorp. Väster om 
Torpa (rävspåret). På Smörbacken. Norr om Grandalens skola. 
Domarring: vid Hedeberget sid 174. 
Fångstgropar: nedanför isbanan vid Osakullen. Tåalyckan. Norr om Hedeberget. Dusedalen. 
Fornåkrar: vilka räknas som fornåkrar? Ålder? Är inventerade av RAA. 
Fornborg: söder om Vassbo 
Fossila fornåkrar: sid 57.  
Ryggade plogfåror: Järnålder – hackerör låga flacka 
Skyddat: allt? som ligger i öppen odlingsmark är skyddade från naturvårdssynpunkt. 
Biotopsskydd.  
Dödisgrop: vid Slerebo-ån. Hattedammen. 

Stenmurar: i skogen är de ej skyddade, däremot på åker! Inget skydd ännu av torplämningar 
och källare! Är grunder efter kvarnbyggnader skyddade? 
Bronsåldersrös: ej på punkt 189, men nedanför 

Röse: Nordväst om Krogen. Klinta söder om  Granvattnet. Vitevatten. Livered. Drängedalen. N.Skantås. Grandalssjön.
  

Röset mellan Oset och Råhagen.
 

 5-stensröse: finns vid varje vinkel av sockengränsen? Vid Kärrets torpruin öster om Stavsjön. 2 st på 

västra sidan av Holmevattnet. 

Södra stranden av Holmevattnet finns två stycken. 

Ägogränsstenar: stenar resta vid skifte för att ange gräns mellan olika ägare. 

Gränsstenar: Karstadsvik: mellan Lagmansered och Hålanda. Norr om Gamla Krogen: mellan Bjärke – 

Långared – Hålanda. Före storskiftet gick gränserna mellan skiftena i nord-sydlig riktning. ”Hemskog-

mellanskog-utskog”. 

Odlingsrösen: sten som togs upp ur åkern för att kunna odla och lades i en hög intill åkern. 
Röse: 100 m norr om avtagsvägen till Ljungered. Vid Vassbolund?  

Milstenar: se kompendium: ”Milstensprojektet 1999” med Ale kommun – Vägverket - AF.            bilaga 

Vägvisarsten: de flesta har försvunnit.1936 – 37 togs mycket sten till omformarstationen i Nygård 

Vägskötselsten: angav mellan vilken sträcka som en bestämd gård skulle sköta vägen. 

Resta stenar: hos Helge Johansson på Smörbacken märkt 1771? Oskar hittat vid skjutbanevägen. 1700-

talet, har varit i Lödöse.
 

Grotta: nordväst om Strömängen. 
Drängedalen: soldatstenen i Slerebo. 275M. Resning av sten Henning Eriksson.

 

Minnessten: vid Oset över Linnes lärjunge Per Osbeck.                                                  bilaga   
  

Jättesten: 1 sten NV om Torpa. 1 sten norr om Boljen.1 sten norr om Råda. 

”Oxaspåret”: ett 6 cm brett och 8 cm  djupt hål i bergets högsta punkt på Getaryggen. 



Jättegryta: västsydväst om Alf i Torpa. Vid Järnklev. På berget ”Basåsen”, mellan Föstorp o 

Nygårdsvägen 

Korsstenarna: öster om Funta Källa. Minne av att danskarna vände här.
 

Dämmen: Drottninggärdet, Skaggata, Getås, Holmevattnet, Stavsjön, Älghultssjön. 
Årtal finns vid dämmet vid Stavsjön.  
Årtal på plana berget vid dämmet vid Älghultssjön. 
Dämningsrätt: räknades från botten. Rätten togs bort om inte verksamheten användes. 
Tillfälligt dämme: tillfälligt dämme med sten och mossa för att ”spara” vatten till senare. Vid 
utloppet av Stora Ljusevatten. 
Fägata: gemensamm led för att föra ut korna till betesmarker. Finns i Skantås. Hos Sven 
Gustavsson i Höga mot Kohålan. Falan? Holmedalen. 
Husgrunder:                 se HHf:s lista 
Värhuvudet: rester efter 10-15 grunder finns, där 30 personer har levt. 
Karl Hansas stuga såld. Naturvårdsverket? 
Hus: backstuga var hus utan jord. Torp var hus med jord.  
Ladan på ängen vid Värhuvudet: tillhör Eket,  revs 2003..  
Industri: Marberg, lilla bäcken mot Övre Örevattnet, lades ned 1904. Där fanns en liten såg, 
hammare, vattenhjul. Där tillverkades spinnrockar och verktyg till Alesnickarna.  
Skvaltkvarnar, sågar och vattenhjul: ca 20 –25 skvaltkvarnar finns angivna i Högabos bok 
och på lista av Hålanda Hembygdsförening. Inventering pågår.        Bilaga  
Boljenbäcken: förr fanns överst på åsen en damm med dämme, bäcken rann ned till 
ytterligare en damm med dämme, som drev ett överfallsvattenhjul, som med kedja drev en 
ramsåg, spånhyvel och kantverk fram till ca 1940. För att få mer vatten, terasserades en bäck 
och ytterligare en bäck tillfördes. Längre ned i bäcken fanns två st. skvaltkvarnar. 
Vattenomledare: Boljen (se ovan) och Brådalen.  
Ramsågar: hade ofta hyvel för takspån    se bilaga 
Spånhyvel: Algot Bengtsson i Ekhagen (Tillys morfar) åkte runt med en spånhyvel och 
tröskverk, som drevs av råoljemotor. Vid ett tillfälle flottades denna över Vanderydsvattnet. 
Furuträ. Spånen kunde hålla i 30 år. Frun gjorde tavelramar. Även i Torpa Vg.  
Timmerflottning: på Slereboån och på Grönån mellan Skinta och Boets såg 
Getås kvarn: då man byggde dämmet, började man med att lägga sten i botten. Vatten fylldes 
på. Vattnet fick frysa. Man lade på fler sten. Vattnet fick frysa. Mer sten lades på. Så fortsatte 
man tills hela dämmet var klart. Hur man gjorde för att bygga fundamenten för att hålla upp  
vattenrännan fram till kvarn eller såg, vet vi inte. Hur gjorde man för att täta dämmet från 
läckor? Med hästskit. Spontade plank fanns mellan vattnet och stendämmet..  
Skaggata kvarn: se Hembygdsföreningens kompendium ”Skaggata Kvarn” av Nils 
Johansson och Lars Jonasson.                                 bilaga   
Drottninggärdets såg: se Hembygdsförenings historieskrift.                                bilaga   
Älghultssjöns såg, kvarn och el-verk: såg o kvarn finns i skrift från 1685. 2 stora (160 cm) 
kvarnstenar finns bevarade på plats, kommer enligt Olle på Strömängen från kvarnen intill 
Strömängen, och är tillverkade vid Hultet. 
Elverk: nedanför dämmet i Älghultssjön med rester kvar. Sven Andersson drog linjen.Även 
funnits ett litet i Marberg. 
 Dalens såg och kvarn: hade även en hyvel. 
Kvarnsten: en hel sten ligger på Karstaberget. 

Kvarnstensbrott: På åsen väster om Ljungeryd  bröts kvarnstenar. Väster om Hultet. Stenar 
från Tuppekärr kördes bl a till Trollhättan. 
Hålvägen Lödöse –Verle – Livered -  Bjärke - Skara: 
Vägen mellan Lödöse och Skara är av de första svenska riksvägarna. Blev senare deligensväg. 



Söka samarbete med Bjärke (fått karta) för att hitta resten av hålvägen mellan Lödöse och 
Bjärke. Även söka samarbete (ang. hålvägen) med Leif Johansson o Mats Hellgren på Lödöse 
museum. Viktigt att denna led märks ut, så att spåren inte förstörs och försvinner. Hur 
skydda? Hålvägen vid gamla Krogen har även tjänstgjort som löpgravar mot danskarna enl. 
Högabo. 
Hålväg: Drängedalen – Slerebo 
Vägar: det fanns sommar- och vintervägar. 

Verle till Skantås  byggdes 1969 för 345.000 kr.  

                        -  rester av en gammal väg från Livered mot mossen mot Älghult. 

- Vägen från Grandalen till Viesbacke.  

- från Holmedalen över Brännås över Maabron, senare Backlunds bro, vid övre delen av 

Slisjön till Eket. 

- Holmedalen till Värhuvudet. 

- Holmedalens kyrkväg till Viesbacke. 

- Värhuvudets kyrkväg över Holken till Mauritzberg 

- Holmedalen till Rällsbo 

- vinterväg mellan Espet och väster om Holmevattnet 

Vadställe: över Grönån norr om Mauritzberg 

Årensning: Grönån rensades 1856 vid Boet  

Skansar: rester efter en skans finns vid Skansås (nästan mittemot Skansagrottan). Den 
byggdes mot danskarna 1612. Kolla hos Bjärke ang 400 års-jubileum! Danskarna kom även 
1676. 
Smedja: Ingelskrogen ägs av Hembygdsföreningen. En smedja öster om  Hålanda 
Hembygdsgård. Grandalens smedja drevs av Fritz Hansson, ägs nu Henry Johansson. 
 
Skolhus: Högabo sid 201. Skollagen kom 1842.  

- Livereds småskola 1897- 1941 numera riven 
- Livereds folkskola 1923-1947 numera jaktstuga 
- Verleds folkskola vid Järnklev 1849-1963 numera privatbostad 
- Stommens småskola 1896-1968 numera församlingshem. Exteriören intakt. Mycket 

kvar av interiören. 
- Grandalens skola 1901-1946 numera privatbostad. Astrid Nilsson som lärare. 
- Ekets skola 1880-1902 hölls i snickarboden. Numera pannhus och tillbyggd. 
- Alsbo skola i 1 termin 
- Innan skolor fanns, bedrevs skolundervisning i hemmen, t ex i Fale Damm.  

Bibliotek:  Verleds folkskola redan 1930, ca ett 30-tal böcker. Högabo anser sig vara första 
låntagaren med ”Den sista mohikanen”.  
Sockenbibliotek: hos bröderna Ivar o Karl Johansson i Grankärr. Gerds Hus.  
Bidrag till böcker: kollekt togs upp i kyrkan till bidrag till böcker i skolan.  
Alleer: lindallé finns i Livered. (Är denna skyddad?) I Verle utefter vägen vid avtagsvägen 
till Grimsäng. 
Honung + lindbast. 
Dödisgrop: finns vid Slereboån sid 41 i Risvedsboken 
Gränssten: finns norr om Gamla Krogen. Gränsen mellan Hålanda – Bjärke – Långared. 
En sten på Skansås på höger sida av vägen mellan husgrunden och vägen. 
Danskarna: 



Fidekommiss – kolla regelverket! Skyldiga att tillvarata kulturella värden? 
Livered: bebyggelsehistoria. Sid 20 i ”Upptäck din hembygd”    bilaga nr  
Arrendet: dagsverket kunde bestå av två dagars arbete/vecka och 50 meters byggande av 
stengärdesgård, beroende på torpets storlek. T ex 6 dagar vid potatisupptagning för Getås. 
Övrigt arbete betalades. Rättaren hette Rickard Norberg, sedan förvaltare Samuel Blomqvist. 
Inspektor Karl J. Blomqvist. 
Bränneri: brännvinskällare. 
Plantskola: drevs av Skogsvårdsstyrelsen från 60-talet fram till 70-talet. Där arbetade 12 – 15 personer 

under säsongen. 

Drevs av Anders All, senare hans son Tage Tegenstrand, båda skogvaktare för Livered. 

Ångsåg – lokomobil, sågade brädor och plank. 

Lokomobil: ca 1930 köpte min morbror Birger Nilsson jämte ett par kompisar en lokomobil, som de 

lyckades släpa hem  från Göteborg till en plats vid Grönån väster om Akers bro. Det var då stor efterfrågan 

på fiskebackar av trä (s k sillelådor). Det var ont om jobb för snickare i Göteborg just då. Meningen var att 

bakarna (skräpvirket) skulle utgöra tillräckligt bränsle för lokomobilen under sågningens gång. Räckte inte. 

Det mesta av sågat virke åkte in i eldstadsluckan. Vid ett tillfälle hivade en hjälpare in alldeles för mycket 

och glömde samtidigt att kontrollera ångtrycket. Resultat: en helvetes smäll, som hördes vida omkring. 

Ångpannan låg över ett stort område. Ingen blev dock skadad.  

Witboldt: från Göteborg, köpte skog och sågade själva med el-såg på Livered. Även pitpropps till 

England. 

Hade egna inspektörer, Nilsson och Blad som bodde på Mauritzberg. 

Jordkällaren: hade stora potatisodlingar och sålde till bl a Minerva i Trollhättan. 
Sädesmagasinet i Livered finns kvar. 
Vassbolund: stenrester finns kvar.  
Broar: finns dokumenterat i ”Broar i Älvsborgs Län” av Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum 
1978 – 1979, ej komplett! Bron vid branddammen? Bron vid Heden Vg.  
Högabo har hittat fler av intresse! Vilka finns kvar? 
Gästgivargårdar: vid avtagsvägen till Grimsäng. Flyttade senare till andra sidan om vägen. 
Mat: Hålandapalt – blodpalt. Brynost. 
Byggdegårdens historia: kolla med Sven Carlsson i Boljen.   
  
Protokollförare: Samuel Olsson boende i svängen intill Kommunalrummet. 
Bondefest: mellan bäckarna vid Hembygdsförenings såg.    
De gamlas resa: en kommitté inom Röda Korset ordnade bussturer 1 gång/år fram till 1998-
99. Ett år var resa ett annat år mat hos Block. Organisatör var Tekla Mauritzon på 
Mauritzberg, skollärare Göran Stenberg. Ofta 2 bussar + privatbilar. Programmet innehöll 
kyrkbesök, kaffe, besök i stad, besök i affärer och mat. En chaufför hette  xx från Sollebrunn 
och berättade historier. Engbergs bussbolag i Sollebrunn. 
Buss till Hålanda: buss kom från Nygårds station fram till Livered.. Då stationen lades ned, 
försvann busslinjen. Björklunds buss kom på tisdagar från Älvängen vände vid Mauritzberg 
fortsatte till Nygård. På 30-talet utsträcktes Torson/Björklunds bussturer varje lör- söndag 
förmiddag och eftermiddag till Hålanda kyrka. Chauffören sålde Göteborgs-Tidningen på 
söndagens förmiddagstur. 
Buss till Alingsås: via Älvängen till Mauritzberg. Chaufför var Buss-Helge. 



Taxi: Bråtaslätt – Ebbe Nilsson. Verle = Gustav Johansson sålde -47. Verle = Ernst Larsson började 1922. 

Josua Andersson 1922-23. Viktor Edvardsson Verle från 1923, hade T-Ford. Vår familj (Högabo) åkte med 

den till Göteborgsutställningen 1923, hela vägen från Hålanda till Göteborg. Min farfar satt hela tiden med 

ett krampaktigt grepp i hattbrättet. När vi åkte till Granvattnet tryckte vi in de sista i taxin.   Erik Börjesson 

i Boljen. Helge Andersson i Sandåker började 1937-38. Johan Magnusson i Långetorp. 

Högtalaren: Gunnar Karlsson (bror till Sign i Verle) anställd på Vägförvaltninge, var från 
Relsbo. 
Original: Otto Johansson på Smörbacken. Bröderna Hjalmar och Johan ”enarmen” 
Alfredsson i Höga, Johan Alfredsson på Gatetorpet, kyrkvaktmästare Johan Magnusson 
”Spott” i Långetorp, han lagade allt med spik och ståltråd. August Johansson på 
Stärkedammen. Edvin Olsson på Kalvhagen var en petimäter, han lyfte cykeln över 
vattenpussar. Lars och Karl Larsson i Fala damm, Anders Larsson i Torpa, Carl Johan 
Andersson i Höga, August på Ryra.  
Hemvärnschef: patron Persson på Livered. Göran Stenberg på Verle skola, fänrik i reserven 
Nils Johansson på Mossen. Henry Eklund i Falan. 
Torvmossar: Utgrävningssjön norr om  skjutbanan. Spånga-mossen, Varpamossen, Viesmossen. 
El: Kom till Mauritzberg 1941 från Nygård. Bröderna och pappan i Bidalen skötte el-
ledningarna. Linjen byggdes av Selin-Larsson. Wennerberg i Göteborg och Sven Forseus i 
Alvhem installerade i husen. El till Livered kom från Lagmansered 3:e dag jul 1946. 
El-verket nedanför dämmet vid Älghultssjön: 1927  
Garveri: fanns i Sandåker, som sedan blev affär och sedan Jörgens bilverkstad 
Post: kom från Nygård med post-Olle sedan Gertrud på cykel, så länge stationen fanns, sedan 

från Lödöse till posten i
 Stommen. Affärerna på Verle, Sandåker, Mauritzberg hade postutlämning. Post 

till Livered kom från Gräfsnäs.  

Televäxel: Tekla på Mauritzberg från 1932 fram till –50 talet 

Speceribil: med häst levererades specerivaror efter beställning till Livered varje fredag från Mauritzberg., 

sedan med bil och Erik Andersson. Från Alingsås. fram till 1991-92  Även från Gräfsnäs med Mats Persson 

Fiskbil: Klasson från Älvängen. En från Göteborg som sa alltid “Tack – God Middag”.Arne Larsson från 

Sollebrunn. Per-Olof Söderberg.  

Affärer: se Högabo sid 335. 
-  Verled från 1850-talet. Nytt hus 1870. Drevs till 1957. 
-  Mauritzberg från 1870-talet. Nytt hus vid sekelskiftet. Drevs till 1971. Pensionat, affär, 
telefonstation. Numera privatbostad. 
-  Långetorp 1860-talet. Drevs till 1938. 
-  Sandåker 1890-1966. Numera privatbostad. 
 
 
 
Mejeri:  

- Höga och Slittorp på –30 talet.  

- Livered levererade sin mjölk till stationen i Gräfsnäs, tåget till St Mellby. 

Föreståndare: Erika (släkt med Högabo) i Slitorp. 



Mjölkbil: Hjalmar Svensson, Ernst Larsson, Sven Carlsson, Lars Andersson -73, Nils Andersson –77, 

Mjölk kördes både till St Mellby, Upphärad och till Bohus. 2 –3 linjer. Teodor Karlsson körde till Gbg. 

Mjölkbilen: användes ibland vid utflykter, då sattes ett busschassi på flaket, på 20-talet. 

Bageri:  
-  Stommen: Josuas och Elin1924-1947 
-  Mauritzberg 
Bagerska: Elsa Larsson i Svängen, Karin Gustavssons mamma

  

Stickerska: Tilda på Mauritzberg. I Eleonors hus. 

Sömmerska: Helga Nilsson i Bråtaslätt. Sydde för bl a Desiré på Koberg 
Vallpojke: Johan Lundberg 
Bygdeslaktare: Evald från Vrångedalen. Karl Johansson i Höga (Berget), slaktade ”för 
husbehov” och körde sedan med häst och kärra ut köttvaror i bygden. Oskar Karlsson i Verle. 
August Larsson i Getås. Erik Jansson i Sandåker. August Andreasson på Gamla Krogen. 
Adolf Svensson på Torp. Per Andersson på Gästgivargården i Grimsäng drev slakteri på 30-
talet. John Andersson i Sandåker med sönerna Verner och Helge som svarade för slaktandet. 
Kropparna såldes till Slakthuset i Göteborg under 1925-35. Gustav Johansson i Verled 
svarade för mycket slakt åt bönderna under 1925-40. 
Träskomakare: Pussa-Jonas 
Gårdsfaruhandlare: Ahlberg färdades på cykel, Magnusson, Bläcken bar allt i en säck över 
ryggen och sålde bl a blåblusar till karlar. 
Skräddare: Karl Andreasson på Storäng sydde bl a komdirmationskläder. Per Ask vid 
avtagsvägen till Smörkullen 
Tröskverksvandringar: Sven Hansson söder om Bygdegården byggde. 
Skomakare: Oskar Karlsson i Östentorp, Lambert Johansson i Grimsäng. 
Täckdikare: Einar Andersson i Starrkärr på vägen mot Nygård. Film finns! 
Kloka gubbar: kurerade både kor och människor: Rickard Persson på Ljungered,. Ryra: August Karlsson. 

Barnmorska: utbildade Anna Johansson i Skaggata.  

Bilskollärare: Gustav Johansson, Nils-Gunnar i  Sandåker Storäng:s  pappa, före 1940, hade Chevrolét 

ljusgrön modell 1935. 

Bilhandlare: Gustav Johansson i Verle. 

Damer med körkort: på 30-talet: lärarinnan Astrid Nilsson, Tekla på Mauritzberg och Elsa Olsson.  

Kyrkvaktmästare: Johan Magnusson i Långetorp. Glas-Tore Andersson i Skår. Inger Bjurserud i 

Vrångekärr. 

Smed: Frits Andersson vid Hembygdsgården, Olsson på Ingelskrogen. Sven Andersson = Mösa-smen. 

Rörläggare: Johan Magnusson i Långetorp  

Skogsarbetare: folk från Hålanda och Livered. I östra delen av Hålanda arbetade 
”Värmlänningarna”. Bl a Karlsson körde timmer. 
Skifte: storskiftet 1799 och 
Fattigstuga: kolla Högabo. 
Rotar: socknen bestod av 5 st rotar. Se Hålanda socken av Evert Högabo och ”Hålanda 
Båtsmän” en sammanställning av Nils Johansson 1998.  
Linnarsson Risveden 
Uppteckningar av landsmål och folkminnesarkivet. 
Risveden nämns i Västgötalagen – ”allmänningsskog”. 
Ridvägar i Västergötland. 



Trollhättan. 
Historia 
Dialekt och ost  
Simskola: i Hålsjön under åren xxx 
Dansbanor: Björkeladan (Livvre Laá) 1900 – 1925, enligt Högabo till 1935. Kohagen 1925 – 
1927, Östentorp (Osakullen) 1927 – 1930, enligt Högabo 1915-1918, den låg mellan 
Osakullen och Aron Larssons. Byggdes av Karl Fredriksson i Hagen (Rydal), son till Fredrik 
och Albertina.  Vällingkullen 1930 – 1933, Granvattnet 1930 – 1959, Lerdala 1933 – 1939, 
Änghagen 1940 – 1955. På Lerdala dansbana blev en yngling knivskuren en lördagskväll 
1932-33? av      från Bråtaslätt? 
Spelmän: se i boken ……      
   
Vårdträd:. 
Rullestenar: 
Prästmän i Hålanda:  
Björn  1633 
Setlenius Per Hansson 1642 – 1659 
Virander Paulus Andrea 1668 – 1679 
Farelius Petrus 1679 – 1719 
Hygredius Pehr 1719 – 1753 
Liedberg Johan Bernhard 1755 – 1768 
Skog Niklas  1768 – 1781 
Edström Isak Emanuel 1783 – 1798 
Arenberg Olof Peter 1798 – 1805 
Bolin Nils Kristian 1805 – 1815 
Graf Zakarias 1815 – 1834 
Enebom Anders Kristian 1835 – 1877 
Mjäberg Lars Johan 1878 – 1884 
Jakobi Nils Anton 1887 – 1908 
Malmgren GA Nikolaus 1909 – 1917 
Johansson Johan Oskar 1919 – 1936 
Hollander Olof Ebbe 1936 – 1944 
Block Gunnar Peter 1945 – 1952 
Vidhall Sven  1952 – 1953 
Elmgren Rutger 1953 - 1957 
Prästgården: prästen Enander köpte prästgården av kyrkan 1966. Sålde till Jerry Steen 1979. 
Vestman sålde 1993. Olofsson sålde 1997.                     
 
 
 
Krogar: Kyrkekrogen på höjden väster om kyrkan, Gästgivargården i Verle, Ingelskrogen, 
Livered, Gamla Krogen, Skansatorpet, Lassakrogen och ”Slintin” i Drängedalen Hsb 98 ca 
300 m SV Slerebo. 
”Supekar” vid Bråtaslätt. Hästskjutsar stannade där för en paus. 
Spöken: Täppesten ovanför Klovet. 
Frikyrka: pingstförsamling hade möten i del av huset hos Lennart o Britta Ahlberg i Hulan. 
Även i Elsas hus bakom Kommunalrummet 1 gång/vecka. I Sandåker i huset som Roger har. 
Hos Valborg o Ines i lilla röda huset norr om affären i Blinneberg. 



Rogers hus i Sandåker: Börjesson byggde, sedan byggmästare Karlsson, sedan sjökapten 
Botén som hade tropiska växter och märkliga hönor som Ines Ambjörnsson  skötte. Hon 
bodde i affären i Sandåker. Vaktmästare Oskar Wideberg. 
Smyrna: 1947 – 48. 

Gammal gård: Bodatorp öster om Skepplanda. 
Holmedalen: här har man bott i 8 generationer 
Alesnickare: stockar togs ned, fraktades bl a till vägkorset till Skaggata och byggdes upp till 
hus. Stockarna märktes och husen togs ned och fraktades till bl a Lödöse. Husen byggdes upp 
i Göteborg eller skärgården eller andra ställen även ända upp till Stockholms skärgård. Även 
stammar i full längd fraktades till Lödöse. Ibland var stockarna så långa att de fick lastas om 
på två ställen då vägen till Lödöse var krokig. Se även i uppsats på Vänersborgs museum 
angående ”resningarna” dvs de timmerstommar som restes ”på plats” och sedan 
nedmonterades och levererades till bl a Orust och Tjörn. Del av uppsatsen i finns i 
”Risveden”. 
Anders i Holmedalen, Anders Johanssons pappa i Skaggata, Frans Andersson i Höjden, Alrik, 
Oskar, John Andersson  i Hedeberget. Per Andersson i Boljen. 
Fyrbyggare: många Ale-bor byggde fyrar runt kusten.       Se Skepplanda Hembygdsförening. 
Hustyper:  
Drängedalen, ovanför Olle och John. 
Rivning av torp: då de boende flyttade eller dog, flyttades torpen ofta eller revs och virket 
gjordes under kriget till gengas. 
Sven Mårtensson o Sven Börjesson, Lagmansered – vägen 
Svalered – Lödöse sten under vägen. 
Potatisgropar: att förvara potatis och rovor i sandjord (stibber). Ofta flera gropar till hela 
byn. Livered. Vassbolund. 
Hedeberget: där finns 5 – 6 gropar vid hålvägen. Jordkällare? Lingrop? 
Linodling: förekom i många torp och gårdar. T ex Hedeberget 200 m SO om huset. 
Smörbacken 
Linbråtegrop: en st. vid berg. En vid Erlands ladugård. En vid Hultet. En vid Grankärr vid 
stigen till badet. En vid Bråtaslätt mellan vägen och ladugården? Vid Getås. Lersik. Berget. 
Hedaberget. 200 m söder om Otto Karlssons gårdssmedja i Höga. Bakom Strömängen. 
Varggropar: 3 st. som inte är dokumenterade vid Livered. 1 berg. 1 st. vid blomsterodlingen 
vid bäcken. 1 vid Hultet. 2 vid Krogen. 1 vid Löparens grav.1 vid Tomten. 
Fångstgropar: är 5 – 6 m breda. Inga stenklädda finns.Livere, Hultet, Hedaberget, Föstorp, 
Verle Ög, Gamla Krogen, Älghultssjön. 
Råhagen har en fångstgrop eller kolgrop 
Kolgrop: norr om Skansa-torpet och även nordväst om Vitevatten. Drängedalen, Norr om 
Råhagen, Skingeriflug 
Kolbottnar – Kolmila: Kolarkojsrester finns norr om Vitevattnet. Även norr om Drängedalen 
ovanför Hennings. 
Flottningsränna: i Slereboån där man flottade pitprops. Lämningar kvar vid Hennings. 
Rännorna var stenskodda i kurvorna. Bröderna Olle född –22 och John  Karlsson född –12. 
Även från Torpa i Grönån flottades timmer ned till Skepplanda och sedan till Göta 
Sulfitfabrik. I Grönån från Järnklev till sågen i Torpa Vg.  
Mauritzberg: I Astrids hus på Mauritzberg bodde inspektörerna Åkerström och Bergström. 
Johan Dahlberg skriver mer! 
Torpen i Livered: dessas historia håller på att skrivas ned! 
Byar: 3 st gårdar i Boljens by. 5 st gårdar i Sandåker by. Ryrens by kommer från Skår? Xx st 
gårdar i Höga by. Xx st gårdar i Boets by.  
Marberg: alla husen kvar. Lars tillverkade spinnrockar och svarvade. Även drivbänksbågar 



Sjösänkning: Örevattnet sänktes genom sprängning i avloppet på 50-60 talet. 
Holmedalen: Frits = far till BrorAndersson i Ryk 
Rydal: vacker ännu öppen dalgång med 3 torpruiner.  
Vadställen: vid vadet över Grönån norr om Mauritzberg. Även bakom Georgs i Hedeberget 

Funta Källa: inte vid Funta täljstensbrottet? 

Tegelbruk: Potte-Kajsa gjorde krukor mm. mittemot Bygdegården.  

Kyrkstigar: se gamla vägar 

LO-hallar: = tröskaställen: norr om Viesbacke mot Relsbo. Vändplanen efter Viesbacke. 

Sandtag: Livered – Healiden. Ljungered, Viesbacke, Kohålan, Kopparhagen, Falan, Råda (o motorcross), 

2 st. i Skaggata. 

Samfällighet: t ex sandtag, de tillhörde de som har ”i mantal satt jord” fick ta sand. Även fiske. 

Alltså ej sommar- stugeägare!  

Stora granar: i Skantås fanns två granar som 3 man inte kunde nå runt. Grandalen borta? 

Smörbacken: man offrade fett (smör) i offergropar. 5-10 cm breda och 1-2 cm djupa, ofta i rad. 

Sockenmagasinet: väggarna var täckta av spån! Revs från platsen i Stommen på anbud på 
2.000 kr och flyttades till väster om avtagsvägen till Grimsäng, byggdes upp och kläddes med 
bräder, och blev kommunalrum. Bänkarna skänktes till HHF. 
Kommunalrum: se ovan. Här lästes även för konfirmation. (Även Sveriges första casino).

 

Sockenstuga: fattigstuga i Ale-Skövde 
Gruppens prioritering: Hålvägar, Livered,  Informationtavla och broschyr över Hålanda. 
Ramsågen i Drottninggärdet. Smedjan i Ingelskrogen. 
 
Personer som kan berätta mer:  

Evert Högabo 

Nils Andersson i Höga (Nisse-bagarn) 

Lars Johansson i Sandviken 

Bror Andersson i Ryk om bl a Livered, Getås, Holmedalen 

Nils Olsson = Smen i Ingelskrogen om bl a smedjan 

Märta Andersson i Skinta 

Signe Andersson väster om Verle by, kan berättaom bl a Rällsbo 

Sven Blidberg i Långehage i Boljen 

Astrid Nilsson i Långetorp 

Bosse Björklund 

Pelle Dahlberg 

Sven Carlsson i Boljen om bl a Bygdegården
 

Bertil Svensson i Östentorp 

Sölve Blomqvist i Grandalen 

Henry Eklund i Falan om bl a Hemvärnet
 

Karin Gustavsson i Verle om bl a (taxi) 

Åke Johansson i Råhagen, bor i Upphärad 

LillyLarsson i Göteborg 



Gustav Andersson från Grankärr, nu Stamkullevägen 84, Trollhättan, 0520-139 34 
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Underlag för redovisning av kulturarv i Hålanda socken. 
TORP OCH BACKSTUGOR INOM HÅLANDA SOCKEN. 
 
F.  Gamla tomtplatser och ruiner.            2006 10 20.
      
    

22. Djupedal,  
23. Älghult Påvels 
24    -  ”  - Skölds 
25    -  ”  - Småkullen 

      26.   -  ”  - Olas 
27.   -  ”  - Grinden 
28. Strömängen   ej utmärkt 
29. Oset 
30. Hallen 
31. Skyttetorpet 
32. Ekeskogen 
33. Lilla Idåsen 
34. Mista 
35. Skansen 
36. Stavsjön 
37. Lilla Stavsjön 
38. Kärret 
39. Torpet 
40. Hasselliden 
41. Ullsjöpetters 
42. Brådalen 
43. Långvråna 
44. Beatas 
45. Svedjan 
46. Timmerkärret 
47.               Ej utmärkt 
48. Hedebergs äng 
49. Kajsa-Johannas 
50. Espe-kvarnen i Getås 
51. Klinten 
52. Stensvedjan 
53. Daskens 
54. Mattssons 
55. Katarina Andersdotter 1826-1903 Drottninggärdet 
 
56. Edvin Olofsson 1884-1956 Kalvhagen 
 Anna Olofsdotter 1886-1937 
 
57. Karl Andersson 1832-            utfl 1888 
 Johanna Olofsdotter 1832-1887 Backakalles 
 
58. Sven Andersson 1836-1920 Svens i Föstorp 
 Charlotta Johansdotter 1855-1915 
  



 
59. Nils Olsson  1829-1908 Föstorp, N-torpet 

 Stina Johansdotter 1833-1910    Nilsatorpet 
 

60. Anders Jakobsson 1817-1906 Föstorp, S-torpet 
 Britta Andersdotter 1818-1900 
 

61. Olof Svensson 1825-1885 Skaggata, Kärret 
 Greta Andersdotter 1822-1907 
 

62. Anders Andersson 1794-1875 Råda, Änghagen 
Maria Jonasdotter 1793-1875 

 
63. Martin Pärsson 1870-1930 Mon 
 Matilda Andreasdotter 1853-1928 
 
64. Bernhard Hansson 1843-1919 Råda 
 Maria Eriksdotter 1842-1929 
65. Anders Svensson 1825-1876 På Hembygdsgården 
 Anna-Greta Andersdotter 1830-1903 
 
66. Sven Andersson 1816-1894 Löckesvens vid kvarnen 
 Börta Svensdotter 1810-1889 
 
67. Johannes Eriksson 1815-1892 Järnklev, Mossen 
 Beata Andersdotter 1814-1883 
 
68. Anders Andersson 1828-1914 Mossen Tyskens 
 Maria Svensdotter 1829-1914 
 
69. Karl Danielsson 1830-1899 Lebacken 
 Britta Larsdotter 1832-1892 
 
70. Anders Persson 1816-1891 Skräddars 
 Katarina Andersdotter 1814-1898 
 
71. Karl Otto Andersson 1887-1970 Smörbacken 
 
72. Jonas Jonasson 1833-1917 Kohagen 
 Anna Eriksdotter 1820-1883 
 
73. Andreas Persson 1808-1875 Kohagen 
 Ingrid Jonasdotter 1820-1883 
 
74. Jonas Hansson 1822-1884 Hansa-Jonases 
 Johanna Carlsdotter 1815-1882 
 
75. Nils Svensson 1831-1899 Bodakärr 
 Anna-Britta Andersdotter 1838-1917 
 



 
76. Johan Andersson 1841-1890 Bodakärr 
 Kristina Andersdotter 1846-1930 
 
77.    Dammen 
   
  
78. August Svensson 1839-1892 Bodakärr 
 Anna Svensdotter 1836-1916 
79.                  Ingeborgs, Verled Ög 
 
 
80. Jonas Persson 1813-1879 Verled Ög, Rökärret 

 Börta Nilsdotter 
 

81. Jonas Svensson 1805-1859 Verled Mg 
 Katarina Jonasdotter 1809-1867 Nolängen 
 

82. Jonas Ljungkvist 1772.1839 N Askebränna 
 Lena Larsdotter 1776-1835 
 

83. Lars Andersson 1896-1864 Värhuvud 
 Kärstin Jakobsdotter 1802-1886 
 

84. Olaus Svensson 1832- Utfl 1882 till Skeppa 
 
85. Anders Magnusson 1806-1864 Värhuvud 

 Britta Jonasdotter 1814-1886 
 

86. Sven Nilsson  1848-1923 Värhuvud 
 Hilda Andersdotter 1839-1884 
 

87. Anders Hansson 1840-1903 Värhuvud 
 Anna-Britta Nilsdotter 1850-1899 
 

88. Andreas Svensson 1829-1894 Värhuvud, Mad 
 Katarina Fredriksdotter 1839-1914 
 
89. Anders Börjesson 1813-1899 Stockedalen, Klinten 
 Börta Pärdotter 1832-1903 
 
90. Lars Andersson 1822-1904 Marberg 
 Elin Börjesdotter 1816-1913 Spinnrocksmakare 
 
91. Anders Börjesson 1820-1908 Marberg 
 Kristina Andersdotter 1819-1901 
 
92. Bernhard Andersson 1848-1934 Marberg 
 Karolina Andersdotter 1858-1938 
 



 
93. Andreas Andersson 1818-1895 Örebacken 
 Britta Eriksdotter 1824-1917 
 
94. Karl Andersson Hansson 1884-1964 Värhuvud 
 August Andersson Kärssen1849-1936 
 
95. Hans Hansson 1798-1861 Hanskullen Verled Mg 
 Britta Andersdotter 1795-   Utfl  
 
96. Anna Beata Perdotter 1827-1893 Verled Mg, ”Skolebetty” 
 
97. August Svensson 1839-1892 Verled Mg, Lerdala 
 Anna Svensdotter 1836-1916 
 
98. Annicka Andersdotter 1830-1905 Verled Mg, Annikas Anna 
 
99. Jonas Jonasson 1838-1937 Vällingekullen 
 Eva Eriksdotter 1839-1908 
 
100. Anna Svensdotter 1820-1892 Jans-Annas vid Backes 
 
101. Karl Walberg 1848- Utfl 1904, Båtsman 
 
102. Anna Persdotter               1824-1911   Verled Vg, Gästgivars-Anna 
 
103. Anders Magnusson 1829-1904 Mästaremågens 
 Britta Andersdotter 1829-1889 
 
104. Erik Kristoffersson 1824-1892 Verled Pottekajsas 
 
105. Kristoffer Larsson 1831-1918 Verled Vg 
 Maria Hansdotter 1829-1893 
 
106. Börta Svensdotter 1819-1889 Verled Vg 
 
107. Per Velander  1873-1920 Verled Vg 
 Maria Olsdotter 1848-1932 
 
108. Johannes Andersson 1836-1904 Stommen, Enebacken 
 Greta Larsdotter 1837- 
 
109. August Larsson 1873-1957    Stärkedammen, Långetorp 
 
110. Niklas Karlsson 1836-1902 Stommen, Trolldalen 
 Anna Andersdotter 1826-1913 
 
111. Edvard Jonason 1848-1937 Rydal, Torpa 
 
112. Fredrik Olsson 1859-1938 Rydal, Torpa 



 Albertina Carlsdotter 1859-1908 
 

113. Karl Olofsson 1865-1943 Torpa Mg, Hagen 
 

114. August Andersson 1848-1896 Långetorp, Kullen 
Maria Larsdotter 1844-1919 

 
115. Anders Hansson, smeden 1811- Bygdegårdens tomt 

Anna Britta   1812- Utfl till Vänersborg 
 

116. Per Eriksson Kusk 1816-1897 Långetorp 
 Anna-Greta Hallbäck 1817-1897 

 
117. Anders Kusk  1843-1898 Långetorp 

 Johanna Andersdotter 1846-1897 
 

118. Martin Olsson 1854-1929 Boets mader 
 Johanna Johansdotter 1850-1923 
 

119. Lars Larsson  1829-1909 Boets mader  
 Sabina Johansdotter 1836-            Utfl 1910 

 
120. Anders Pettersson Speleman 1835-1923 Höga 

 Kristina Jonasdotter 1844- 
 

121. Lorens Ring Båtsman 1859-1912 Aspelund  
 Kristina Olofsdotter 1855-1932 
 

122. Jonas Andersson 1832-1907 Verled Mg 
 Augusta Andersdotter 1840-1912 
 

123. Funta Källa, Täljstensgruva 1100-1200 Höga 
 

124. Fredrik Larsson 1833-1908 Långehage 
Anna Larsson 1842-1881     Utflyttad 1881 till Skepplanda 

 
125. August Andersson 1961-1929 Långehage Boljen 

 Augusta Andersdotter 1861-1929 
 

126. Karl Andersson skomakare  1824-1886 Långhage 
 Anna-Britta Johandotter 1824- 
 

127. Jonas Larsson 1833-1907 Gällsås, Mellersta 
 

128. Andreas Eriksson 1824-1881 Gällsås, Södra 
 Kristina Eriksson 1855- Utfl 1881 till Skepplanda 
 

129. Karl-Johan Andreasson 1857-1938 Gällsås, Norra 
 Lotta Larsdotter 1855-1947 
 



130. Annika Olofsdotter, lärarinna 1844-1936          Utfl  från Sandåker 
 
 

131.     August Andersson 1861-1929      Utfl till 104 
              Augusta Andersdotter 1863-1943 Västerhagen 
 
132.     Britta Augusta Fredriksdotter 1855-1895    Dammen, Boljen,  

              Dammtösa 
 

133. Anders Andersson 1777-1856 Boljen, (södra) 
 Britta Esbjörnsson 1788-1862 
 

134. Anna Gudmundsdotter 1852 -1886 Båljen, (norra) 
 

135. Anders Eriksson 1812-           Svedjan, Utfl Båljen,  
 Britta Andersdotter 1812-            Utfl 
 

136. Axel Olsson  1852-1925 Boljen 
 1:a gift Sofia Andersdtr 1861-1900 
 2:a gift Lovisa Eriksson 1865-1947 
 

137.   Ryse-Lena, jordemor,                   utflyttad till Ramstorp  Strömängen (Kroken) 
sista boende Per Asklund     

   
 
 
 
 
 

 
 

        
 



DANSBANOR  I  HÅLANDA 
Reviderad 2007 06 14 av Hålanda Hembygdsförening. 
 

Björkeladan (Livered)             ca 1900 – 1915 
Kohagen (Verle Ög)   1915 – 1920 
Osakullen (Fredrikssons)  1920 – 1925 
Vällingkullen  (Verle Mg)  1920 – 1930 
Lerdala  (Verle Mg)   1930 – 1938 
Änghagen (Skaggata)  1940 – 1955  
Granvattnet   1936 - 1959 
 



Ramsågar i Hålanda Socken 
Inventering gjord av Hålanda Hembygdsförening. 

Reviderad 2007 06 15 
. 

     
    A 

 
1. Boljen.  
2. Grönån, norr om Boet, tidigare kvarn. 
3. Drottninggärdet 
4. Eket 
5. Marberg i Marvattenbäcken 
6. Stockedalen 
7. Alsbo, öster om Grandalssjön. 
8. Alsbo, söder om Grandalssjön. 
9. Grandalen 
10. Slerebo, väster  
11. Drängedalen 
12. Getås (Espet) 
13. Älghult 
14. Granvattnet från Öjesjön (klinga) 



Kvarnar i Hålanda Socken. 
Inventering av kvarnar i Hålanda socken  

gjord av Hålanda Hembygdsförening. 
Reviderad 2007 07 13. 

 
 

    B 
15. Grönån, norr om Boet. Senare såg. Torpa Ög 
16. Grönån. Vid Madberget. Torpa Vg. 
17.  
18. Boljen. 
19. Boljen. 2 st skvaltkvarnar i bäcken nedanför nr 4. 
20. Höga. I bäcken 300 m öster om Hagen. 
21. Höga. I bäcken 500 m nordost om gården Falan. 
22. Falan. I bäcken 200 m söder om gården 
23. Höga 
24. Höga 
25. Höga. Samfällt 
26. Fale-Damm 
27. Järnklev. I bäcken 500 m sydöst om gården 
28. Råda. I bäcken från Råda-mosse. 
29. Värhuvudet. I bäcken 100 m öster om Lilla Värhuvudsjön. Vid Olaus 
30. Eket. I bäcken 300 m söder om gården 
31. Rällsbo. I ån 200 m sydväst om gården 
32. Alsbo. I Rällsboån, 200 m från landsvägen, södra kvarnen 
33. Alsbo: I Rällsboån. 800 m från landsvägen, norra kvarnen 
34. Slerebo. I Slereboån 500 m väster om gården Slerebo 
35. Drängedalen. I Slereboån 500 m öster gården Drängedalen. 
36. Drängedalen. I Slereboån 500 m söder om gården Ängslyckan, Björnhölja 
37. Drängedalen. I bäcken intill gården Ängslyckan. 
38. Drottninggärdet. Vid hembygdsstugan. Kvarn för Gästgiveriet 
39. Drottninggärdet. Vid hembygdsstugan. Kvarn för Verle By 
40. Grankärr. I bäcken i Strömmadalen, 500 m väster om torpet Svedjan. 
41. Brådalen. I södra bäcken  
42. Strömängen, 100 m öster om gården  
43. Älghult. 
44. Gransjön nordost 



Skolhus 
 

1. Grandalen 
2. Eket 
3. Stommen 
4. Verle skola 
5. Livereds småskola 
6. Livereds skola 
7. Alsbo 
 
 

5-stensrös 
 
1. Råda mosse 
2. Norr om Strömmadalen 
3. Västra sidan av Holmevattnet 
4. Västra sidan av Holmevattnet 
5. Brådalsdamm 

 
 

1-stensrös 
 

6. Västra sidan av Holmevattnet 
7. Västra sidan av Holmevattnet 
8. Västra sidan av Holmevattnet 
9. Västra sidan av Holmevattnet 
10. Västra sidan av Holmevattnet 

 
 
 

Krogar 
 
1. Kyrkekrogen väster om Hålanda kyrka 
2. Gästgivargården i Verle 
3. Ingelskrogen 
4. Livereds krog 
5. Gamla krogen 
6. Skansakrogen 

 
 
 

Smedjor 
 

1. Ingelskrogen 
2. Grandalen 
 
 



Risveden 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karl-Erik Andersson 
Bo Björklund 

 





Underlag för redovisning av kulturarv – Skepplanda och Hålanda socknar 
Karl-Erik Andersson och Bo Björklund  
2006-10-02 
 
Objekt med feta sifferbeteckningar har inte prickats in på kartan, de ligger utanför. 
 
 
 

A Skepplanda, platser med tradition 
1 Tjärbrännan vid Koljes 
2 Tjärbrännan vid Ekliden 
3 Bråtegropen vid Sålanda (stensatt) 
4 Bråtegropen vid Valås 
5 Bråtegropen vid Garnstaden (stensatt) 
6 Stensättningen vid östra stranden av Valsjön 
7 Vargstenen vid Frövet 
8 Odlingsrösen vid Ivars backe på Ale kommunskog 
9 Amerikastenen i vid Hålan (ristning C.A.B. 1912) 
10 Rostakällan (kallkälla vid Ryks Damm) 
11 Dalakällan (kallkälla i Ryks kohage) 
12 Skogens fägator 
13 Garnstadens fägator 
14 Valås fägata 
15 Hampehall, gränssten mellan Ale och Kullings härader (flyttblock med ristning) 
16 Gropevallarna i Skogstorp 
17 Jättegrytan vid Börjessons i Ryk 
18 Hampehålan vid Valsjön, liten stenbyggnad  
19 Rännfundamenten i Valån (Östad) 
20 Offergrytan på Grytebergen (Östad) 
21 Linden på Valås (Östad) 
 

B Hålanda 
1 Stenen under Höbron i Drängedalen (ristning PPS 1833 + märken efter 3 sönderrostade 
järn) 
2 Gossastenen i Slerebo (ristning IHS 1604. Stenenen flyttad. Stenens överdel saknas ) 
3 Funtas källa eller Funtas håla täljstensbrott 
4 Valvbron vid Gamla Krogen, Livered 
5 Rest av Skansamuren vid Skansagrottan 
6 (Slerebodeltat vid gården Slerebo) 
7 Stensättning på Östentorp 1:5 utskog samt en intilliggande grop med ca 2 m diameter 
8 Granvattnets dansbana 
9 Rester av dämmena vidTrehörningen, Kerstivattnet och Långesjön. 
10 Märken efter torvtäkten på Östermossen intill gården Granvattnet. Flera stora torvgravar  
11 Kolbotten med rester av kolarkoja öster om Älghultssjön på Livereds mark 
12 Kvarnstensbrottet vid Tuppekärr på Livereds mark 

13 Kvarnstensbrottet på Rammelåsen på Livereds mark 
14 Brådalen, torpruin med fornåkrar på Livereds mark 
15 Lilla Stavsjön, torpruin på Livereds mark 
16 Timmerkärret, torpruin på Livereds mark 



17 Torpet, torpruin på Livereds mark 
18 Hallen, torpruin på Livereds mark 
 



C Gamla vägar och stigar Hålanda, Skepplanda, Östad 
1 Stasvägen Skantås-Hultet, Hålanda och Östad socknar 
2 Delar av gamla vägen Alsbo-Skepplanda, Hålanda och Skepplanda socknar 
3 Garnstadens kyrkstig mellan Garnstaden och Ryks Damm 
4 Stigen Högsjön-Glömsten 
5 Stigen Bodatorp-Mossjön 
6 Stigen Valsjön-Kopparhult 
7 Risvedsspåret märkt vandringsled inom Östad och Skepplanda socknar  7B) Rester av 
hålväg och  gravrösen mellan Slerebo och Drängedalen, norr om Slereboån 
8 Stigen Röserna-Blinneberg norr om Slereboån 
9 Stigen Svedjan-Angertuvan  
 

D Skvaltkvarnar, ramsågar och dämmen 
1 Skantås kvarn och kvarliggande kvarnsten (Hålanda) 
2 Högsjöns kvarn (Skepplanda) 
3 Valås kvarndamm i bäcken från Långevatten (Östad) 
4 Dämme vid Rörpottemossen på Starrkärrsenklaven (Hålanda) 
5 (Radde såg vid Boaredal) (Skepplanda) 
6 Dämmet vid Ljunghövdingen med intilliggande kvarnsten (Skepplanda) 
7 Dämmet och dammen på Långemad (Hålanda) 
8 Drängedalens såg i Slereboån (Hålanda) 
9 Långe Hanssons såg i Slereboån vid Drängedalen (Hålanda) 
10 Alsbo såg i Rälsboån (Hålanda) 
11 Alsbo kvarn i Rälsboån (Hålanda) 
12 Kvarn och spånhyvel i bäcken mellan Öjesjön och Gransjön (Hålanda) 
13 Ekets såg i bäcken från mellersta Örevatten (Hålanda) 
14 Slerebo såg och kvarn i Slereboån (Hålanda) 
15 Kvarnen vid Hällebäckahult i bäcken från Långemossen (Kilanda) 
16 Stärkedammen, torpruin på Långetorp 1:4 mark, (Hålanda) 
 

E Gamla tomtplatser, ruiner (Skepplanda) 
1 Ruin efter gamla skolan i Hålan 
2 Anna Gretas Ryks Damm 
3 Jordstugan på Sålanda utskifte norr om Ryks Damm 
4 Fredrikes Lycka eller Kils torpruin på Sålanda utmark 
5 Perses vid Persaliden på Ryks utmark 
6 Suråsens, torpruin nära Ljunghövdingen i Ryks Damm 
7 Kalles, torpruin Ryks Damm 
8 Jägar Petters torpruin Ryks Damm 
9 Munters lycka torpruin Ryks Damm 
10 Nipe Jons torpruin på Färdsle 1:5 utskog 
11 (Tappa Gunnars torpruin på Stenkullens mark) 
12 Svedjan torpruin vid Slereboån 
13 Vennerholms torpruin vid Slereboån 
14 Ralles torpruin, Blinnebergs utmark vid Slereboån 
15 Sköttla Brittas torpruin vid Slereboån 
16 Petratorpet torpruin väster om Angertuvan 
17 Johans torpruin öster om Angertuvan 
18 Mulabacken torpruin på Ryks utmark (utanför Risveden) 



19 Tapp Adas, torpruin på Ryk 5:4 utmark (utanför Risveden) 
20 Gården Ljusevatten ruin med 5 synliga torpruiner på gårdens mark 
21 Gården Skogen rester efter boningshus, ladugård och källare 
22 Björn på Skogens undantagsstuga torpruin vid Kolabacken 
23 Timmerås torpruin på Hålans mark 
24 Vrånes torpruin på Färdsle utmark 
25 Ormadalen torpruin på Ryks utskog 
26 Sväs Anders Sålanda nordgård Ruin med ladugård och smedja 
27 Åslis Krestis torpruin vid Åsliden, Ryk, källare (utanför Risveden) 
28 Holkås torpruin, torp under Lersjöås 
29 Skomakarns torpruin, torp under Lersjöås 
30 Namnlöse backe torpruin (utanför Risveden) 
31 Dammen torpruin (utanför Risveden) 
32 Dalatorpet torpruin (utanför Risveden) 
33 Frideborgs torpruin (utanför Risveden) 
34 Koljes torpruin på Blinnebergs utmark 
35 Klämman torpruin på Skår södergårdens mark 
36 Jordstugan vid Hällspånga 
 
F Gamla tomtplatser, ruiner (Hålanda) 
1 Börjes Augustas torpruin och källare på Slerebo mark 
2 Kärret torpruin torpruin på Livereds mark – se 15 
3 Skansatorpet torpruin på Livereds mark 
4 Stensvedjan torpruin på Livereds mark 
5 Stavsjön torpruin på Livereds mark – se 16  
6 Ödebyn Värhuvud med 7 husgrunder, 2 ladgrunder, 1 dämme 
7 Katarinas bakesten och husgrund 
8 Gamla Långemadstomten, torpruin intill Björnalabbet 
9 Svedjan, torpruin vid vägen mot Grankärr 
10 Kråkebacken, torpruin norr om Slerebosjön 
11 Torpet Brännas jordkällare 
12 Örbacke Brittas, torpruin med jordkällare  
13 Rester av Lödöse-Skaravägen på Livereds mark 
14 Lilla Idåsen, torpruin med många odlingsrösen, fägata och terasserade åkrar på Livereds 
mark 
15 Kärret, torpruin på Livereds mark 
16 Stavsjön, torpruin och jordkällare på Livereds mark 
17 Ekeskogen, torpruin nära Lilla Idåsen på Livereds mark 
18 Mista, torpruin nära Lilla Idåsen på Livereds mark 
19 Kvarnhålan, Boljens mark, rester av kvarn, såg och dämme  
20 Dammen, torpruin intill Kvarnhålan 
21 Torpen Kohagen, Kärret, Stärkesdammen (sid.15 Pelle Dalberg) 
 

Gropar  
 
G Hålanda 
1 En grop bakom ladugården på Livered. Flera mindre gropar omkring kan ha varit 
varggropar 
2 Två gropar väster om Grönån, mitt för Verle östergård Förut registrerade 



3 En grop vid Hultet på Livereds mark. Förut registrerad 
4 En grop bakom Gamla krogen på Livereds mark 
5 En grop vid Dusedalen i Föstorp, utanför Risveden 
6 En grop söder Karstavik på Livereds mark 
7 En grop norr om Hedaberget på Livereds mark. Förut registrerad 
 Dessutom finns 5 osäkra gropar inom Risveden 1 osäker strax utanför Risveden 
 

H Skepplanda 
1 En grop vid Sandledet i Sålanda, utanför Risveden 
 Dessutom finns 4 osäkra gropar inom Risveden 
 

J Bebyggelse värd att bevara 
1 Kopparhult (Skepplanda) 
2 Berga (Hålanda, Starrkärrsenklaven) 
3 Lersjöås (Skepplanda) 
4 Skantås, båda gårdarna (Hålanda) 
5 Stenkullen, övre gården (Skepplanda) 
6 Holmedalen (Hålanda) 
7 Eket (Hålanda) 
8 Hanssons stuga på Värhuvud (Hålanda) 
9 Blackekärr (Östad) 



 


