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FÖRORD
Kulturmiljö är ett omfattande begrepp. Oftast tänker vi på 
de avtryck som vi människor historiskt har gjort, men det 
kan även vara de avtryck som vi gör just nu, eller de som vi 
kommer att göra i framtiden. Minnesmärken syns överallt 
i form av fornlämningar, stenmurar, slingrande grusvägar 
samt inte minst byggnader av olika slag. Byggnader som till-
kommit av olika anledningar och skapat sina speciella sam-
manhang genom tiderna. 

Varför är dessa lämningar från de som varit före oss så be-
tydelsefulla? Det är genom dem som vi och de som kommer 
efter oss kan förstå vår utveckling och det kulturarv som är 
vår gemensamma historia. 

Historien kommer aldrig att avstanna. Nya byggnader och 
miljöer kommer en dag att vara det som byggdes för länge 
sedan och fogas till historien. De miljöer som presenteras i 
kulturmiljöprogrammet är representativa för vår kommun 
och vårt landskap, de ska inte ses som museer där allt måste 
vara som det alltid varit utan som en tillgång som stärker 
vår bygd. 

Jag hoppas att kulturmiljöprogrammet ska vara till hjälp för 
fastighetsägare, samhällsplanerare samt allmänheten för 
att öka medvetenheten om de många fina miljöerna vi har 
i vår kommun. 

Till sist vill jag tacka alla de som bidragit till att detta mycket 
fina arbete har kunnat framställas.

Tony Pettersson

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
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BERÄTTELSER ATT VÅRDA OCH UTVECKLA

Bakgrund
Ett kulturmiljöprogram beskriver samlat kommunens  
kulturmiljöer och kan fungera dels som ett konkret redskap 
i den enskilda planeringssituationen, dels som ett övergri-
pande visionsdokument för att synliggöra kommunens vik-
tigaste kulturhistoriska berättelser och ange en riktning vad 
gäller tillvaratagande och utveckling av de kulturhistoriska 
resurserna som de representeras av bebyggd miljö, landskap 
och fornlämningar.

Syfte
Kulturmiljöprogrammets syfte är att skapa ett aktuellt, an-
vändbart och tillgängligt kunskapsunderlag för den fysiska 
planeringen i allmänhet (planläggning, prövning av bygglov 
och förhandsbesked) och den nya översiktsplanen i synner-
het.

Programmet ska bidra till att uppnå en hållbar samhällsut-
veckling genom att verka för att en mångfald av kulturmil-
jöer kan bevaras, användas och utvecklas. Det ska beskriva 
kulturmiljön på ett intresseväckande sätt för att engagera 
kommunens invånare, fastighetsägare och besökare att vär-
na och utveckla dessa miljöer på ett för kommande genera-
tioner ansvarsfullt sätt.

Genomförande
Kulturmiljöprogrammet omfattar hela Tidaholms kommun 
och beskriver kulturmiljövärden i form av sammanhållna 
delområden. Genomförandet utgår från utpekade miljöer i 
1989 års kulturmiljöunderlag "Kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och miljöer i Tidaholms kommun" med komplet-
terande information från litteratur om Tidaholms historia.

Till befintligt kulturmiljöunderlag tillför kulturmiljö-
programmet en kulturmiljöprofil samt rekommenderade 
förhållningssätt vid förvaltande av delmiljöerna. Kultur-
miljöprofilen lyfter fram och renodlar några aspekter av 

kommunens historiska utveckling som har varit särskilt be-
tydelsefulla och som satt tydliga spår i den fysiska miljön. 
Dessa aspekter av kommunens historia representerar viktiga 
delar av dess identitet. För att skapa en tilltalande produkt 
är kulturmiljöprogrammet rikt illustrerat med ett bildma-
terial som ger en levande samtidsbild av respektive delmiljö.

Disposition
Programmet inleds med en sektion som rör kulturmiljö i 
samhällsplaneringen, kulturmiljövårdens lagstiftning samt 
strategier för förankring av kulturmiljöprogram som kun-
skapsunderlag. Så följer en kulturhistorisk översikt över  
Tidaholms kommun. Översikten innehåller också kommu-
nens kulturmiljöprofil. Därpå följer de 43 avgränsade kultur-
miljöer som identifierats inom kommunen.

Kulturmiljö - berättelser att vårda och utveckla
Vad är kulturmiljö?
Begreppet kulturmiljö används om all den miljö som genom 
tiderna formats av människor i en skala som omfattar allt 
från enskilda platser till landskap. Kulturmiljöerna berät-
tar samhällets historia, ger en kontinuitet i vardagen och en 
fördjupad förståelse för människors sätt att leva och verka 
under olika tider.

Kulturmiljö en resurs
Varsamt omhändertagen kulturmiljö är en resurs och en 
utgångspunkt för utveckling och attraktivitet för hela kom-
munen. Kulturmiljön ska inte bara bevaras utan brukas och 
göras känd. Kulturmiljön fungerar som källa till trygghet 
och förankring för invånarna och som positiv, tilldragande 
faktor för besökare, befintliga och nya kommuninvånare.

Med kulturmiljön som grund kan vi skapa goda förutsät-
ningar för utveckling och attraktivitet. Kulturmiljövård 
handlar om respekt för det som varit, men också om möjlig-
heten för kommande generationer att förstå sin samtid ge-
nom att kunna göra kopplingar bakåt i tiden. 

Kopplingen mellan historia och kulturmiljö
Den fysiska miljön - fornlämningar och bebyggelse - är några 
av våra bästa historieberättare när den är omhändertagen 
och tillåts fortsätta berätta historien. Genom bebyggelse och 
landskapets historiska kontinuitet kan vi förstå de långa ske-
enden som bildar länkar från långt tillbaka och fram till vår 
egen samtid. En av kulturmiljöprogrammets målsättningar 
bör därför vara en förtydligad koppling mellan den historiska 
utvecklingen och våra fornlämningar och bebyggda miljöer.

Bebyggelsen kan berätta om tidigare levnadsförhållanden, 
ekonomiska resurser och sätt att skapa samhällets gemen-
samma ramar. Kulturhistoriska värden innefattar också vilka 
regelverk som varit rådande. Det kulturhistoriska värdet inne-
fattar också upplevelsemässiga aspekter som estetik och arki-
tektonisk kvalitet. Att utveckla kommunen med hänsyn till 
det kulturhistoriska värdet handlar om att bygga vidare på de 
särdrag och egenskaper som redan finns. Det handlar om att 
använda den befintliga bebyggelsen som en inspirationskälla 
på ett sätt som gör möjligt att också i fortsättningen förstå 
stadsmiljö och landskap, kunna se sammanhangen.  

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling handlar om att förvalta befintliga resur-
ser. Att ta hand om kulturmiljö och kulturhistoriska värden 
är att ägna sig åt resurshushållning. Det handlar om att se 
värden i det som redan finns, att se kopplingar mellan detta 
och möjligheten till identitet, hemkänsla och livskvalitet. Kul-
turmiljöer representerar människors stora ekonomiska och 
kulturella investeringar genom tiderna och manar därmed 
till särskild aktsamhet.

Tillägg till kulturmiljöprogram
Som ett tillägg till detta kulturmiljöprogram har kommunen 
tagit fram en rapport med redovisning av klimatrelaterade 
risker och hot för kulturmiljön. Översvämningskarteringar 
visar att flera av programmets miljöer kan översvämmas vid 
ett 100-årsflöde - det vattenflöde som statistiskt sett inträffar 
i genomsnitt en gång på hundra år. Vilka miljöer detta hand-
lar om framgår i redovisningen av respektive miljö. 
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Utvalda miljöer
Sammanhang och helhet
Inom kommunen har 46 geografiskt avgränsade miljöer pe-
kas ut som särskilt kulturhistoriskt intressanta. Urvalsme-
toden har använts för att peka ut miljöer som på ett särskilt 
samlat sätt ger ett kulturhistoriskt sammanhang. Land-
skap, bebyggd miljö och fornlämningar samverkar i olika 
utsträckning i de skilda delmiljöerna. Kulturmilljöprogram-
met pekar alltså ut bebyggelse när den utgörs av en samlad 
miljö eller inom området samlar flera delar som tillsammans 
formar en berättelse. 

Motivering och förhållningssätt
Miljön del av kulturmiljöprofilen
Den enskilda miljön har knutits till en av kulturmiljöprofi-
lens fyra aspekter. På så sätt tydliggörs vilken av kommu-
nens stora berättelser den är en del av. Miljöbeskrivningen 
inleds med en sammanfattning av vilken kulturhistoria mil-
jön inrymmer - varför den är särskilt intressant. Miljöns läge 
i landskapet, dess bebyggelse och fornlämningar beskrivs 
därefter. Bildtexterna har bl a funktionen att lyfta fram sär-
skilt kulturhistoriskt intressanta byggnader eller strukturer 
inom miljön. 

Område av högsta värde
De miljöer som bedömts vara särskilt känsliga och inneha 
synnerligen höga kulturvärden har kommunen valt att ut-
peka särskilt. Berörda landsbygdsmiljöer är Helliden, Hömb 
och Kavlås, Kungslena, Suntak, Madängsholm, Varv, Oltorp, 
Ödegården och Övertorp. I centralorten har områdena Runt 
Tidan med järnvägsstationen och Trädgårdsgatan - Vasaga-
tan utpekats som områden av högsta värde. 

Rekommenderade förhållningssätt
En viktig del för programmets användbarhet är rekom-
menderade förhållningssätt till miljöns delar. Här återfinns 
lämpliga förhållningssätt vid planläggning eller enskilda 
lovsituationer. Förhållningssätten berör befintlig bebyg-
gelse, fornlämningar, landskapselement och element i det 
bebyggda rummet samt förslag till förhållningssätt till till-
kommande bebyggelse eller landskapspåverkan. 

VÄRDEBÄRARE

Kyrkomiljöer
Sockenkyrka med omgivande kyrkomiljö utgör vår älds-
ta bevarade bebyggelse. De är historiska dokument med 
lång kontinuitet som förekommer som noder i landska-
pet. Här finns stora kulturhistoriska värden knutna till 
kyrkobyggnad och begravningsplats. Ofta utgör kyrko-
miljön ett sockencentrum där omgivande bebyggelse 
med sin funktion och utförande tillsammans med väg-
nät och landskapselement formar en helhet. 

Utförande och material
Bebyggelsen berättar sin historia genom delarnas ut-
förande och genom valet av material. Att inte byta ut 
utan underhålla ursprungliga delar betyder att karak-
tärsdrag som tillför miljön värden bevaras. Vid ersätt-
ning av uttjänta delar bör motsvarande material och 
utförande användas. 

Fasadmaterial, färgsättning och takbeläggning är till-
sammans med material och utförande hos fönster och 
dörrar avgörande delar för att huset fortsatt ska berätta 
om sin tillkomsttid på ett förståeligt sätt.  

Skala, proportion, volym och gårdsbild
Bebyggelsens skala och byggnadskroppens utformning 
tillhör karaktärsdragen. Vid tillbyggnad bör nya delar 
inte dominera över befintlig byggnadskropp eller otyd-
liggöra dess proportioner. Renoveringar som tilläggs-
isolering, fönsterbyte, takomläggning eller tilläggsiso-
lering kan också påverka byggnadens proportioner och 
uttryck så att kvaliteter förloras.

Byggnadernas inbördes läge i en samlad miljö kan dels 
berätta om äldre tiders sätt att använda husen, dels ha 
estetiska kvaliteter. Påverkan på befintlig byggnad eller 
tillägg av ny byggnad kan därför påverka en hel miljö.

Funktion och kategori
Att genom byggnadens uförande kunna förstå en ur-
sprunglig funktion hjälper oss förstå hur man i olika 
tider levt och hur samhället har fungerat. En omhän-
dertagen mångfald av byggnader som visar för sin tid 
typiska verksamheter eller samhällsfunktioner berikar 
närmiljön och skapar perspektiv på vår egen tid. Likaså 
är bebyggelse som visar den sociala organisationen vik-
tig. I Tidaholms kommun finns goda exempel på hög-
reståndsmiljöer knutna till bruksverksamhet och agrar 
verksamhet, här finns industrimiljöer, stora och små 
gårdar liksom torp och backstugemiljöer.

Landskapsbild och fornlämningar
Kulturlandskapet med åker, hagmark och bondeskog 
samt enskilda delar som vägars sträckning, alléer, sten-
murar och öppna diken berättar historia. Bebyggelsens 
läge i landskapet har ofta historisk kontinuitet och för-
medlar hur landskapet använts. Bytomter, ansamlingar 
av backstugor eller småindustriers lokalisering står i 
relation till landskapets former, till höjdsträckningar, 
vattendrag och jordmån. Ofta finns länkar mellan olika 
delar av bebyggelsemiljöer som inte är omdelbart själv-
klara utan behöver synliggöras och berättas.

Att förhålla sig till landskapet och överväga placeringen 
av ny bebyggelse kan vara avgörande för att inte bryta 
eller otydliggöra befintliga samspel mellan landskap 
och bebyggd miljö.

Fornlämningar är vittnesbärare i sig. De förmedlar de 
långa linjernas historia i landskapet. De står också ofta 
i nära relation till dagens bebyggelsestruktur. Därmed 
visar de på såväl fascinerande kontinuitet i bosättning 
över tid, men också på tydliga brott i sätt att leva och ta 
landskapet i bruk.
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KULTURMILJÖVÅRDENS LAGSTIFTNING

Flera olika lagar styr
Att förvalta kulturmiljö är allas vårt ansvar, men kulturmil-
jövärdena skyddas också av flera lagstiftningar. De viktigaste 
är Miljöbalken (MB), Plan- och bygglagen (PBL) och Kultur-
miljölagen (KML). Kommunerna har huvudansvaret för Plan- 
och bygglagen, medan huvudmannaskapet för de två övriga 
lagarna vilar på länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet. 

Miljöbalken
Utgångspunkten för det allmännas ansvar att skydda kul-
turmiljön finns i miljöbalken (MB). I miljöbalkens tredje ka-
pitel om hushållning med mark- och vattenområden ställs 
det krav på att områden och miljöer som har allmän bety-
delse på grund av deras kulturvärden så långt som möjligt 
ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada dem. 

Riksintresse
Ett riksintresseområde för kulturmiljövården ska lång-
siktigt skyddas från åtgärder som kan innebära påtaglig 
skada. Det är Riksantikvarieämbetet (RAÄ) tillsammans 
med länsstyrelse och kommun som utser och motiverar 
riksintresseområden. Riksintresseförklaringen innebär 
inte automatiskt skydd för enskilda byggnader utan krä-
ver kompletterande skyddsform, exempelvis genom PBL.  
I Tidaholms kommun finns fyra områden av riksintresse 
för kulturmiljövården; Kambrosilurområdet, Hömb-Kavlås, 
Suntak och Kymbo tall.  

Kulturreservat
Ett kulturreservat kan upprättas för att bevara värdefulla 
kulturpräglade landskap.

Kulturmiljölagen
Genom kulturmiljölagen (KML) anger samhället grundläg-
gande bestämmelser till skydd för viktiga delar av kultur-
arvet. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd 
av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, 
kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål.

RIKSINTRESSE KULTURMILJÖ 
Kambrosilurområdet
Motivering för riksintresset: Kulturhistorisk region kring de väst-
götska platåbergen vars breda innehåll speglar väsentliga skeden i lan-
dets agrara och förindustriella landsbygdshistoria från jordbrukande 
stenålderskulturer till 1700- och 1800-talets agrara revolution, och där 
gynnsamma naturgeografiska förhållanden bidragit till en landskaps-
utveckling av rent kontinentala mått, exempelvis ovanligt stora byar.  
Detta utgjorde också basen för en medeltida stadsbildning vars fort-
satta utveckling präglades av järnvägens tillkomst. Området, som har 
sin tyngdpunkt på Falbygden, har mycket höga pedagogiska och veten-
skapliga värden som genom landskapets öppenhet och speciella topo-
grafiska egenskaper tydligt kan avläsas. 

Uttryck för riksintresset: Dimbo-Ottravad med länets största hög-
gravfält, odlingslandskapet kring Kungslena-Varv med bl a lämning-
arna efter folkungarnas Lenaborg och platsen för slaget vid Lena 1208, 
Kungslena medeltida kyrka, översteboställe med byggnader uppförda 
av sten från Lenaborg. Lämningar efter alun- och kalbruk m.m. 

(R100) RAÄ

Berörda delområden i kulturmiljöprogrammet:  9 Stadsbacken, 13 Dimbo, 14 Fol-
kabo, 15 Hångsdala, 20 Kungslena, 22 Ottravad, 30 Östra Gerum, 36 Varv m.fl. 

RIKSINTRESSE KULTURMILJÖ 
Hömb-Kavlås
Motivering för riksintresset: Herrgårdslandska kring Kavlås, ett sä-
teri med medeltida ursprung, som på ett mycket tydligt sätt speglar 
godssystemets ekonomiska och sociala struktur.

Uttryck för riksintresset: Huvudbyggnad från 1700-talet, ekonomi-
byggnader bl.a. av sten från 1862 efter C E Löfvenskiölds ritningar, 
väg- och allésystem, samt underlydande torp och Hömbs by med en-
hetligt ordnad bebyggelse med skola och lantarbetarbostäder, fossila 
åkrar som sannolikt utgör resterna efter den avhysta medeltidsbyn.  

       (R 51) RAÄ

Berörda delområden i kulturmiljöprogrammet: 17 Hömb och Kavlås

Kymbo tall 
Motivering för riksintresset: Kommunikations- och fornlämnings-
miljö med ett av landets största system av hålvägar. 
Uttryck för riksintresset: 35 hålvägar i bredd med en sammanlagd 
längd av två mil.

  (R 55) RAÄ

Berörda delområden i kulturmiljöprogrammet: 5 Kymbo tall
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landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden. Ett 
bebyggelseområdens särskilda historiska, kulturhistoriska 
miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Befint-
liga karaktärsdrag ska respekteras och tas tillvara. 

Varsamhetskrav och förvanskningsförbud
Ytterligare krav på byggnader, tomter och allmänna platser 
finns i plan- och bygglagens åttonde kapitel. Där finns bland 
annat ett förbud mot att förvanska särskilt värdefulla bygg-
nader. Ändringar av byggnader ska alltid göras varsamt och 
deras värden och kvaliteter ska tas till vara.

PLAN- OCH BYGGLAGEN

KULTURMILJÖ I DETALJPLAN 
Varsamhetsbestämmelse
All befintlig bebyggelse har ett allmänt varsamhets-
skydd i Plan- och bygglagen. ”Ändring av en byggnad 
och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att 
man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar 
till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhisto-
riska, miljömässiga och konstnärliga värden.” (PBL 8 
Kap 17 §)

Det allmänna varsamhetsskyddet kan specificeras ge-
nom att utfärda en varsamhetsbestämmelse i detaljplan 
som preciserar vilka egenskaper hos en byggnad som 
särskilt ska tas hänsyn till. Varsamhetsbestämmelse 
symboliseras av (k) i detaljplan.

Länsstyrelsen har enligt KML tillsyn över kulturmiljövården 
i länet och Riksantikvarieämbetet har överinseende över 
kulturmiljövården i landet.

Fornlämningar
Fornlämningar är skyddade i enlighet med bestämmelser i 
lagen och får inte skadas. I lagen anges vad en fornlämning 
är, vilken utbredning en sådan har och hur tillståndspröv-
ningen går till. Länsstyrelsen beslutar om fornlämningar 
och Riksantikvarieämbetet beslutar om fornfynd. Den som 
på något sätt vill ändra en fornlämning måste ha länsstyrel-
sens tillstånd.

Byggnadsminnen
För att en byggnad ska kunna förklaras som byggnadsminne 
ska vissa kriterier vara uppfyllda. Vid byggnadsminnesför-
klaringen fastställs skyddsbestämmelser som bland annat 
säger hur byggnaden ska vårdas och hur ändringar får göras. 
Lagen innehåller dessutom bestämmelser om handläggning-
en av ett ärende om byggnadsminnesförklaring. Länsstyrel-
sen är beslutande myndighet.

Kyrkliga kulturminnen
Kyrkor, kyrkliga inventarier och begravningsplatser ska vår-
das och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte 
minskas. Alla ändringar kräver tillstånd från länsstyrelsen. 
Kyrkor och begravningsplatser anlagda före år 1940 är alltid 
skyddade enligt KML och ska förvaltas så att det kulturhisto-
riska värdet består. För ändringar av sådan anläggning krävs 
tillstånd från länsstyrelsen. Vissa särskilt kulturhistoriskt 
värdefulla kyrkoanläggningar uppförda efter år 1940 omfat-
tas också av motsvarande skydd. 

Plan- och bygglagen
Kulturvärden är ett allmänt intresse
Plan- och bygglagen (PBL) är det främsta instrumentet för 
att ange bestämmelser för kulturvärden hos bebyggelse. I la-
gens andra kapitel preciseras ett antal allmänna intressen. 
Där anges bland annat att man ska ta hänsyn till stads- och 

BYGGNADSMINNEN I TIDAHOLMS KOMMUN

• Kavlås slott
• Kungslena Bosgård
• Ordenshuset Logen 204 Vulcan
• Suntak gamla kyrka (statligt)

RIKSINTRESSE KULTURMILJÖ 
Suntak
Motivering för riksintresset: Bymiljö som uppvisar en 
för länet representativ bebyggelseutveckling från järnål-
dern till 1800-talets gårdsutflyttningar med en sällsynt 
välbevarad medeltida kyrkomiljö.

Uttryck för riksintresset: Gravfält med 70 anlägg-
ningar från järnåldern med varierade former, Den gam-
la romanska kyrkan från 1100-talet med senmedeltida 
kalkmålningar, ödekyrka sedan 1902, Storegården från 
1817 som representerar en regional byggnadstradition 
från tiden före laga skiftet, Mariebergs herrgård med 
mangårdsbyggnad från 1841, skapad genom samman-
slagning av två äldre gårdar, kaptensbostället Kloster-
gården. 

  (R 53) RAÄ

Berörda delområden i kulturmiljöprogrammet:  26 Suntak
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Skyddsbestämmelse
Särskilt värdefulla byggnader eller bebyggelseområden 
har ett starkare skydd i Plan- och bygglagen. ”En bygg-
nad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhis-
torisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte 
förvanskas.” (PBL 8 Kap 13 §)

Förvanskningsförbudet specificeras för den enskilda 
byggnaden genom att utfärda en skyddsbestämmelse 
i detaljplan som preciserar vilka egenskaper och mate-
rial som särskilt ska tas hänsyn till. Skyddsbestämmelse 
symboliseras av (q) i detaljplan.

Underhåll
PBL reglerar också underhållet av befintliga byggnader. 
”Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och under-
hållas så att dess utformning och de tekniska egenska-
perna som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet 
ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnads-
verkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömäs-
sig och konstnärlig synpunkt.” (PBL 8 Kap 14 §)

KULTURMILJÖ I OMRÅDESBESTÄMMELSE 
Indikation i ÖP
Områdesbestämmelser kan värna kulturvärden utan-
för detaljplanelagt område. Kommunen bör ange i över-
siktsplanen vilka områden som kan vara aktuella för 
områdesbestämmelser. 

Förankrar och möjliggör dialog
Områdesbestämmelser ger möjlighet att precisera sär-
skilda värden och vilka krav dessa medför. På så sätt in-
formeras fastighetsägare om kulturvärdena och deras 
varsamhetsförutsättningar. Genom ett förankringsar-
bete gentemot fastighetsägare i processen med att ta 

fram områdesbestämmelser kan förståelse för kultur-
värdena skapas. Det skapas också möjlighet till dialog 
mellan fastighetsägare och byggnadsnämnd i ett pro-
jekteringsskede, vilket är positivt. Liksom en detaljplan 
får områdesbestämmelser en rättsverkan. 

Vad kan regleras?
Framför allt kan följande regleras med områdesbestäm-
melser: 

Bygglovplikten kan utökas och krav på rivningslov kan 
införas. Kulturvärdenas skydd genom varsamhetskrav 
och rivningsförbud kan regleras som inom detaljplan.

Egenskaper som ska värnas hos bebyggelsen kan anges. 
I viss utsträckning går det också att reglera placering, 
utformning och utförande hos tillkommande bebyg-
gelse.

Mark som är till för gemensam användning och som är 
särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljö-
mässig eller konstnärlig synpunkt kan också säkerstäl-
las genom bestämmelser om utformning och skyddsbe-
stämmelser. (PBL 4 kap 42 §)

Kulturmiljön Brokvarn vid Tidan.
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ANVÄNDA OCH FÖRANKRA

Vad vill vi uppnå?
Samlade miljöer med särskilda kulturhistoriska värden är 
identifierade. Miljöerna brukas. Värdena värnas, görs kända 
och förankras hos fastighetsägare.

Kunskapen om kulturmiljö ökar och kulturmiljö ses som en 
viktig resurs för utveckling och attraktivitet. 

Kommunens särskilt präglande kulturhistoriska berättelser 
har förtydligats och utgör grund för en förstärkt kulturhis-
torisk identitet.

Kulturmiljöprogrammet knyts till samhällsplaneringen. Det 
utgör ett konkret verktyg i enskilda plan- och lovärenden 
liksom ett samlat övergripande underlag. 

Informations- och kommunikationsinsatser gentemot fast-
ighetsägare, övriga kommuninvånare och andra relevanta 
aktörer genomförs.

Fördjupande kunskapsunderlag tas fram för vissa utvalda 
miljöer, exempelvis inför framtagande av områdesestäm-
melser för kyrkbyar. Inom detaljplanelagt område utreds 
hur kulturvärden kan värnas genom planbestämmelser. 
Antikvarisk kompetens används för ovanstående åtgärder. 

Förankrat dokument inom samhällsplanering
Kulturmiljöprogrammet knyts till pågående översiktsplane-
ring och blir en politiskt antagen handling.

Kulturmiljöprogrammet används som kunskapsunderlag 
inom samhällsplanering. Framtagna förhållningssätt till 
delmiljöerna kan i vissa fall ge direkt anvisning vid plan- el-
ler lovärende. I andra fall kan de utgöra en indikation på att 
kulturvärden finns som behöver utredas ytterligare innan 
ställningstagande i enskilt ärende.

Kulturvärden som resurs och källa till goda livsmiljöer bör 
vara ett genomgående perspektiv som kompletterar förmed-
ling av restriktioner med grund i kulturvärden. 

Kulturvärden beaktas i utvald miljö
De utvalda delmiljöernas nyckelvärden och förhållningssätt 
fungerar som utgångspunkt vid åtgärder i miljön. Målsätt-
ningen är att tillvarata och stärka den kulturhistoriska be-
rättelsen med utgångspunkt i kulturmiljöprofilen och den 
enskilda delmiljön.

Att tillvarata de kulturhistoriska värdena i miljön handlar 
om att förmedla information om kulturmiljöprogrammet 
till berörda fastighetsägare och att inbjuda till dialog kring 
kulturmiljövärden. Att ta fram konkreta råd och riktlinjer 
för utförande, tidstypiska materialval och utföranden för 
olika tider och miljötyper kan också vara aktuellt. 

Ett antal av delmiljöerna bör förvaltas genom förstärkning 
av den formellt juridiska skyddsformen. Det kan då röra sig 
om behov av skydd för kulturmiljö genom bestämmelser i 
detaljplan eller om upprättande av områdesbestämmelser. 

Det kan också vara aktuellt att ta fram kulturhistoriska un-
derlag för delmiljöer som fördjupar kunskapen om miljön 
och dess lämpliga förvaltning. Sådana kunskapsunderlag 
kan vara kulturhistoriska utredningar eller vård- och un-
derhållsprogram. 

Nätverk för samverkan kring nyttjande av enskild byggnad 
samt kulturlandskapets brukningsformer och landskaps-
vård inom utvald miljö bör säkerställas. 

Kulturvärden - också utanför utvald miljö
Utvalda områden berättar särskilt tydligt aspekter av kom-
munens kulturhistoria. Kulturhistoriska värden finns emel-
lertid i stor utsträckning också utanför de utvalda miljöerna, 
såväl i form av bebyggelse, fornlämningar och landskaps-
rum.

De utvalda miljöerna bör fungera som utgångspunkt för att 
synliggöra kopplingar mellan utvald miljö och annan kul-
turmiljö i kommunen. Målsättningen bör vara en förank-

ring av kulturmiljöprofilen och att dess berättelser inte är 
avgränsade till utpekad miljö. 

Informationsinsatser till fastighetsägare m fl
Information om utvald miljö sprids till fastighetsägare inom 
respektive delmiljö. Andra målgrupper för sådan riktad in-
formation med utgångspunkt i utvald miljö kan vara t ex 
fastighetsmäklare.

Tillgängliggörande och aktiviteter
Kulturmiljöprogrammet görs känt genom att tillgängliggö-
ras för kommuninvånare. Publicering på webbplats, förmed-
ling av tryckta exemplar till t ex stadsbibliotek bör kombine-
ras med informationsinsats kring programmet.

Tillgängliggörs i delar. Populariseras, plansch med kultur-
miljöprofil t ex.

Programmet används som utgångspunkt för pedagogiska 
aktiviteter. Exempelvis kan såväl stads- som landskapsvand-
ringar med kulturmiljö i fokus genomföras.

Kommunikation och medborgardeltagande
Förankring handlar inte bara om att berätta, utan också om 
att lyssna. Kulturmiljöprogrammet används som utgångs-
punkt för medborgardeltagande vid samhällsplanering. Att 
inkludera medborgarperspektiv på viktiga byggnader och 
miljöer kan innebära såväl vandringar i aktuell miljö som 
dialogmöten och workshops i tidiga skeden av planprocesser.
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KULTURMILJÖPROFIL FÖR TIDAHOLMS KOMMUN

ATT BERÄTTA HISTORIEN  
OM TIDAHOLM
VARFÖR EN KULTURMILJÖPROFIL?
Tidernas skeenden inom den geografiska ramen för en kom-
mun är såväl en del av breda processer, där dragen känns 
igen regionalt eller nationellt, som mer eller mindre distinkt 
egna aspekter av historien som varit särskilt viktiga för ut-
vecklingen. Den kulturmiljöprofil som presenteras här ska 
tydliggöra förlopp som varit särskilt viktiga för Tidaholms 
kommun, avsatt tydliga spår i den fysiska miljön och bidragit 
till att forma kommunens identitet. Kulturmiljöprofilen är 
också ett sätt att i det här sammanhanget renodla och välja 
ut snarare än att presentera en detaljerad historieskrivning.

Kulturmiljön berättar historien. Utpekade kulturmiljöer re-
presenterar en eller flera delar av kulturmiljöprofilen. Att 
göra tydligt kopplingen mellan de berättelser som formar 
kommunens historia och kulturmiljön i form av fornläm-
ningar och bebyggelse är viktigt. Genom att delar av kul-
turmiljön som exempelvis hus, vägnät, odlingslandskap från 
olika tider finns bland oss blir de dokument som hjälper oss 
att förstå både vår historia och berika bilden av vår plats i 
samtiden. På så sätt finns en mycket tydlig koppling mellan 
kommunens kulturmiljöprofil och de utpekade kulturmiljö-
erna med sina olika delar. Varsamhet gentemot den enskilda 
byggnaden, bymiljön eller fornlämningen är att också vara 
rädd om Tidaholms kommuns historia.

Landskapets förutsättningar bildar avgörande utgångs-
punkter för utveckling av näringsformer och sätt att leva. Ur 
landskapets förutsättningar föds de kulturhistoriska berät-
telser som formar kutlturmiljöprofilen. 

LANDSKAPETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
En gränsbygd
Tidaholms kommun ligger i östra delen av Västra Götalands 
län, i sydöstra delen av före detta Skaraborgs län. Kommu-

nen är belägen i de östra delarna av landskapet Västergöt-
land. Kommunen består av socknarna Acklinga, Agnetorp, 
Baltak, Daretorp, Dimbo, Fröjered, Hångsdala, Härja, Hömb, 
Kungslena, Kymbo, Ottravad, Suntak, Valstad, Varv, Velinga, 
Vättak och Östra Gerum, alla belägna inom Vartofta härad.

Tidaholms kommun präglas av att utgöra gräns mellan fal-
bygdslandskap och skogsland. Inom kommunen möts olika 
naturtyper. Skillnaden är stor mellan de västra och de östra 
delarna. I väster ligger Falbygdens bördiga högslätt och i ös-
ter Hökensås skogbevuxna högland. Mellan dessa områden 
rinner ån Tidan från söder mot nordost. Dess största tillflö-
de Ösan rinner norrut mot sjön Östen från en punkt mellan  
Falköping och Tidaholm. Ett annat biflöde till Tidan är Yan 
som kommer från Hökensås och rinner norrut genom kom-
munens östligaste del.

Odlingslandskapet – kambrosilur och falbygd
Falbygden, som är en utpräglad jordbruksbygd, hör till lan-
dets tidigast befolkade och brukade områden. Rikedomen på 
fornlämningar och medeltida kyrkor vittnar om detta. Fal-
bygden präglas av åkerbruk och boskapsskötsel ända sedan 
forntiden. Utöver jordbruk har de historiska näringarna på 
Falbygden i stor utsträckning utgjorts av kalkframställning, 
mest till husbehov. Två alunbruk startades på 1700-talet i Ol-
torp och Kavlås. Kalksten och skiffrar började i större skala 
tas tillvara på 1800-talet genom en kalkstensindustri knuten 
till Varvs socken. 

Regionens kännetecken utgörs av platåbergen. Dessa består 
av kambrosilurbergarter med en överlagrande och skyddan-
de diabas. Området är väl avgränsat gentemot omgivningen. 
Fast bosättning har funnits här sedan stenåldern, varom 
flera välbevarade stenkammargravar vittnar.

Beroende på den kalkrika moränleran är uppodlingsgraden 
hög och från flera platser har man en vidsträckt utsikt över 
landskapet som ligger över högsta kustlinjen och därför 
uppodlats även i krönlägen. Bergens diabaskappor har emel-
lertid i huvudsak förblivit skogklädda, bl.a. med värmekrä-
vande lövskogar. Vattentillgången är knapp och den agrara 

bebyggelsen, ofta i form av stora byar, söker sig till vatten-
drag eller källsprång utefter bergssidorna. 

Kambrosilurbergen har gett upphov till en omfattande råva-
ruindustri där såväl diabas som kalksten, skiffer och sand-
sten utnyttjats. Mest iögonenfallande är industrilandskapet 
kring Billingen. Falbygden tillhör landets märkligaste land-
skapstyper.

Tidans dalgång – utgångspunkt för industrialisering
Slättområdena kring Tidan och Yan utgör övergångsområden 
mellan jordbruksbygd och skogsbygd. En del av odlingsmar-
ken här utgörs av sankmarker som dikades ut på 1800-talet.

Längs större åar liksom utmed Falbygdens mindre bäckar 
anlades redan på medeltiden kvarnar. Vattenkraft och skog 
gav också förutsättning för viss bruksbildning på 1700-talet 
och för bygdens industrialisering under den senare delen av 
1800-talet. I Tidaholms kommun hade industrialiseringen 
sitt fokus i Tidandalen med Tidaholms bruk, Vulcans tänd-
sticksfabrik och textilindustrin i Madängsholm. 

Hökensås – skogklädda landskap med små gårdar 
och varierade inkomstkällor
Historiskt sett har Hökensås högplatå långt fram i tiden va-
rit glesbefolkad och svårforcerad. Därmed har skogsområ-
det bildat en gräns för rörlighet mellan inre Västergötlands 
slättområden och Vättern i öster. Av hävd har Hökensås 
utgjort en av Västergötlands allmänningsskogar, som Fal-
bygdens bönder och Visingsöbor använt för skogstäkt. I det 
starkt kuperade landskapet är det idag framförallt dalsidor-
na som hyser odlingsmark. Hökensås gårdar har varit små 
och näringsfönget därför mer varierat och skogen en viktig 
råvara. Timmerhandel och tjärframställning var viktiga till-
skott till ekonomin. Under 1700- och 1800-talen utvecklades 
träslöjden för avsalu med försäljning av bl a kärl, redskap, 
åkdon och möbler. I Härja och Daretorp verkade också flera 
vapensmeder parallellt med ett betydande klensmide. 
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Teckenförklaring
Falbygden - Kambrosilur

Platåbergen

Hökensås

Mellanbygd samt odlingsstråk knutet till Tidan och Yan

Kommungräns

Yan

Tidan med omgivningar

Kungslena 

Hömb
Fröjered

Varv Acklinga

Hångsdala

Östra Gerum

Velinga

Daretorp

Kymbo

Vättak

Härja

Valstad

Suntak

Baltak

Tidaholm

Dimbo-Ottravad

ODLINGSLANDSKAPET 
KAMBROSILUR OCH      
FALBYGD

TIDANS DALGÅNG  
MED YAN

HÖKENSÅS

LANDSKAPETS FÖRUTSÄTTNINGAR

Tidaholms kommun utgör gräns mellan falbygdsland-
skap och skogsland. Mötet mellan landskapets olika 
förutsättningar skapar en nord-sydlig gränslinje inom 
kommunen, med Falbygdens bördiga högslätt i väster 
och Hökensås skogbevuxna högland i öster. I mötet 
däremellan löper Tidans vatten. 

Odlingslandskapet Kambrosilur
Falbygden hör till landets tidigast befolkade och bru-
kade områden, präglat av åkerbruk och boskapssköt-
sel ända sedan forntiden. Utöver jordbruk har de his-
toriska näringarna på Falbygden i stor utsträckning 
utgjorts av kalkframställning, mest till husbehov. Re-
gionens kännetecken utgörs av platåbergen. Dessa 
består av kambrosilurbergarter med en överlagrande 
och skyddande diabas.

Tidans dalgång med Yan
Slättområdena kring Tidan och Yan utgör övergångs-
områden mellan jordbruksbygd och skogsbygd. En 
del av odlingsmarken här utgörs av sankmarker som 
dikades ut på 1800-talet.

Längs större åar liksom utmed Falbygdens mindre 
bäckar anlades redan på medeltiden kvarnar. Vatten-
kraft och skog gav också förutsättning för viss bruks-
bildning på 1700-talet och för bygdens industrialise-
ring under den senare delen av 1800-talet. 

Hökensås
Hökensås högplatå har långt fram i tiden varit gles-
befolkad och svårforcerad och bildat en gräns för rör-
lighet mellan inre Västergötlands slättområden och 
Vättern i öster. Av hävd har Hökensås utgjort en av Väs-
tergötlands allmänningsskogar. Framförallt dalsidorna 
hyser odlingsmark. Hökensås gårdar har varit små och 
näringsfånget därför mer varierat. 

Teckenförklaring
Falbygden - Kambrosilur

Platåbergen

Hökensås

Mellanbygd samt odlingsstråk knutet till Tidan och Yan

Kommungräns

Yan

Tidan med omgivningar

Teckenförklaring
Falbygden - Kambrosilur

Platåbergen

Hökensås

Mellanbygd samt odlingsstråk knutet till Tidan och Yan

Kommungräns

Yan

Tidan med omgivningar



 

FYRA BERÄTTELSER SOM SPELAR ROLL
FORNTIDA SPÅR GER LANDSKAPET KONTINUITET  

Kommunens västra delar är de mest fornlämnings-
rika och är knutna till Falbygden och södra Tidan-
dalen. Från stenåldern märks särskilt de nästan 30 
gånggrifter som är knutna till Falbygdslandskapet. 
Från järnåldern finns flera stora gravfält, där Dim-
bogravfältet utgör f d Skaraborgs läns största. Bland 
medeltida fornlämningar framträder inte minst 
de två befästa kungsgårdarna Lenaborg och Et-
tak. Karaktäristiska fornlämningar i den skogrika 
östra kommundelen är hålvägar och fångstgropar. 
Hålvägssystemet på Kymbo Tall utgör troligen 
landets största. 

Kommunens fornlämningar utgör centrala berät-
telser om hur landskapets förutsättningar format 
gångna tiders samhällen och knyter an till dagens 
landskap och människors sätt att nyttja dem. Forn-
lämningarna knyter an till kommunen som såväl 
glesbefolkad skogsbygd, resursrik falbygd och ti-
digt ianspråktagna dalstråk nära vattendrag. Forn-
lämningarna med sina berättelser utgör därför en 
av kulturmiljöprofilens delar. 

TIDAHOLM - CENTRALORT SPRUNGEN UR  
INDUSTRIN 

Orten Tidaholm blev centrum och motor i den 
industriutveckling där TIdans strömmar var kraftkäl-
lan. Tidaholm är en av kommunens få tätortsbild-
ningar och orten finns också geografiskt i centrum. 

Järnbruket på Ön lade grunden. Med världens största 
tändsticksfabrik, Vulcan AB, gavs så förutsättning-
arna för en tätort som blev först köping och sedan 
stad. Den utbredda egnahemsbebyggelsen med 
stora trädgårdar har stark koppling till tändsticks-
fabriken. 

Herrgårdsbyggnaderna och industrimiljöerna på Ön 
tillför stora stadsmiljövärden, liksom stadens offent-
liga bebyggelse med koppling till perioden av inten-
siv tillväxt kring sekelskiftet 1900. Tidaholm visar 
vilken explosiv samhällstillväxt vattenkraften kunde 
bära. Tidaholm blev Västergötlands främsta indus-
tristad. Dessa berättelser är därför särskilt viktiga 
och utgör en av kulturmiljöprofilens delar.INDUSTRIALISERING MED VATTENKRAFT  

OCH BERGSBRUK

Tidans vatten blev tidigt en motor för näringslivets 
utveckling. Tidaholm formades till Västergötlands 
kanske tydligast profilerade industristad. Vattnets 
kraft gav stora anläggningar som Tidaholms bruk, 
Vulcan och Madängsholm, men också tegelbruk, 
kvarnar och sågar. Falbygdens kambrosilurberg lade 
grunden för brytning av alun och kalk. 

Tidans vatten och Falbygdens berg har varit 
avgörande för utvecklingen av Tidaholms kommun. 
Dessa berättelser är särskilt viktiga och utgör därför 
en av kulturmiljöprofilens delar.

LEVA I ODLINGSLANDSKAPET

Tidaholms kommun präglas av det stora antalet 
socknar med rika exempel på hur de månghun-
draåriga byarna kring kyrkan organiserats såväl före 
som efter de stora jordbruksskiftena. Sambandet 
mellan bymiljöer och ett rikt odlingslandskap med 
spår av långt nyttjande är i många fall tydligt. Her-
rgårdsmiljöer, ibland i form av kungsgård eller säteri, 
har i många fall en direkt koppling till sockencentrat 
och byns utveckling. Österut i kommunen blir istäl-
let de begränsade odlingsytorna med gårdar utan 
koppling till bymiljö viktiga. Småstugor av torp- och 
backstugekaraktär är delar av både skogsbygdens 
och bymiljöernas historia. 

Den täta sockenbildningen och de rika agrara kul-
turmiljöerna gör att dessa berättelser är särskilt vik-
tiga för Tidaholms kommun och utgör en av kultur-
miljöprofilens delar.
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FORNTIDA SPÅR 
GER LANDSKAPET 
KONTINUITET
Landskapets utveckling
I samband med att inlandsisen smälte undan bildades en 
stor färskvattensjö, Baltiska issjön, som föregångare till 
Östersjön. Denna sjö beräknas ha fått sitt utlopp med ett 
stort vattenfall mellan den smältande isranden och berget 
Billingens nordspets cirka 9 600 f.Kr. De väldiga vattenmas-
sorna var fyllda av lerslam från isälvarna, vilket fälldes ut 
och sjönk till botten när söt- och saltvatten blandades i det 
område som idag är Västgötaslätten. Resultatet blev mäktiga 
lerlager, på vissa ställen över 40 meter tjocka. Vid vissa till-
fällen har isavsmältningen stannat upp och bildat åsformade 
randmoräner.

Under den senaste istiden omformades mycket av landska-
pets topografi genom de lösa jordavlagringar som avsattes 
under isens avsmältningsperioder. Urbergsslätterna kring 
Tidan, Ösan och Yan korsas av flera nordsydgående åsar. 
Hömbs by ligger t.ex. på en sådan åsbildning.

Falbygden, vars östra del hör till Tidaholms kommun, har en 
i många avseenden särpräglad naturgeografi. Urbergsgrun-
den täcks här av flera lagrade bergarter i närmast horison-
tella skikt. Som mest består bergartslagren nerifrån räknat 
av sandsten, alunskiffer, kalksten och lerskiffrar. Kalkrike-
domen har skapat mycket bördiga jordar med en rik och del-
vis ovanlig växtlighet.

Hökensås är en flera mil lång urbergsrygg, som sträcker sig 
från Smålandsgränsen i söder upp mot Tivedstrakten i norr. 
En stor del av västra Hökensås hör till Tidaholms kommun. 
På Hökensås formades vid isavsmältningen ett säreget kupe-
rat landskap. Terrasser med grus, sand och lera avsattes på 
högplatåer och sluttningar.

Kulturlandskap
Västergötland har ett rikt och varierat odlingslandskap och 
innehåller flera regioner med karaktäristiska särdrag. Fal-
bygden runt Falköping och dess kringliggande platåberg har 
ett för Sverige helt unikt odlingslandskap, med bördiga jor-
dar där de sedimentära berggrunderna på ett avgörande sätt 

präglar såväl bebyggelselokalisering som markanvändning. 
Området hör till landets tidigast befolkade och brukade om-
råden. Detta avspeglas bl a i rikedomen på förhistoriska läm-
ningar och medeltida kyrkor. Åkerbruk och boskapsskötsel 
har ända sedan forntiden satt sin prägel på bygden.

Den äldre bebyggelsen ligger generellt lågt i s.k. däldbyar, 
oregelbundet grupperad runt ett vattendrag, medan åker-
marken söker sig till terrängens något högre delar. Inom 
denna geologiskt sett homogena landskapsregionen existe-
rar två skilda typer av historisk bebyggelseform. 

Västra delen av kommunen ligger inom riksintresse för kul-
turmiljövården Kambrosilurområdet R100.

Stenålder
De första invånarna vandrade in efter inlandsisens avsmält-
ning för 10 000 år sedan vilket en rad fynd från äldre sten-
ålder (mesolitikum) vittnar om. Bland annat har en stenyxa 
hittats vid Ljungkullen i Tidaholms norra utkant. Fyndplat-
sens närhet till Tidan och dess vidsträckta våtmarker är ing-
en tillfällighet. Här gavs säkert rika möjligheter för jägarfol-
ken att fånga villebråd som sjöfågel och fisk. 

I Västergötland är den äldre stenålderns fångstkultur bäst 
känd i kulturområdet längs Göta älv och vid insjöar som 
Mjörn och Hornborgasjön. Boplatser från tiden 8000-4000 
f.Kr. finns i tre tidshorisonter; den äldsta finns vid kusten, 
den andra (sandarnakulturen) både vid kusten och insjö-
arna och den tredje (lihultskulturen) finns dessutom spridd 
till övre älvdalen och området vid Vänern. Stora boplatser 
där mycket små stenredskap, mikroliter, använts finns bl.a. 
längs Göta älvdal. 

Efter cirka 8 300 f.Kr. har människor kunnat vistas i land-
skapet i den norra delen av Västergötland. Eftersom vattnet 
underlättade transporter utgjordes västkusten och Väner-
området ett gemensamt kulturområde.

Under 6 000-talet f.Kr. drog sig strandlinjen tillbaka, och sun-
den till västerhavet stängdes. Via Göta älv och de halländska 
floderna kunde man dock fortfarande nå de inre delarna av 
Västergötland.

Under yngre stenåldern (neolitikum) uppträdde en bonde-
kultur med centrum i Falbygden, där små ytor odlades in-
tensivt. Talrika fynd av yxor och boplatser från denna pe-
riod har också gjorts på lerslätterna i Skaraborg och kring 
övre Ätran. I samband med övergång till primitivt jordbruk 
under den så kallade bondestenåldern uppfördes under år-

hundradena före år 3000 f.Kr. en stor mängd gånggrifter i 
Falbygden-Valleområdet.  En gånggrift är en megalitgrav 
som består av stora stenblock, vilka är ställda så att de bildar 
en gravkammare och som har en tvärställd gång som leder 
in till kammaren. Sett uppifrån bildar kammare och gång 
ett "T". Begravningsplatser för många individer och kan ha 
brukats under en mycket lång tidsperiod. Dessa väldiga sten 

KULTURMILJÖPROFIL:  
FORNTIDA SPÅR GER LANDSKAPET KONTINUITET  

Motivering
Kommunens västra delar är de mest fornlämnings-
rika och är knutna till Falbygden och södra Tidan-
dalen. Från stenåldern märks särskilt de nästan 30 
gånggrifter som är knutna till Falbygdslandskapet. 
Från järnåldern finns flera stora gravfält, där Dim-
bogravfältet utgör f d Skaraborgs läns största. Stora 
gravfält finns också i Suntak och Ottravad. Ofta kan 
de medeltida kyrkbyarna kopplas till sådana grav-
fält och, indirekt, till förhistorisk bosättning. Bland 
medeltida fornlämningar framträder inte minst de 
två befästa kungsgårdarna Lenaborg och Ettak. 

De östra delarna av länet med Hökensås har tyd-
ligt lägre fornlämningsförekomst. Här saknas sten-
ålderslämningar. Karaktäristiska fornlämningar i 
den skogrika östra kommundelen är hålvägar och 
fångstgropar. Hålvägarna kan ha varit använda re-
dan under förhistorisk tid och inom kommunen 
finns 90 kända sådana. Hålvägssystemet på Kymbo 
Tall utgör troligen landets största. 

Kommunens fornlämningar utgör centrala berät-
telser om hur landskapets förutsättningar skapat 
livsformerna hos gångna tiders samhällen. Läm-
ningarna knyter an också till dagens landskap 
och människors sätt att nyttja dem. Fornlämning-
arna speglar tydligt kommunens väst-östligt skilda 
landskapsförutsättningar. De har stark förmåga att 
berätta den långa historien och knyter an till kom-
munen som såväl glesbefolkad skogsbygd, resurs-
rik falbygd och tidigt ianspråktagna dalstråk nära 
vattendrag. Fornlämningarna med sina berättelser 
utgör därför en av kulturmiljöprofilens delar.
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monument, megaliter, finns i ett områdes om sträcker sig 
över hela västra Europa, från Portugal i söder till Polen i 
nordost. I Falbygden finns runt 250 gånggrifter vilket gör 
området till ett av Europas megalittätaste områden. Mega-
litgravar finns i olika typer, varav gånggrift är en och häll-
kistor en annan. 

Förekomst av 51 gånggrifter finns dokumenterade för Tida-
holms kommuns västra del, de flesta av dessa finns koncen-
trerade runtom Kungslena i norr samt vid Hångsdala i söder. 
Dessa kollektiva stenkammargravar, vilka speglar en utveck-
lad social organisation, präglar ännu området. I västra Väs-
tergötland finns också gropkeramiska fångstboplatser, och 
enstaka gravar tillhörande stridsyxekulturen förekommer. 
Gravarna uppfördes under några hundra år, cirka 3900-2500 f 
Kr, av en folkgrupp som kallas Trattbägarkulturen efter sina 
karakteristiska keramikkärl. Trattbägarkulturens folk var 
Sveriges och Danmarks första jordbrukare.

Från senneolitikum (omkring 2000 f.Kr.) härrör landskapets 
ca 400 hällkistor, vilka liksom fynd av dolkar och skäror 
av flinta samt skafthålsyxor har en vid spridning, ofta ut-
anför nuvarande bygd. Hällkistorna finns i större delen av 
Sydskandinavien men i Tidaholms kommun i relativt stort 
antal. De finns koncentrerade till kommunens västra del, 
med en relativ mängd nordost om Östra Gerum, i Dimbo och 
Hångsdala socknar. Megalitgravarna från yngre stenåldern 
vittnar om en relativt stor befolkning.

Det är de tidiga bosättningarna på Falbygden som är mest 
kända för allmänheten. Det var troligen här som man först 
påbörjade mer storskalig uppodling av landskapet under 
yngre stenåldern (4100-1700 f. Kr.). Man började även hålla 
tamboskap. Megalitkulturen med gånggrifter och hällkis-
tor härrör från denna tid och finns även inom kommunens 
gränser, bland annat vid Varv.

Bronsålder
I Västergötland under bronsåldern anlades enstaka högar 
av sydskandinavisk typ, bl.a. längs Säveån och övre Nossan, 
liksom stensättningar med rika gravfynd inom silurområ-
det. Rösegravar är vanliga i en stor del av landskapet. Flera 
märkliga depåfynd har nedlagts som smidesförråd eller of-
fer, särskilt under yngre bronsåldern. I landskapet finns ca 
40 hällristningar och över 1400 ristningar med enbart skål-
gropar av dessa finns ett trettiotal registrerade spridda över 
Tidaholms kommuns västra del.

Inom det som idag är Tidaholms kommun, under bondesten-
ålder (4100-1700 f. Kr.) och även under bronsåldern (1700-500 
f. Kr.) var svedjebruket den dominerande odlingsformen. I 
höglänta områden med lättbrukade jordar kan man fortfa-
rande se rester från svedjebruket i form av plockrösen el-
ler hackerör som de också kallas i folkmun. Gravrösen från 
bronsåldern finns bland annat vid Lövrudan i Velinga socken.

Järnålder
Det rörliga och omfattande svedjebruket övergick till mer 
bofasta förhållanden vid övergången från bronsålder till 
järnålder (500 f. Kr. till 1050 e. Kr.). Då hade en klimatförsäm-
ring medfört att man var tvungna att stalla in djuren under 
vintern. En lång period av ängsbruk inleddes för att skaffa 
vinterfoder. 

Under äldre järnåldern i Västergötland anlades på lerslätter-
na gravfält med urngravar under århundraderna f.Kr.; de är 
osedvanligt heltäckande vad gäller de gravlagdas ålder och 
kön. Under romersk järnålder (år 0 – 400 e.Kr.) jordades döda 
med rikt, ofta importerat gravgods i stora, väl konstruerade 
stensättningar, främst i Falbygden. De över 500 mindre grav-
fälten och spridda domarringarna från denna tid innehåller 
vanligen enkla brandgravar. Samtida boplatser är dock föga 
kända. Landskapets 40 fornborgar är odaterade men kan till-
höra mellersta järnåldern. Endast en fornborg finns registre-
rade inom Tidaholms kommun, strax nordväst om Varv.

Landskapet kom att indelas i inäga och utmark, där de häg-
nade inägorna bestod av ängar och åkrar. På utmarken strö-
vade betesdjuren fritt på sommaren och fick komma in på 
inägorna först efter skörd för att beta av den späda återväx-
ten. Fornåkrar från denna tid finns representerade på många 
platser i kommunen. Speciellt vackra exempel finns öster om 
Härja kyrka och norr om Hömbs by. 

Under järnåldern ökar importföremålen, och gjorda fynd vi-
sar på livliga kontakter med romarna under århundradena 
efter Kristi födelse. Till denna tid, och till tiden efter romar-
rikets fall under folkvandringstiden 400–550 e.Kr., dateras 
landskapets cirka 130 fyndplatser av guldföremål. Detta gör 
Västergötland till Sveriges mest guldfyndsrika landskap. Oli-
ka gravtyper från järnåldern, till exempel flatmarksgravar, 
runda stensättningar och högar, är utspridda i stora delar av 
landskapet. I dessa ingår några tiotal storhögar eller kungs-
högar, ibland med näraliggande kyrkor. Järnåldersgravfältet 
i Dimbo nära Tidaholm är landskapets största, med cirka 300 
gravar varav närmare 240 gravhögar. Det är Västergötlands 
största järnåldersgravfält.

Överst: Bosarps by i sydvästra Härja socken är del av ett större 
fornlämningsområde. Inom Bosarp består lämningarna av ett 
litet gravfält, några stensättningar ett röse och en mycket fin 
treudd. Från historisk tid finns fornåkrar i området.

Underst: Dimbo har varit en av Västergötlands största byar. 
Genom ödekyrkogården och fornlämningar som det stora 
gravfältet söder om byn formas en miljö med tydlig historisk 
kontinuitet.
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Fossil åkermark förekommer på många håll, rikligast på hög-
landet. De kan dateras till äldre järnåldern, dels till vikinga-
tid och äldre medeltid. Från samma period härrör slagg och 
blästerugnar från lågteknisk järnhantering.

Vid slutet av järnåldern, under vikingatiden, tycks jordbru-
ket ha expanderat kraftigt i landskapet, främst i de centrala 
och västra delarna. Västergötlands norra och östra delar be-
stod av större skogsområden som framför allt återkolonise-
rades under hög- och senmedeltid. Drygt tusen år tidigare, 
under järnåldern tycks dessa områden ha varit ett öppet 
jordbrukslandskap.

Sveriges äldsta plagg, Gerumsmanteln, påträffades 1920 på 
Gerumsberget i Östra Gerums socken. Manteln är vävd i ull 
och den sista personen som bar den blev sannolikt dödad, då 
manteln har spår efter flera knivhugg.

Tidig medeltid (1042-1389)
Hökensås övre delar var den bygd som sist befolkades i kom-
munen. Någon större inflyttning skedde inte förrän under 
medeltiden då befolkningen ökade. Helt säkert medförde den 
karga naturen svårigheter för någon högre avkastning av 
odling. I stället var skogsprodukter som timmer viktiga för 
försörjningen och kunde avyttras till trakter som saknade 
egentlig skog.

Västergötland kristnades tidigt, kanske först av de landskap 
som kom att bilda Sverige. Någon enskild missionär är dock 
inte känd, förutom att den engelske biskopen Sigfrid, som 
verkade i Växjö, enligt legenden skall ha döpt Olof Skötko-
nung i Husaby källa i början av 1000-talet. Redan vid 1000-ta-
lets mitt hade kristnandet nått dithän att ett västgötskt 
stift, Sveriges äldsta och även omfattande nuv. Dalsland och 
Värmland, kunde upprättas med en domkyrka i Skara som 
centrum (möjligen en kort tid föregången av Husaby). Ett 
annat tecken på landskapets tidiga kristnande är att kyr-
korna i de centrala delarna av Västergötland ligger tätt och 
att socknarna därför är efter svenska förhållanden ovanligt 
små. Omkring 1150 grundades Varnhems kloster av cister-
ciensmunkar från Alvastra. Gudhem, ett före 1175 grundat 
nunnekloster, anslöts senare till cisterciensorden. Omkring 
1240 tillkom dessutom tre tiggarbrödrakonvent: dominika-
ner i Skara (1239) och Lödöse (1243) och franciskaner i Skara 
(1242). Under 1400-talet tillkom ännu ett franciskankonvent, 
nu i Nya Lödöse (efter 1473).

Vid utgrävningar på en höjd intill klosterruinen i Varnhem 

har arkeologer hittat ruinen efter Sveriges äldsta kyrkor. 
Utgrävningen visade att de undersökta gravarna var äldre 
än man trodde vilket visade att kristendomen kom tidigt till 
Västergötland. Detta visar att religionsskiftet i Västergöt-
land skedde under vad vi vanligen kallar vikingatid och ett 
femtiotal år innan de tidiga kristna begravningarna i t ex 
Sigtuna.

På 1000- och 1100-talen, vid järnålderns slut, bestod bebyg-
gelsen i huvudsak av få men större gårdar än under sen 
medeltid. Makten över jorden var koncentrerar under tidig 
medeltid till färre individer eller grupper jämfört med 500 
år senare. Fram till järnålderns slut hade människor och djur 
samsats under samma tak men under tidig medeltid började 
man uppföra särskilda fähus eller ladugårdar, vid sidan om 
själva bostadshuset. En normalstor medeltida gård bestod av 

fem, sex hus. Under tidig medeltid var husen på gårdarna i 
allmänhet ganska slumpmässigt placerade på gårdstunet.

Från denna tid finns ruiner kvar av de befästa kungsgår-
darna som t. ex. Lenaborg uppförd vid mitten av 1200-talet 
i Kungslena. Platsen hade varit ett lokalt maktcentrum även 
tidigare. 

Kungslena kyrka (1120-tal), den ovanliga runda Dimbo kyrka 
(1100-tal, revs 1818), Suntaks gamla kyrka (1130-tal) samt 
Härja kyrka (1100-tal) med romanska dekorationer uppför-
des alla under denna period. En biskopsstol som kommer 
från Suntaks gamla kyrka har daterats till 1000-talet eller ti-
digare (finns i Västergötlands museum i Skara) är möjligtvis 
Sveriges äldsta bevarade möbel.

Stadsbacken kallas en stor enbevuxen kulle som höjer sig i det öppna odlade landskapet. Här finns en koncentration av förhisto-
riska gravar som sannolikt härstammar från järnåldern. Gravarna består av en hög, tolv stensättningar och ett litet gravfält med fem 
stensättningar. En älvkvarnsförekomst är sannolikt från bronsåldern. I området finns även fornåkrar från historisk tid. Till Stadsbacken 
knyts också traditionsbildning, då Olika västgötaforskare har ansett att detta kan ha varit platsen för det mytomspunna Helgesta. 
Namnet anses åsyfta en kultplats.
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jorden väsentligt, främst genom stora kungliga donationer, 
inklusive utdelandet av grev- och friherreskap, av vilka det 
mest kända är det De la Gardieska grevskapet Läckö. Under 
1800- och 1900-talen inleddes en betydande industrialise-
ring i framför allt de västra och södra delarna av landska-
pet. Jordbruket koncentrerades till de stora slättbygderna i 
landskapets centrala delar. De många storgodsen återfinns 
huvudsakligen i övergångszonerna mellan slättbygd och 
skogsbygd.

Sen medeltid (1389 - 1520)
Vid slutet av medeltiden bestod bebyggelsen i Västergötland 
av en blandning av ensamgårdar och byar. Vissa byar på Fal-
bygden var befolkningsmässigt större än de minsta städer-
na. Marken brukades av självägande bönder, vilka dock be-
talade skatt till kronan. På 1550-talet var byar med omkring 
tio gårdar vanligast i slättbygderna. Ensamliggande gårdar 
återfanns främst i marginalområden. Mot slutet av medel-
tiden blev det vanligt i Sverige att man ordnade husen rek-
tangulärt på gårdarna, runt en gårdsplan. I Västergötland 
har dock den löst ordnade gårdsplanen fram till idag varit 
vanligast.

Landskapet hade långt in i medeltiden en relativt självstän-
dig ställning både politiskt och kulturellt. Detta förstärktes 
av att det var ett gränslandskap med livaktiga handelsför-
bindelser med de danska städerna längs Kattegatt. Att Väs-
tergötland också hade stor betydelse i rikspolitiken framgår 

av att två av de tre tidigmedeltida kungaätterna hade sina 
rötter i Västergötland, nämligen de Stenkilska och Erikska 
ätterna. Landskapets stormannaklass var talrik och spelade 
under medeltidens senare del en avsevärd politisk roll. Några 
av dess ledande medlemmar bl.a. Ture Jönsson (Tre Rosor) 
som deltog i Västgötaherrarnas uppror mot Gustav Vasa 1529. 

Västergötland hade under medeltiden endast två städer av 
betydelse: stiftsstaden Skara, som fått stadskaraktär senast 
under 1100-talet, och Lödöse, den mot Västeuropa vända 
handelsstaden, ett stycke innanför Göta älvs mynning. Öv-
riga medeltidsstäder var alla små och relativt sena t.ex. Fal-
köping (1300-talets slut). 

Vid 1500-talets mitt var antalet hemman i Västergötland ca 
11.300; av dem var 29% i självägande bönders ägo, medan 40% 
ägdes av frälsemän och 8% av kronan; 23% av hemmanen var 
kyrkojord, som efter reformationen till större delen dispo-
nerades av kronan. Under 1600-talet växte adelns andel av 

Överst: Velinga kyrka. Underst: Varvs by (osäker uppgift).Suntak från kyrkbacken 1924.
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LEVA I ODLINGS-
LANDSKAPET
Kristnande och bybildningar
Tidaholms kommun präglas av Västergötlands tidiga krist-
nande, med Skara stift inrättat på 1000-talet som det första 
i dåtidens Sverige. De första kyrkobyggnaderna var stavkyr-
kor uppförda i trä. Dessa ersattes som regel under 1100- och 
1200-talen med stenkyrkor; tidigmedeltida kyrkor vilka 
finns i rikt antal i Västergötland. I Tidaholms kommun finns 
Kungslena, Suntak och Östra Gerum, vilka är några av de för-
nämsta medeltidskyrkorna i länet. Samtliga socknar i kom-
munen är kända sedan medeltiden. De äldsta kyrkobyggna-
derna visar också på var tidiga bybildningar legat. 

Västgötabyar låg vanligen samlade i täta klungor. Vid byn låg 
tån, som var en samfälld uppsamlingsplats för boskap nära 
byns vattentäkt. Hömbs by exemplifierar hur byarna ofta 
placerades ovanför den odlingsbara marken. Falbygden ut-
gör ett undantag från detta. Byarna förlades ofta till vatten-
förande sänkor eller vid källsprång i en platåsluttning. Byns 
betesmark fanns på platåbergen eller på kalkstensplatåns 
”falor”, med ytligt belägen kalksten och tunt jordtäcke. 

I Tidaholms kommun är Dimbo, Hångsdala, Kungslena och 
Varv exempel på byar med typiska falbygdslägen. Falbygdens 
byar var ofta stora med mellan 10 och 30 gårdar. Dimbo och 
Kungslena i Tidaholms kommun var några av Falbygdens 
största byar. En motsats till storbyarna fanns i skogsbygderna, 
där särskilt Daretorps socken haft få egentliga bybildningar. 

Skiften
Bymiljöerna, deras organisation, marknyttjandet och det 
sociala livet påverkades radikalt av 1700- och 1800-talens  
s k skiftesförordningar. Genom dem fördes byns stora mängd 
små åkertegar, vilka krävde sambruk inom byn, samman till 
större skiften. De gamla bystrukturerna sprängdes då många 
gårdar flyttades bort från byplatsen för att förläggas till sina 
nu sammanhängande odlingsskiften. Det hela var sin tids ra-
tionaliseringsprocess. Enskiftesstadgan fastslogs för f d Ska-
raborgs läns del 1804 och det första skiftet skedde i Valstads 
by 1805. Skiftesverksamheten kulminerade med 1827 års sk 
laga skiftesreform, som på allvar i många fall bröt byarnas 
befintliga struktur. I Tidaholmsbygden ägde laga skifte rum 
som mest intensivt under perioden 1835-1865. 

Efter laga skifte kvarstod ofta en bebyggelsekärna på de skif-
tade byarnas plats. Varvs by ger exempelvis fortfarande en 
föreställning om en typisk bystruktur. Hömbs by är unik i 
Tidaholm då den inte splittrades eftersom den fanns på Kav-
lås gods ägor och stod i tydlig relation till godset.

Det förekommer också samlad bebyggelse med tradition som 
inte utgör bybebyggelse i egentlig mening. Åslida i randbyg-
den mot Hökensås är exempel på en sådan bebyggd miljö. 
I Hökensås skogsbygder har enskilda gårdar eller mindre 
gårdsgrupper som inte är del av bymiljö varit vanligt.

Gårdsbebyggelse   
Till varje gård hörde manbyggnad och flera ekonomibygg-
nader. Gården var ofta indelad i mangård och fägård, där 
mangården omfattade bostadshus och t ex brygghus, bodar, 
magasin och källare. Fägården bestod av stall, fähus, loge 
och lada samt ibland svin- och fårhus. I slättbygderna var det 
vanligt att fähus, stall och loge byggdes ihop till en samlad 
ladugårdslänga. 
Gårdsformen var ofta oregelbunden med husen grupperade, 
ofta i längor, kring en gårdsplan. Boningshusen var vanligen 
låga, knuttimrade envåningshus. På den skogsfattiga Falbyg-
den användes också sten som byggnadsmaterial, framför 

Kungslena, bygatan, 1904.
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allt till ekonomibyggnader. Kungslena by ger exempel på bo-
stadshus från tiden innan 1820-talets enskifte byggda helt 
eller delvis i sten. Boningshus i två våningar förekom från 
omkring 1800 i viss mån på Hökensås och på östligaste Fal-
bygden. Djurens byggnader var som regel också timrade, el-
ler, på Falbygden, uppförda i skiftesverksteknik. Här byggdes 
fähusen ofta av sten istället för timmer. På både bostadshus 
och ekonomibyggnader täcktes taken med halm eller vass.

Storgårdar  
Med stora jordinnehav intog man en särställning i samhället. 
Ett världsligt frälse infördes mot slutet av 1200-talet (den som 
kunde hålla krigstjänst till häst befriades från skatt). Frälse-
mannens gård kallades sätesgård eller säteri. Härur utveckla-

des ett ärftligt adelsstånd med privilegier knutna till jorden. 
De medeltida stormansgårdarna låg ofta utanför byarna, i 
utkantsområden med god tillgång till betesmark och slåtter-
äng. På 1600-talet började säterier lokaliseras till bondbyar. 

I Tidaholms kommun ägdes Lenaborg i Kungslena av riks-
marks Torgils Knutsson vid 1300-talets början. Ettaks kungs-
gård var i slutet av medeltiden centrum i Ettaks borgfögderi. 
Holmagården (senare Tidaholms gård) var omkring 1300 i 
västgötalagmannen Bengt Hafridssons ägo. Kavlås gård har 
också medeltida ursprung. 

Dimbo, som varit i Gudhems klosters ägo, omvandlades efter 
reformationen till kungsgård. Med reformationen drogs kyr-
ko- och klosteregendomarna in till kronan. Många indragna 

gårdar kom att användas till officersboställen, exempelvis 
Kungslena Bossgården och Ettak. Tillsammans med herrgår-
dar och prästgårdar kom officersboställen att under en två-
hundraårsperiod fungera som viktiga kulturförmedlare med 
stort inflytande på omgivande bondebebyggelse. 

Till skillnad från tidigare var adelsmannen under 
1700-talet ofta bosatt på sina sätesgårdar. Säteriord-
ningen krävde då att säteribebyggelsen skulle ha en 
viss ståndsmässighet. En om- och nybyggnadsperiod in-
leddes och herrgårdskulturen fick en uppblomstring.  
Kavlås slott är en mycket god representant för 1700-talets 
högreståndsbebyggelse. Ursprungligen var Kavlås en by som 
utvecklades till ett frälsehemman. Kavlås säteri har ägts av 
bl.a. släkterna Hård och Brahe samt sedan 1723 av von Es-
sen. Nuvarande mangårdsbyggnad är murad i tre våningar 
1750-75. Säteriet omges av en park och har i norr flera ekono-
mibyggnader från 1800-talets andra hälft efter Charles Emil 
Löfvenskiölds ritningar.

I trädgården vid Kavlås. "Hit kommo vi med järnväg från Stenstorp den 25 juli vid 12-tiden. Denna egendom omfattade ca 1400 tnd. 
Den ägdes av Riksmarskalken Frih. von Essen. Denne fyller 90 år den 30 dennes. Var av ålderdom sängliggande."

KULTURMILJÖPROFIL: 
LEVA I ODLINGSLANDSKAPET

Motivering
Att skapa knutpunkter i ett agrart landskap har lång 
tradition. Sockenkyrkorna var ett sätt att skapa så-
dana mötesplatser. Tidaholms kommun präglas av 
det stora antalet socknar med rika exempel på hur 
de månghundraåriga byarna kring kyrkan organise-
rats såväl före som efter de stora jordbruksskiftena. 
Sambandet mellan bymiljöer och ett rikt odlings-
landskap med spår av långt nyttjande är i många 
fall tydligt. 

Herrgårdsmiljöer, ibland i form av kungsgård eller 
säteri, har i många fall en direkt koppling till socken-
centrat och byns utveckling. Österut i kommunen 
blir istället de avgränsade odlingsytorna med min-
dre gårdar som inte är knutna till bymiljöer viktiga. 
Småstugor av torp- och backstugekaraktär är delar 
av både skogsbygdens och bymiljöernas historia. 

Den täta sockenbildningen och de rika agrara kul-
turmiljöerna gör att dessa berättelser är särskilt vik-
tiga för Tidaholms kommun och utgör en av kultur-
miljöprofilens delar.
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Bygatan i Hömbs by.



29

KULTURMILJÖPROGRAM FÖR TIDAHOLMS KOMMUN

Kungslena Bossgården eller kungsgården kan ses som Lena-
borgs efterträdare. Godset ägdes på 1500- och 1600-talen av 
ätten Stenbock. Efter reduktionen 1681 blev det landshöv-
dingeboställe och 1691 översteboställe. Manbyggnadens bot-
tenvåning byggdes 1731-32 och övervåningen 1766. Material 
hämtades från Lenaborg. Väggarna är slätputsade och vita. 

Under 1800-talet skedde en viss nybildning herrgårdar, 
många gånger kopplat till skiftena, då flera gårdar kunde läg-
gas samman till en storgård. Madängsholm, Marieberg och 
Varvboholm är exempel på gårdar som bildades i detta skede.

Mariebergs herrgård i anslutning till Suntaks kyrkby skapa-
des genom gårdssammanslagning vid laga skiftet 1847. Den 
timrade manbyggnaden i två våningar är uppförd omkring 
1850. De två flyglarna är från samma tid som manbyggnaden.

Torp och backstugor
Torp och backstugor anlades i stort antal i och med 1800-ta-
lets stora befolkningsökning. Ofta i utkantsområden där det 
då också nyodlades. Många torp övergavs efter endast en 
generation och tegarna skogplanterades. Sjöstan i Valstads 
socken ger med små boningshus och uthus en bild av hur så-
dana miljöer kunde se ut. I Hömbs socken består en stor del 
av bebyggelsen av f d torp och smågårdar under Kavlås säteri. 

Under 1700- och tidigt 1800-tal skapades backstugor i täta 
klungor på bytåarna. Fortfarande finns flera gamla bytom-
ter med enstaka små stugor, vilka utgör rester av denna tå-
bebyggelse. Kungslenas egentliga bytå är riven, Enebacken 
uppe i Varvsbergets sluttning strax söder om byn har tåka-
raktär. Där finns en samling av ett tiotal små boningshus vil-
ka fungerat som backstugor och soldattorp. Till några torp 
hör ladugård, i övrigt endast uthus. Husen ligger längs en 
liten ”gata” mellan stenmurar och inbäddas i grönska av löv-
träd, fruktträd och nyponsnår. Strax utanför Folkabo, mel-
lan kyrkan och Bäckastrands kvarn, finns ett litet område 
med tåkaraktär, med några rödfärgade små boningshus och 
kvarn med damm. 

INDUSTRIALISERING 
MED VATTENKRAFT OCH 
BERGSBRUK
Bruksbildning
Under 1700-talet uppmuntrade staten förädlingsindustrier, 
s k manufakturer, för att minska beroendet av importvaror. 
Ofta var det frågan om stormän som anlade verksamheter i 
närheten av sina jordegendomar. I Tidaholmstrakten anla-
des flera olika bruk, varav några fick stor betydelse för den 
lokala utvecklingen under 1800-talets industrialisering. Med 
undantag för alunbruken var nästan alla bruk lokaliserade 
till Tidans dalgång med god tillgång på vattenkraft och skog. 

Tidaholmstraktens industrialisering var främst knuten till 
Tidaholm med Vulcans tändsticksindustri. Kalkindustrin 
nedanför Varvsberget blev också viktiga. Med alunskiffer 
som bränsle gavs från 1800-talet möjlighet till produktion i 
större skala än tidigare. Möjligheten till järnvägstransporter 
var också avgörande. Under första världskriget svarade f d 
Skaraborgs län för 70% av det svenska jordbrukets kalkpro-
duktion. Till de största hörde bl a Ödegården och Övertorp 
i Varvs socken. Kalkindustrin fick en högkonjunktur under 
första världskriget, men detta vändes nedåt redan under 
1920-talet och de flesta kalkbruken avvecklades efterhand.

Alunbruken, vilka anlades under 1700-talet i Oltorp och 
Kavlås nedanför Varvsberget lades ned 1829 respektive 
1855. Kalkframställning har gamla anor och bedrevs under 
1700-talet vid sidan av aluntillverkningen. På platserna ut-
vecklades en kalkindustri under 1800-talets senare del. 

Kavlås kalkbruk, även kallat Övertorps kalkbruk, framställ-
de kalk vid sidan av aluntillverkningen redan på 1700-talet. 
Det stora uppsvinget inträdde på 1880-talet efter att järn-
vägsförbindelserna upprättats. Kalkbruket drevs från Kavlås 
gods och utvecklades till det största i f d Skaraborgs län med 
över 100 anställda år 1895. Driften vid Övertorp avvecklades i 
och med 1920- och 30-talens krisperioder men upphörde inte 
helt förrän 1954. Stenindustri i liten skala fanns kvar in på 
1980-talet. 

Ödegårdens kalkbruk väster om Ekedalen tog form i mitten 
av 1800-talet. Först när järnvägen Svensbro-Ekedalen bygg-
des 1874 gavs förutsättningar att växa i större skala. Öde-

gårdsbruket blev ett av länets största i sitt slag. 1920-talet 
blev en krisperiod för kalkindustrin och Ödegården stängdes 
1927. 

Järnbruk uppstod också. Det äldsta i Tidaholmstrakten var 
Annefors, ett järnmanufakturverk med privilegier från 1760. 
Central betydelse fick järnmanufakturverket vid Tidaholms 
gård, som fick sina privilegier 1799. Det utvecklades under 
1850-talet och 1868 anlades Vulcans tändsticksindustri, som 
utgjorde grundförutsättningen för framväxt av Tidaholms 
stad och industriort.

Annefors blev ett av regionens mer betydande tegelbruk, 
verksamt till 1965. Bruket hade sitt ursprung i Fröjereds gård, 
som på 1700-talet ingick i det von Essenska ägokomplexet 
kring Kavlås. 1760 erhöll Fredrik Ulrik von Essen privilegier 
för ett järnmanufakturverk vid Fröjereds gård. Vid 1800-ta-
lets mitt anlades ett tegelbruk som kom att få större genom-
slagskraft än järnbruket. Av järnhanteringen var spiksmidet 
mest livskraftigt och pågick till början av 1900-talet. Man 
utvecklade då tegelbruket som under 1900-talet blev ett av 
de mer betydande i länet.

KULTURMILJÖPROFIL:  
INDUSTRIALISERING MED VATTENKRAFT  
OCH BERGSBRUK

Motivering
Tidaholms kommuns näringsutveckling har en 
stark koppling till de naturgeografiska förutsätt-
ningarna i området. Falbygdens kambrosilurberg 
lade grunden för brytning av alun och kalk med 
rötter i 1700-talet och en verksamhet som pågick 
fram till 1900-talets mitt. Kalkbruket i Övertorp blev 
Västergötlands största. 

Tidans vatten blev tidigt en motor för näringslivets 
utveckling och som resultat formades Tidaholm till 
Västergötlands kanske tydligast profilerade industri-
stad. Vattnets kraft gav dominerande anläggningar 
som Tidaholms bruk, Vulcan och Madängsholm, 
men också större och mindre tegelbruk, kvarnar 
och sågar. Tidans vatten och Falbygdens berg har 
varit avgörande för utvecklingen av Tidaholms kom-
mun. Dessa berättelser är särskilt viktiga och utgör 
därför en av kulturmiljöprofilens delar.
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Textil, kvarn och såg
I Madängsholm anlades textilindustri 1844 med färgeri, vad-
malsstamp och ylleberedning vid Madängsholms gård. Tidan 
hade sedan länge använts som kraftkälla för kvarnar vid Ma-
däng. Under 1700-talet fanns på platsen kvarn, såg och ma-
nufaktursmedja, vilka sedan kom att höra till den nya stora 
gården. Färgeri och beredningsverk med vadmalsstamp kom 
från 1800-talets mitt att bilda utgångspunkten för textilin-
dustrin på orten. 1889 bildades Holma Linspinneri AB som 
genom sammanläggningar blev en av landets större. Driften 
avvecklades 1966-1967.

Kullö var ett litet industricentrum som anlades från Helli-
dens egendom vid sent 1800-tal. Läget var även här knutet 

till Tidan och här fanns sågverk, kvarn samt snickerifabrik 
m m. 

Mer småskaliga kvarnar och sågar har funnits över hela 
kommunen, särskilt tätt utmed Tidan. Brokvarn är ett gott 
exempel på en komplett kvarnmiljö där själva kvarnplatsen 
kan ha medeltida ursprung. Brokvarns kvarnmiljö är den 
mest kompletta i Tidaholm mjölnarbostad, kvarn, magasin 
och stall. Vid Herrekvarn har funnits såg och kvarn sedan 
1700-talet och den sista kvarnen revs 1936. Nuvarande såg-
verk med damm uppfördes 1937 och var i drift till 1970-talet. 

TIDAHOLM - CENTRALORT  
SPRUNGEN UR INDUSTRIN
En av få tätorter
Tidaholms kommun har få tätortsbildningar förutom cen-
tralorten Tidaholm. Som för att understryka ortens domi-
nans är den också geografiskt mycket centralt belägen. Ti-
daholms läge på vid Tidan på gränsen mellan jordbruksbygd 
och skogsbygd är tätt knutet till dess framväxt. Tidaholm 
som ort är huvudsakligen framvuxen under de senaste 100 
åren och kan sägas vara den enda staden i en delregion som 
har sitt ursprung i industrialismen under 1800-talets senare 
del. Detta präglar även stadsmiljön.

Rötter i kyrkbyn Agnetorp
Staden har sina äldsta rötter i den medeltida kyrkbyn Agne-
torp med sin romanska sandstenskyrka och stormannagår-
den Holmagården, känd från 1300-talet. Holmagården var 
belägen på Ön vid fallen i Tidaholm. Dess namn ändrades på 
1600-talet till Tidaholm och fick då också säterirättigheter.  
Under 1700-talet utvecklades gården till ett storgods.

Järnbruk på Ön formades till snickeri
Dåvarande ägaren Per Alexander Rudbeck anlade på 1790-ta-
let ett mindre järnbruk på Ön. Släkten von Essen övertog 
egendomen 1846 och vid sekelmitten moderniserades smidet 
och tillverkning av jordbruksredskap och maskiner blev be-
tydande. Efter start av såg och snickeri på 1860-talet kom 
snickeriet att bli brukets viktigaste gren med åkdon, möbler 
och villainredningar. 

Tändsticksfabriken Vulcan blev  samhällets grund
Hans von Essen var också den drivande kraften bakom bil-
dandet av tändsticksbolaget Vulcan AB 1868, som fick lokaler 
i järnbrukets f d stångjärnssmedja på Ön. Det var först när 
orten fick järnvägsförbindelse 1876 som tillväxtmöjlighe-
terna öppnades för tändstickstillverkningen. Expansionen 
inleddes vid mitten av 1800-talet och så följde en intensiv 
tillväxt. År 1900 var Vulcan världens största tändsticksfa-
brik och bildade bas i en viktig svensk exportgren. 

Mellan 1870 och 1893 tiodubblades antalet anställda. Det var 
tändsticksindustrin som gav den verkliga förutsättningen för 
bildandet av industriorten och sedermera staden Tidaholm. 

Övertorps kalkbrott Kavlås 1890-talet.
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Samhället dominerades först av Vulcans industriområde på 
och kring Ön. Mellan kyrkan och järnvägsstationen växte 
under 1880-talet fram bebyggelse med en antydan till cen-
trumbildning vid nuvarande gamla torget.  De små bostads-
hus från 1880- och 90-talen som finns kvar liknar i stort den 
samtida landsbygdsbebyggelsen. Små timrade hus i en våning 
med förstukvist och sadeltak. Den bäst bevarade samman-
hängande miljön med sådana små trähus är kvarteret Tallen. 

Köping blev stad
Tidaholm fick köpingsrättigheter 1895 då invånarantalet 
var knappt 3 000. På kort tid hade det lilla samhället blivit 
alltmer stadsliknande och där fanns förutom handel och 
hantverk också telefonstation, polis, läkare och ålderdoms-
hem. Samrealskola tillkom 1905 och en ny folkskolebyggnad, 
Kungsbroskolan, uppfördes 1895. Tingshus kom till orten 
1904 efter att ha flyttats från Dimbo. 

Med köpingen kom krav på planläggning av orten och 1897 
stod en stadsplan färdig. Eftersom bruket ägde mycket av 
marken vid Tidaholm försvårades offentlig planläggning och 
utbyggnad. Så långt möjligt indelades området i rätvinkliga 
kvarter. Stora torget anlades som marknadstorg. År 1908 
köpte köpingen mark av Bruket mot löfte om att söka stads-
rättigheter. År 1910 blev Tidaholm stad med ca 4 700 invå-
nare. 

Egnahem, folkrörelse, offentligt byggande
Den unga staden hade en karaktär av nybyggarsamhälle med 
spontant framvuxen bebyggelse. Karaktäristiskt för Tida-
holm är dess utbredda egnahemsbebyggelse med stark kopp-

ling till tändsticksfabriken. De äldsta egnahemmen fanns på 
mark som Bruket o Vulcan arrenderade ut. På 1890-talet upp-
lät Vulcan tomter i Hägnestaden för egnahem. Husen från 
tidigt 1900-tal skilde sig ofta inte så mycket från 1890-ta-
lets. Det är framförallt i stadens södra och mellersta delar 
som det ännu finns bostadshus med karaktär från perioden 
1890-1910. Viktiga offentliga byggnader var Kungsbroskolan,  
Bibliotekshuset, elverkshuset, samrealskolan och tingshu-
set, vilka utformades som påkostade monumentalbyggnader 
i sten eller tegel. På samma sätt utformades viktiga indu-
stribyggnader, såsom Brukets turbinhus och Vulcans kon-
torshus. Egnahemmens trädgårdar med fruktträd och od-
ling av hushållsväxter blev ett viktigt inslag i stadsbilden.  

KULTURMILJÖPROFIL:  
TIDAHOLM - CENTRALORT SPRUNGEN  
UR INDUSTRIN 

Motivering
Orten Tidaholm blev själva centrum och motor i 
den industriutveckling som hade Tidans strömmar 
som kraftkälla. Tidaholm är en av kommunens få 
tätortsbildningar och orten finns också geografiskt 
i centrum. 

Järnbruket på Ön lade grunden, men med värl-
dens största tändsticksfabrik, Vulcan AB, gavs för-
utsättningarna för tätort som blev först köping och 
sedan stad. Den utbredda egnahemsbebyggelsen 
med stora trädgårdar har stark koppling till tänd-
sticksfabriken. 

Herrgårdsbyggnaderna och industrimiljöerna på 
Ön tillför stora stadsmiljövärden, liksom stadens of-
fentliga bebyggelse med koppling till perioden av 
intensiv tillväxt kring sekelskiftet 1900. Tidaholm 
visar vilken explosiv samhällstillväxt vattenkraften 
kunde bära. Tidaholm blev Västergötlands främsta 
industristad. Dessa berättelser är därför särskilt vik-
tiga och utgör en av kulturmiljöprofilens delar.

Utsikt över Vulcans tändsticksfabrik samt Tidaholms kyrka.
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De välskötta trädgårdarna med uthus har blivit ett signum 
för Tidaholm.

De aktiva folkrörelserna var typiskt för en ort som Tidaholm, 
som var kommen ur en industrialisering. Nykterhetsrörel-
sen hade logen Vulcan, med ett ordenshus från 1883, ett av 
äldsta och bäst bevarade i länet, nu byggnadsminne. Idrotts-
rörelsen representeras av Ulvesborgs idrottsplats från ti-
digt 1900-tal och arbetarrörelsen har lämnat spår i form av  
Folkets Hus från 1904 och Folkets Park från 1917. Vid samma 
tid fick Tidaholm sin första biograf - Saga teaterbiograf från 
1918. 

Frikyrkorörelsen är rikt representerad i den bebyggda mil-
jön med Immanuelskyrkan, Frälsningsarméns byggnad och 
baptisförsamlingens Betaniakapell. Immanuelskyrkan är 
den bäst bevarade äldre frikyrkobyggnaden.

Stadsplan 1924 med nya ambitioner
En ny stadsplan fastställdes 1924. Den hade tagits fram av 
den kände stadsingenjören i Göteborg Albert Lilienberg. Vid 
tiden var oregelbundna kvartersformer, anpassade till ter-
rängen och med intryck av att ha vuxit fram spontant var 
på modet. Tidaholmsplanen exemplifierar detta med oregel-
bundet gatunät och kvartersformer, stora tomter och gator 
som mynnade i platsbildningar. Större gator utformades som 
trädplanterade esplanader. Endast delar av planen förverk-
ligades, framför allt Norra Ringvägen m kvarteren Balders-
hage, Bylgia, Frej, Idavallen och Ymer. Tidstypiska egnahem 
från 1920-talet finns vid Norra Ringvägen. I planen avsattes 
också stora ytor för industriändamål. En ny stadsplan från 
1945 liknade i stort 1920-talets plan i många delar. 

Flerbostadshus under efterkrigstid
Under 1940-talet byggdes mindre flerbostadshus på olika 
håll i staden, exempelvis i kvarteret Gruvan mellan Tidan 
och von Essens plats. Byggandet influerades sedan 1930-talet 
i stor utsträckning av funktionalismen med avskalade for-
mer och ljusa fasader som del av idealet. Efterkrigstidens sto-
ra bostadsbyggnadsvåg berörde Tidaholm också under det  
s k miljonprogrammets tid under 1960- och 70-talen. Några 
områden med större flerbostadshus tillkom.

Kommunens mindre tätorter
Ekedalens samhälle ligger på gränsen mellan Acklinga och 
Varvs socknar. Det var kalkindustrin i Varv tillsammans 
med Ekedalen som handelsplats och läge för järnvägsstation 
som lade grunden för tätortsbildningen. Stationen anlades 
1874 när linjen Svensbro-Ekedalen-Tidaholm byggdes. Kring 
1880 fanns en liten bebyggelsegrupp vid stationen och olika 
småindustrier etablerades under 1900-talet. Järnvägen lades 
ned 1956. Idag har Ekedalen främst karaktär av villasamhäl-
le, men med äldre bostadshus som varit kalkarbetarbostäder 
i tätortens norra del. 

Tätorten Madängsholm uppstod kring textilindustrin 
och utvecklades under mitten av 1800-talet. Orten blev 
stationssamhälle 1906 vid invigningen av järnvägen  
Tidaholm-Vartofta. Bostadsbebyggelsen domineras av egna-
hem och senare tiders villabebyggelse. Tillväxt av egnahem 
skedde även under 1900-talet, t ex under 1930- och 40-talen 
då egnahem med slätputsade fasader och sadeltak uppfördes. 

Folkabo har utvecklats ur Valstads kyrkby för att sedan bli 
stationssamhälle framväxt under början av 1900-talet. Vid 
1800-talets skifte flyttades många gårdar ut från bytomten 
vid Valstadbäcken. Samhällets äldre delar påminner om en 
stor by med samlad bebyggelse kring ett vägskäl samt längs 
järnvägen. Den gamla byns struktur har i huvudsak bestått 
eftersom flera f d gårdstomter, där gårdar låg före skiftet, 
blev bebyggda ånyo när stationssamhället växte fram.
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FORNTIDA SPÅR GER  
LANDSKAPET KONTINUITET

Kommunens västra delar är de mest fornlämningsrika och är 
knutna till Falbygden och södra Tidandalen. Från stenåldern 
märks särskilt de nästan 30 gånggrifter som är knutna till 
Falbygdslandskapet. Från järnåldern finns flera stora grav-
fält, där Dimbogravfältet utgör f d Skaraborgs läns största. 
Stora gravfält finns också i Suntak och Ottravad. Ofta kan de 
medeltida kyrkbyarna kopplas till sådana gravfält och, indi-
rekt, till förhistorisk bosättning. Bland medeltida fornläm-
ningar framträder inte minst de två befästa kungsgårdarna 
Lenaborg och Ettak. 

De östra delarna av länet med Hökensås har tydligt lägre 
fornlämningsförekomst. Här saknas stenålderslämningar. 
Karaktäristiska fornlämningar i den skogrika östra kom-

mundelen är hålvägar och fångstgropar. Hålvägarna kan ha 
varit använda redan under förhistorisk tid och inom kom-
munen finns 90 kända sådana. Hålvägssystemet på Kymbo 
Tall utgör troligen landets största. 

Kommunens fornlämningar utgör centrala berättelser om 
hur landskapets förutsättningar skapat livsformerna hos 
gångna tiders samhällen. Lämningarna knyter an också till 
dagens landskap och människors sätt att nyttja dem. Forn-
lämningarna speglar tydligt kommunens väst-östligt skilda 
landskapsförutsättningar. De har stark förmåga att berätta 
den långa historien och knyter an till kommunen som så-
väl glesbefolkad skogsbygd, resursrik falbygd och tidigt ian-
språktagna dalstråk nära vattendrag.

FRÅN FORNLÄMNINGSTÄT FALBYGD TILL SENARE BEFOLKAD SKOGSBYGD I ÖSTER – FORNLÄMNING-
ARNA SPEGLAR LANDSKAPETS FÖRUTSÄTTNINGAR ATT FORMA LIVET
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BALTAK
ÖDEKYRKOGÅRD, BYPLATS OCH GRAVFÄLT

Området
På en huvudsakligen uppodlad höjdrygg centralt i socknen 
vid  Tidans västra strand ligger Baltaks f d kyrkby. Den med-
eltida byplatsen har föregåtts av bebyggelse under förhisto-
risk tid. På ödekyrkogården vid Tidans västra strand finns de 
övervallade grundmurarna av 1100-talskyrkan. Ett träkors 
markerar altarets plats. 

Gravfält och stensättningar
I anslutning till byn ligger ett litet järnåldersgravfält. Enligt 
uppgift har nio gravar funnits på platsen. Gravfältet är svårt 
skadat och idag är endast två, eventuellt tre, gravar synliga 
i form av oregelbundna förhöjningar. Utöver gravfältet finns 
även några stensättningar, varav en mycket fin treudd och 
en stor kvadratisk stensättning, samt några högar. 

Ödekyrkogård
Kyrkogrunden (ruinen) ligger ungefär i mitten av kyrkogår-
den. Ödekyrkogården är begränsad delvis av en stenmur och 
delvis av en brant, delvis grävd, sluttningen mot Tidan. In-
gången till kyrkogården är i områdets norra hörn. 

Den gamla sockenkyrkan, sannolikt uppförd under 1100-ta-
let eller 1200-talets första hälft, var en romansk anläggning 
av sten som enligt äldre avbildningar bestod av långhus och 
smalare absidkor. En tillbyggnad i väster omtalas som ett del-
vis nedmonterat västtorn. Ett lösfynd av en mittkolonnett 

Baltaks ödekyrkogård är platsen för Baltaks gamla 
sockenkyrka och f d byplats. Miljön pekar på ett 
tydligt sätt ut ett f d sockencentra där anslutande 
järnåldersgravfält förstärker bilden av en historisk 
nyttjandekontinuitet. Läget på en höjdrygg är typ-
iskt och miljön är väl synlig från landsvägen. 

Ödekyrkogården med de överval-
lade grundmurarna av medeltids-
kyrkan på höjden.

tyder på att västtornet haft ljudöppning av romansk typ. En-
ligt uppgift skall kyrkan varit välvd och utsmyckad med mål-
ningar, troligen från senmedeltiden. Från kyrkan återstår ett 
flertal fragment av byggnadsskulptur, nu i Baltaks nya kyrka. 
Efter kyrkans rivning 1839 använde sockenborna den 1840 
uppförda stora kyrkan i Agnetorp (Tidaholm) fram till att 
Baltaks nuvarande kyrka byggdes öster om ån 1917. 

1

OMRÅDE MED RISK FÖR ÖVERSVÄM-

NING. SE TILLÄGG TILL KULTURMILJÖ-

PROGRAM: KLIMATRELATERADE RIS-

KER OCH HOT FÖR KULTURMILJÖN
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Bostadshuset invid kyrkogården 
har välbevarade karaktärsdrag 
från sin ursprungstid och är viktigt 
för miljön.

 

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Ödekyrkogården har skydd som fornlämning enligt 
Kulturmiljölagen. Kyrkogårdens omgärdande murar 
samt rester av grundmurar bör exponeras genom 
att marken hålls röjd och hävdad. Uppväxta lövträd 
utmed kyrkogårdens avgränsning värnas. 

Vyn från landsvägen om miljön är viktig och områ-
det mellan landsväg och ödekyrkogård bör hållas 
öppet utan beväxning med buskar eller träd. 

Ny bebyggelse bör inte tillåtas i ödekyrkogårdens 
närområde.

Tidstypiska material och karaktärsdrag hos befintlig 
bebyggelse invid ödekyrkogården respekteras.

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

FORNLÄMNINGAR
Fornlämningen har skydd enligt Kulturmiljölagen 
och får inte ändras eller påverkas utan tillstånd. Kon-
takt med länsstyrelsen ska tas innan alla åtgärder 
som berör fornlämningsmiljön.

OMRÅDE MED RISK FÖR ÖVERSVÄM-

NING. SE TILLÄGG TILL KULTURMILJÖ-

PROGRAM: KLIMATRELATERADE RIS-

KER OCH HOT FÖR KULTURMILJÖN
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BOSARP
GRAVFÄLT, STENSÄTTNINGAR M M

Område och fornlämningar
Bosarps by låg på den branta, kuperade östsluttningen av 
Tidans dalgång i sydvästra Härja. Det uttagna området ligger 
söder om bybebyggelsen och begränsas sydväst av socken-
gränsen mot Utvängstorp i Mullsjö kommun. Bosarpsområ-
det utgör norra delen av ett betydligt större fornlämnings-
område som i övrigt är beläget inom Utvängstorps socken. 
Detta är i sin helhet ett mycket intressant fornlämningsom-
råde. De förhistoriska lämningarna inom Bosarp består av 
ett litet gravfält, några stensättningar ett röse och en mycket 
fin treudd. Från historisk tid finns fornåkrar med terrasse-
ringar i området, liksom rester av Krukebergs gamla bytomt 
från medeltiden. Namnet Krukeberg är belagt 1551.

Bosarpsområdet utgör ett intressant fornläm-
ningsområde med bl a gravfält, stensättningar 
och fornåkrar. Odlingslandskapet har en stark his-
torisk förankring och utgör en viktig del av miljöns 
kulturhistoriska karaktär.

2
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BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER 

REGIONALT VÄRDEFULLT ODLINGSLANDSKAP
Ingår i av länsstyrelsen utpekat område BOSARP 
85-1 med följande värdeomdöme: Representativ 
odlingsbygd. Artrik och mångformig vegetation. 
Området är som helhet en välbevarad odlingsbygd 
som är välhävdad. Medeltida odlingslandskap med 
stark förhistorisk förankring. Tidigt utnyttjande av 
vattenkraften i Tidan. Mycket småskaligt landskap 
med ålderdomliga drag trots stora förändringar ef-
ter laga skifte. Delar av området har också ingått i 
ängs- och betesmarksinventering.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Fornlämningsmiljöer hävdas så att lämningsformer-
na framträder.

Kulturlandskapet hävdas fortsatt med dess olika 
markslag för att landskapets tidsdjup ska kunna up-
plevas och förstås.

Landskapselement som stenmurar, odlingsrösen, 
diken, äldre lövträd och enskilda byggnader i det 
brukade landskapet värnas.

Bebyggelsens tidstypiska drag samt tidstypisk  
disposition av byggnader inom gårdstomt bör  
respekteras. 
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Området
Området ligger i västra Velinga, på sluttningarna av Tidans 
dalgång. Dels består det av bebyggelse vid Ettaks kungsgård 
med omgivande kulturlandskap, dels ingår även fornläm-
ningar av olika karaktär; Ettaks borg och ödekyrkplats, hål-
vägar och förhistoriska gravar.

Fornlämningar
Det säregna ortnamnet Ettak hör till samma namngrupp 
som Baltak, Suntak och Vättak. Namnets förled kan enligt 
Ortnamnen i Skaraborgs län del XIII ursprungligen ha varit 
“ed” i betydelsen gångstig eller väg. Kanske syftade detta på 
färdvägen upp genom Tidans dalgång. Från förhistorisk tid 
är en stensättning och den enda kända skeppssättningen i 
Tidaholms kommun, väl värd att uppmärksamma trots att 
den är något skadad. 

Lämningarna av Ettaks borg som på medeltiden byggdes vid 
Kungsgården utgörs av två kastalruiner. Kungsgården har 
förr utgjort en by tillsammans med Ettak Stommen, en se-
dan länge försvunnen gård. Den forna kungsgårdskyrkan, 
som fungerade som sockenkyrka, byggdes av sten under tidig 
medeltid vid Kungsgården, men övergavs när Ettaks socken 
uppgick i Velinga. Kyrkan raserades ca 1730 och fick bl a ge 
byggnadsmaterial till ombyggnader av Velinga och Härja 
kyrkor. Kyrkplatsen har varit föremål för en arkeologisk un-
dersökning. Angående gårdsbebyggelsen, se beskrivning av 
Ettak 3:26. I anslutning till gården finns ett hålvägssystem, 
Utridarebackarna kallat. Detta är troligen medeltida och kan 
förknippas med borgen. 

ETTAK
FORNLÄMNINGSMILJÖ MED BLAND ANNAT FÖRE DETTA KYRKPLATS, BORGRUIN OCH HÅLVÄGAR. KUNGSGÅRD, AGRAR BEBYGGELSE I ODLINGSLANDSKAP

Kulturlandskap med kungsgård, förhistoriska 
och medeltida fornlämningar representerar till-
sammans en samlad struktur som minner om en  
historiskt signifikant plats med lång kontinuitet.

Ettaks kungsgård, ekonomibyggnaderna. Flertalet byggnader är från 1800-talets senare del och 1900-talets början. Gårdens äldsta 
byggnad är ett f d boningshus som anses vara byggt under 1700-talets förra del. Ett f d bränneri, enligt uppgift byggt 1839, har un-
dervåning av sten och övervåning av timmer. Fägården är uppförd 1914-1915 efter brand.

3

I sydöst finns fornlämningar bestående av terrasskanter och 
vallar som hör samman med gamla odlingar, samt en källare 
och potatisgropar. 
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Bebyggelse och kulturlandskap
Kungsgården har anor från tidig medeltid och var under medeltiden 
en plats av betydelse. T ex blev gården på 1400-talet säte för Ettaks 
fögderi. 

Gården omges av ett gammalt kulturlandskap där öppna odlingsmar-
ker omväxlas med ekhagar. Området med kungsgårdens bebyggelse, 
förhistoriska och medeltida lämningar och kulturlandskap uppvisar 
en struktur som ger en kontinuitet bakåt i tiden till den äldsta bosätt-
ningen på platsen. I områdets norra del ligger också Ettaks stora kvarn-
byggnad samt enstaka småställen vilka kan antas ha stått i samband 
med gården. Ett värdefullt inslag i kulturmiljön vid Ettak är en kall-
murad stenbro i två spann, byggd 1881 över Tidan nordväst om gården.

 

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska drag bör respekte-
ras. Ekonomibyggnaderna vid Ettaks kungsgård har  
tidstpiska karaktärsdrag och bildar en samlad gårdsmiljö som 
inte bör brytas. 

Fornlämningsmiljöer bör hävdas så att lämningsformerna 
framträder.

Kulturlandskapet med hävdad mark, uppväxta träd, bärande 
buskar och slingrande vägnät är en central del av miljön. 
Landskapet bör hävdas fortsatt och dess delar bevaras för att 
landskapets tidsdjup kunna upplevas och förstås.

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN I PLA-
NER OCH BESTÄMMELSER

FORNLÄMNINGAR
Fornlämningar har skydd enligt Kulturmiljölagen och får inte 
påverkas utan tillstånd. Kontakt med länsstyrelsen ska tas inn-
an alla åtgärder som berör fornlämningsmiljön.

ETTAKS STRÖMMARS NATURRESERVAT
En närmare sex kilometer lång, orörd strömsträcka i västra 
delen av området utgörs av naturreservat. Reservatet består 
av åfåran, klibbalskog, blandskog samt betesmark och har ett 
mycket rikt fågelliv.

ETTAKS STRÖMMAR - NATURA 2000-OMRÅDE
Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områ-
den, Natura 2000.

Kulturlandskap samt bebyggelse inom miljön Ettak. Underst höger f d kvarnbyggnad.
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KONGSBACKA KÄLLA
FORNLÄMNINGSMILJÖ.

Fornlämningar
Öster och strax söder om Svenstorps säteri, i mellersta delen 
av Fröjereds socken, finns en koncentration av förhistoriska 
gravar. I öster består dessa av sammanlagt åtta järnålders-
gravar varav fyra domarringar, två stensättningar, ett röse 
och en mycket fin treudd. Söder om Svenstorp finns fyra 
stensättningar. En av dem med kvadratisk form. Gravföre-
komsten tyder på att området haft en järnåldersbosättning. 
I våra dagar är marken beväxt med skog. Betydligt yngre än 
järnåldersgravarna är två fångstgropar, vilka visar på senare 
tiders användning av området. I områdets södra del ligger 
Kongsbacka källa som använts till offerkälla. Enligt en tradi-
tion på orten lär man ha samlats vid källan på midsommar-
natten. I omgivningarna ligger sentida f d torpställen under 
Svenstorps egendom. 

Miljön Kongsbacka källa är en fornlämningsmiljö 
med järnåldersgravar, fångstgropar och offerkälla. 

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN 
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

FORNLÄMNINGAR
Fornlämningar har skydd enligt Kulturmiljölagen och 
får inte påverkas utan tillstånd. Kontakt med länssty-
relsen ska tas innan alla åtgärder.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Fornlämningar hävdas så att lämningsformerna 
framträder.

Domarring.Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön
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Kymbo Tall
Kymbo Tall i sydöstra delen av Kymbo socken är namnet 
på huvudsakligen tallbevuxna sand- och moränmarker i 
en svagt kuperad terräng. Området omfattar det sannolikt 
största hålvägssystemet i landet. Hålvägarnas sammanlagda 
längd uppgår till drygt 23 kilometer, fördelade på mellan 150 
och 180 hålvägar. Merparten av hålvägssystemet är oriente-
rat från nordväst till sydost, men i öster finns också en mer 
sydlig utlöpare som når in i Mullsjö kommun. 

Man förmodar att vägsystemet i riktning mot Tidan i öster 
har lett till kvarnarna vid Tidans fall, där Turaströmmen och 
Brokvarn är kända från 1500-talets förra del. De sydliga vä-
garna kan leda till Slättäng, en gammal centralpunkt i byg-
den med tings och marknadsplats. Det nordväst-sydostliga 
vägsystemet följer i huvudsak en senare körväg. Utmed den-
na står flera grusningsstenar samt skogsskiftesmarkeringar. 

Hålvägarna varierar mellan 10 och 1000 meter i mer eller 
mindre oavbruten längd. Vägbredden är normalt 1-2 meter 
och vägdjupet mellan 0,2 och 1,5 meter. Som mest löper 35 
hålvägar parallellt. I inte mindre än nio fall finns minst fem 
hålvägar i bredd och på två ställen löper mellan 11 och 13 
hålvägar. Vägarna följer huvudsakligen höglänt sandmark, 
men går även över sankmarker i sydöst. Hålvägarna är här 
och var uppbrutna av senare odlingar med tillhörande gro-
pavallar. 

KYMBO TALL, PER BRAHES RIDVÄG
HÅLVÄGSSYSTEM

Kymbo Tall utgör landets troligen största hålvägs-
system och är på så sätt ett historiskt dokument 
av stort värde. Hålvägarna har sitt ursprung i med-
eltidens landsvägar, som användes vid färd till fots 
eller till häst. 

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

RIKSINTRESSE KULTURMILJÖVÅRD
Kymbo Tall R 55. Området är utpekat som riksin-
tresse kulturmiljövård. Motivering: Kommunikations- 
och fornlämningsmiljö med ett av landets största 
system av hålvägar. Uttryck för riksintresset: Forn- 
och medeltida vägmiljö med 35 hålvägar i bredd 
med en sammanlagd längd av två mil.

FORNLÄMNINGAR
Fornlämningar har skydd enligt Kulturmiljölagen 
och får inte påverkas utan tillstånd. Kontakt med 
länsstyrelsen ska tas innan alla åtgärder som berör 
dessa miljöer.

Per Brahes ridväg
Området ligger på Hökensås i socknens västra del vid sock-
engränsen mot Velinga. Fornlämningarna består av ett hål-
vägssystem med sammanlagt sex hålvägar. Vägarnas längd 
varierar mellan 25 m och ca 215 m och bredden mellan en 
och tre meter. Hålvägarnas karaktär växlar alltifrån rännor 
i marken till mindre skogsvägar. De olika väglämningarna 
begränsas av sekundära körvägar och stenmurar samt en 
bäck. 

Enligt en tradition på orten kallas vägsystemet “Per Brahes 
ridväg”. Under merparten av 1600-talet löd stora delar av nu-
varande Tidaholms kommun under det braheska grevskapet 
Visingsborg. Minnen och sägner som förknippas med greve 
Per Brahe d y:s tid finns på olika håll i Tidaholmstrakten, t ex 
i Hökensåsområdet.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Fornlämningar hävdas så att lämningsformerna 
framträder.
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KYMBO TALL

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

FMIS punkt
!( Fornlämning

!( Övrig kulturhistorisk lämning

FMIS linje
Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning

FMIS yta
Övrig kulturhistorisk lämning

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

FMIS punkt
!( Fornlämning

!( Övrig kulturhistorisk lämning

FMIS linje
Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning

FMIS yta
Övrig kulturhistorisk lämning

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

FMIS punkt
!( Fornlämning

!( Övrig kulturhistorisk lämning

FMIS linje
Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning

FMIS yta
Övrig kulturhistorisk lämning

KYMBO TALL



57

FORNTIDA SPÅR

PER BRAHES RIDVÄG
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Område och fornlämningar
Lövrudan ligger på samma åssystem som Velinga kyrka men 
ett stycke längre norrut. I Lövrudanområdet finns ett intres-
sant fornlämningsområde från bronsålder och järnålder. De 
förhistoriska lämningarna består av ett litet gravfält med sex 
anläggningar: ett stort röse, två högar, två domarringar och 
en stensättning. Dessutom finns tre rösen varav ett är stort 
och eventuellt kan härröra från bronsåldern, en domarring 
och fyra stensättningar. Den ena av gravfältets domarring är 
vetenskapligt undersökt. Gravarna talar för en kontinuerlig 
användning av höjdryggen under förhistorisk tid. Öster om 
vägen Tidaholm-Mullsjö finns ytterligare en stor fossil åker. 
Söderut finns flera stensättningar och en hålväg. I senare tid 
har ett par torp under Torps säteri legat i området. I våra da-
gar är höjdryggen bevuxen med skog och av torpen återstår 
endast lämningar såsom husgrunder, åkerytor och en källa.

LÖVRUDAN
GRAVAR OCH GRAVFÄLT, TORPLÄMNINGAR OCH AGRARA LÄMNINGAR

Lövrudan utgör ett intressant fornlämningsom-
råde från bronsålder och järnålder. Lämningarna 
efter torpbebyggelse under Torps säteri ger miljön 
en lång historisk kontinuitet.

Gravfältets stora röse i öppen terräng.  

7
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Häradsekonomiska kartan från 
tiden kring 1880 visar torpet  
Lövrudan med sina uppodlade 
marker, belägna nordväst om 
Torps säteri. På nedre högra 
bilden lämningar av husgrunder. 
Lövrudan är också en fin botanisk 
miljö med bl a nattviol och stor 
blåklocka.

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

FORNLÄMNINGAR
Fornlämningar har skydd enligt Kulturmiljölagen 
och får inte påverkas utan tillstånd. Kontakt med 
länsstyrelsen ska tas innan alla åtgärder som berör 
dessa miljöer.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Fornlämningsmiljöer hävdas så att lämningsformer-
na framträder.

Träd, buskar, fruktträd och örter som visar spår av 
trädgårdsodling och ängsbruk utgör viktiga delar av 
miljön. Kulturlandskapet bör fortsatt hävdas med 
dess olika markslag för att landskapets tidsdjup ska  
kunna upplevas och förstås. 

Landskapselement som stenmurar, odlingsrösen 
och diken bör värnas.
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SPÖKELIDEN
FORNLÄMNINGSOMRÅDE MED FÖRHISTORISKA GRAVAR OCH PLATS MED TRADITION

Område och fornlämningar
Området ligger i den mer karga, huvudsakligen skogsbevux-
na, sydöstra delen av Acklinga socken. I området finns sam-
manlagt tio järnåldersgravar. Flertalet gravar utgörs av runda 
eller fyrsidiga stensättningar, ett fåtal av gravarna är rösen.  
I området finns också fossila åkrar och en kolningsanläggning.

I våra dagar är området mycket sparsamt bebyggt och de för-
historiska lämningarna omgivna av skogsmark. Spökeliden  
(“Spökelia”) kallas områdets nordvästra del vid landsvägen 
mellan Tidaholm och Acklinga kyrkby. Platsen har fått sitt 
namn eftersom det enligt en tradition på orten anses spöka 
där.

Spökeliden representerar bland annat järnålderns 
gravsättningar i en idag sparsamt bebodd del av 
Acklinga socken. Området är också kulturhistoriskt 
intressant då namnet är traditionsbärande och kan 
knytas till en del av landsvägssträckningen.

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

FORNLÄMNINGAR
Fornlämningar har skydd enligt Kulturmiljölagen 
och får inte påverkas utan tillstånd. Kontakt med 
länsstyrelsen ska tas innan alla åtgärder som berör 
dessa miljöer.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Fornlämningar hävdas så att lämningsformerna 
framträder.

8
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STADSBACKEN
FORNLÄMNINGSMILJÖ MED GRAVAR, FOSSIL ÅKERMARK OCH ÄLVKVARNAR SAMT PLATS MED TRADITION.

Stadsbacken representerar en fornlämningsmiljö 
väl synlig i det öppna landskapet med hög kon-
centration av förhistoriska gravar, sannolikt från 
järnåldern. Ytterligare intresse tillförs genom tra-
ditionsbildning kring miljön som platsen för det 
mytomspunna Helgesta samt uppgifter om an-
vändning som marknadsplats och ”rätteplats”.

Området och fornlämningarna
Nordväst om Folkabo täcks kalkstensplatån av mjukt kupe-
rade kullformationer. Stadsbacken kallas en stor enbevux-
en kulle som höjer sig i det öppna odlade landskapet. Vid  
Stadsbacken samt norr och öster därom finns en koncen-
tration av förhistoriska gravar som sannolikt härstammar 
från järnåldern. Gravarna består av en hög, tolv stensätt-
ningar och ett litet gravfält med fem stensättningar. En älv-
kvarnsförekomst är sannolikt från bronsåldern. I området 
finns även fornåkrar. Öster om älvkvarnsförekomsten finns  
odlingsrösen och rester av ett äldre åkerbruk i form av sten-
gärdesgårdar. Detta har inte registrerats i Riksantikvarie-
ämbetets fornminnesregister FMIS.

Traditionsbildning
Utöver fornlämningarna är området även av intresse på 
grund av den traditionsbildning som finns knuten till Stads-
backen. Olika västgötaforskare har ansett att detta kan ha 
varit platsen för Helgesta, en mytomspunnen västgötsk plats 
som man inte säkert vet var den har legat. Helgesta eller 
“Denn Helga Stadh” har inte varit en stad i reell bemärkelse 
utan namnet anses åsyfta en kultplats. I handlingar från 
1500- och 1600-talen omtalas att kyrka funnits vid Helgesta 
och att man höll pingstmarknader på platsen. Marknadsplat-
sen avhystes genom Karl IX:s försorg år 1610. Stadsbackens 
västsluttning kallas Vedstaden (Ve’sta’n), vilket på 1500-talet 
skrevs “wid Staden”. Vedstaden ska ha använts som mark-
nadsplats ännu år 1600. Före senare tiders gränsregleringar 
strålade fyra sockengränser samman vid den stora kullen.

Stadsbacken, som senare kallats Stavsbacken, lär ha fungerat 
som “rätteplats” där traktens galgbacke stod. Området var 
huvudsakligen utmark fram till 1800-talets skiften då några 
gårdar flyttades ut från Valstads by.

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

RIKSINTRESSE KULTURMILJÖVÅRD  
Kambrosilurområdet R 100. Kulturhistorisk region 
kring de västgötska platåbergen vars breda inne-
håll speglar väsentliga skeden i landets agrara och 
förindustriella landsbygdshistoria från jordbrukande 
stenålderskulturer till 1700- och 1800-talets agrara 
revolution.

FORNLÄMNINGAR
Fornlämningar har skydd enligt Kulturmiljölagen 
och får inte påverkas utan tillstånd. Kontakt med 
länsstyrelsen ska tas innan alla åtgärder som berör 
dessa miljöer.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Fornlämningar hävdas så att lämningsformerna 
framträder.

Tillkommande bebyggelse bör undvikas mellan 
fornlämningar och väg 2871 för att bibehålla läm-
ningarnas viktiga roll för landskapsbilden.

9
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Nordväst om Folkabo täcks kalkstensplatån av mjukt kuperade kullformationer. Stadsbacken kallas en stor enbevuxen kulle som höjer sig i det öppna odlade landskapet. 
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Tidaholms kommun präglas av Västergötlands tidiga krist-
nande, med Skara stift inrättat på 1000-talet som det första 
i dåtidens Sverige. I Tidaholms kommun finns Kungslena, 
Suntak och Östra Gerum, vilka är några av de förnämsta 
medeltidskyrkorna i länet. Samtliga socknar i kommunen är 
kända sedan medeltiden. De äldsta kyrkobygganderna visar 
också på var tidiga bybildningar legat. 

Byarna i Tidaholms kommun berättar en del av Falbygdens 
historia. Byarna förlades ofta till vattenförande sänkor el-
ler vid källsprång i en platåsluttning. Byns betesmark fanns 
på platåbergen eller på kalkstensplatåns ”falor”, med ytligt 
belägen kalksten och tunt jordtäcke. Vid byn låg tån, som var 
en samfälld uppsamlingsplats för boskap nära byns vatten-
täkt. 

Dimbo, Hångsdala, Kungslena och Varv är exempel på byar 
med typiska falbygdslägen. Dimbo och Kungslena i Tida-
holms kommun var några av Falbygdens största byar. En 
motsats till storbyarna fanns i skogsbygderna, där särskilt 
Daretorps socken haft få egentliga bybildningar. 

Bymiljöerna, deras organisation, marknyttjandet och det so-
ciala livet påverkades radikalt av 1700- och 1800-talens s k 
skiftesförordningar. De gamla bystrukturerna sprängdes då 
många gårdar flyttades bort från byplatsen för att förläggas 
till sina nu sammanhängande odlingsskiften. 

Efter laga skifte kvarstod ofta en bebyggelsekärna på de skif-
tade byarnas plats. Varvs by ger exempelvis fortfarande en 
föreställning om en typisk bystruktur. 

LEVA I ODLINGSLANDSKAPET
De medeltida stormansgårdarna låg ofta utanför byarna, i 
utkantsområden med god tillgång till betesmark och slåt-
teräng. Lenaborg och Ettaks kungsgård är två exempel på 
storgårdar med medeltida ursprung. På 1600-talet började 
säterier lokaliseras till bondbyar. 

Med reformationen drogs kyrko- och klosteregendomar in 
till kronan. Många indragna gårdar kom att användas till of-
ficersboställen. Tillsammans med herrgårdar och prästgår-
dar kom officersboställen att under en tvåhundraårsperiod 
fungera som viktiga kulturförmedlare med stort inflytande 
på omgivande bondebebyggelse. Herrgårdskulturen blomst-
rade upp på 1700-talet, då en nybyggnadsperiod inleddes. 
Kavlås slott är en mycket god representant för 1700-talets 
högreståndsbebyggelse. En viss nybildning skedde också på 
1800-talet, ofta kopplat till skiftena. Madängsholm, Marie-
berg och Varvboholm är exempel på gårdar som bildades i 
detta skede.

Torp och backstugor anlades i stort antal i och med 1800-ta-
lets stora befolkningsökning. Ofta i utkantsområden där det 
då också nyodlades. Under 1700- och tidigt 1800-tal skapa-
des backstugor i täta klungor på bytåarna. Fortfarande finns 
flera gamla bytomter med enstaka små stugor, vilka utgör 
rester av denna tåbebyggelse. Många torp övergavs efter en-
dast en generation och tegarna skogplanterades. Enebacken 
strax söder om Kungslena har tåkaraktär. I Hömbs socken 
består en stor del av bebyggelsen av f d torp och smågårdar 
under Kavlås säteri. 

SOCKENKYRKOR OCH BYAR, GÅRDAR, HERRGÅRDAR OCH TORP

Bild på föregående sida: Utsnitt ur  
Geometrisk avmätning av Dimbo 
upprättad år 1645. Källa: Lantmäte-
riet Historiska kartor.
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Område
Området omfattar Acklinga kyrka med omgivande bebyg-
gelse, kulturlandskap och fornlämningar. Genom områdets 
södra del går landsvägen Tidaholm-Ekedalen. Bebyggelsen 
är koncentrerad till åsbildningen strax öster om Ösan i det 
annars flacka odlingslandskapet. Vid tiden för enskiftet i 
början av 1800-talet omfattade Acklinga by sju gårdar, sam-
lade i  åssluttningen nära sockenkyrkan. 

Bebyggelse
Nuvarande bebyggelse ligger spridd i smågrupper kring kyr-
kan. Kyrkbyn har ändå behållit en bykaraktär, om än något 
gles, med kyrka, sockenmagasin, f d prästgård, två f d skol-
hus, några bondgårdar samt en f d backstuga. På kyrkogår-
den ligger det troligen medeltida sockenmagasinet av sten. 
Den nuvarande kyrkan ersatte 1777 en medeltida byggnad på 
samma plats. Tornet byggdes först 1791. Nolgården var under 
åren 1685-1876 militärboställe. Prästgårdens manbyggnad 
har 1700-talsursprung men är ombyggd vid flera tillfällen.

Karaktäristiskt är bebyggelsens läge, på höjdryggen det 
flacka landskapet. Gårdarna har överlag bebyggelse med ty-
pisk funktionsuppdelning, rödfärgade uthus och ekonomi-
byggnader och stora lövträd vid boningshusen. 

ACKLINGA
KYRKBY MED KYRKA OCH BLAND ANNAT SOCKENMAGASIN, PRÄSTGÅRD OCH SKOLA. FORNLÄMNINGSMILJÖER MED FRÄMST GRAVAR OCH FOSSIL ÅKERMARK

Fornlämningar
På åsen, men längre norrut från kyrkan räknat, finns ett 
litet järnåldersgravfält samt tre små grupper av gravar. 
Gravfältet omfattar fyra runda och två triangulära stensätt-
ningar, en kvadratisk stensättning, två högar och tre resta 
stenar. Övriga gravar består av domarringar, resta stenar 
och små stensättningar. Av särskilt intresse är den fossila 
åkermark som ligger på åsen och liksom de förhistoriska 
gravarna är belägen i nutida hagmark. Fornåkerspartiet är 

Acklinga f d folkskola söder om 
kyrkan. Huset är byggt under 
1800-talets senare del och senare 
tillbyggt med en vinkelställd del. 
Tomten med häckar och stora 
träd har också en källare av sten 
samt en rödfärgad bodlänga.

Acklinga kyrkby representerar ett typiskt bebyg-
gelseläge på en höjdrygg i det flacka landskapet 
och har en bevarad, gles bykaraktär. Till kyrkan hör 
ett troligen medeltida sockenmagasin i sten. Mili-
tärbostället Nolgården har en traditionell karaktär. 
Gårdarna har överlag typisk funktionsindelning 
och i byn finns ett antal byggnader med väl beva-
rad äldre karaktär.

väl framträdande och har en ovanlig karaktär. Det består av 
åtta åkerparceller, terrasser och begränsningsvallar i form 
av jordblandade stenvallar. I anslutning till åkerytorna finns 
talrika odlingsrösen samt spår av ytterligare begränsnings-
vallar.

    

NYCKELVÄRDEN 
• Kyrkomiljö 
• Bebyggelseläge höjdrygg  
• Militärboställe Nolgården 
• Gles bykaraktär.  
• Byggnader för tidens samhälls- 
  funktioner  
• Gårdsmiljöer

10
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1. Nolgården fick vid enskiftet 
ligga kvar på sin gamla plats i byn. 
Gården var under lång tid militärt 
boställe. Manbyggnaden uppför-
des troligen 1835-1840. Magasin 
och ladugård härrör från sent 
1800-tal. Med trädgård och höga 
lövträd ger gårdsbyggnaderna 
bilden av en större gårdsbildning.

2. Prästgårdens gårdsmiljö med 
uppväxta lövträd och äldre frukt-
träd.

1

2

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska drag samt tidstypisk dis-
position av byggnader bör respekteras. Särskilt kul-
turhistoriskt värdefull bebyggelse är den f d skolan, 
prästgården samt Nolgården.

Kyrkans centrala läge i miljön och synlighet i land-
skapet är ett viktigt karaktärsdrag.

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och sta-
ket samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd bör 
värnas.

Uppväxta träd mellan bebyggelse samt kring vägar 
skapar rumslighet och bör värnas.

Vägnära stenmurar och traditionella prydnadsbus-
kar bör värnas.

Tillkommande bebyggelse utförs med varsamhet 
mot skala och karaktär hos närliggande bebyg-
gelse. 

Ny bebyggelse bör inte förläggas inom befintlig 
samlad gårdsmiljö.  

Tillkommande byggnader bör inte skymma vik-
tiga vyer mot befintlig äldre bebyggelse.

Vyn från vägen i söder mot kyrkan bör värnas och 
hållas fri från ny bebyggelse.

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

KYRKA OCH KYRKOTOMT
Kyrka och kyrkotomt har skydd enligt Kulturmiljöla-
gen och får inte ändras utan tillstånd. Kontakt med 
länsstyrelsen ska tas innan alla åtgärder som berör 
kyrkomiljön.
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Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning yta

!( Fornlämning punkt

E Kyrkliga kulturminnen

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning yta

!( Fornlämning punkt

E Kyrkliga kulturminnen
Teckenförklaring

Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning yta

!( Fornlämning punkt

E Kyrkliga kulturminnen
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BALTAKS KYRKA
KYRKOMILJÖ, BOSTADSBEBYGGELSE, HANTVERK OCH INDUSTRI

Området
Baltaks socken utgörs av en uppodlad slättbygd kring ån Ti-
dan med angränsande skogsbygder i öster och väster. Bal-
taks gamla kyrka, belägen vid Tidans västra strand, övergavs 
1839. Därefter lät man tillsammans med Agnetorps försam-
ling uppföra ny kyrka i Tidaholm. 1839-1917 hade Baltak ge-
mensam kyrka med Agnetorp (Tidaholm). 

Ny kyrka
Ny begravningsplats i Baltak togs i bruk omkring år 1900, c:a 
700 meter öster om Tidan. Den nya kyrkan, påbörjad 1916, 
har ett fritt läge i odlingslandskapet, ett par kilometer syd-
ost om den gamla kyrkan. Den nya kyrkan byggdes i tegel 
med drag av det tidiga 1900-talets arkitekturstilar jugend 
och nationalromantik. Tegelfasaderna är slammade i en gul 
nyans, taket är täckt med tegel och tornhuv och spira är 
spånklädda. Vid kyrkogårdsmuren ligger två små bodar av 
tegel, slammade i samma kulör som kyrkan. 

Övrig bebyggelse
Då kyrkan byggdes fanns i närheten endast några torp och 
en mindre bondgård, men under 1920-40-talen har egna-
hemsbebyggelse och några mindre verksamhetsbyggnader 
vuxit upp utmed landsvägen. Söder om kyrkan ligger en trä-
industri och i norr en f d verkstad. Väster om kyrkan ligger 
ett nytt församlingshem. Omgivningarna utgörs främst av 
öppen jordbruksmark och skogsdungar med blandskog.

Baltaks kyrka visar en i sen tid etablerad kyrkomil-
jö omgiven av egnahemsbebyggelse. Kyrkan har 
ett distinkt nationalromantiskt formspråk exteri-
ört och interiört.

Bebyggelsemiljö strax norr om kyrkogården där den samlade bilden av byggnader och trädgård trots en del förändringar av bo-
stadshuset speglar en traditionell karaktär.

NYCKELVÄRDEN 
• Kyrkomiljö 
• Egnahemsbebyggelse 
• Trädgårdar och uthus

11
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Kyrkan byggdes 1916-1917 och fick distinkta samtida drag av jugend och nationalromantik. Egnahemsbebyggelse har under 1900-ta-
lets första hälft växt fram utmed landsvägen. Söder om kyrkan ligger en mindre träindustri.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska drag samt tidstypisk  
disposition av byggnader respekteras. 

Trädgårdar med odlingar, buskar, staket och häck-
ar samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd är ett  
väsentligt inslag i miljön och bör värnas.

Vyn mot kyrkomiljön från vägen vid entré söderi-
från är viktig och ny bebyggelse bör därför undvikas  
söder om kyrkan.

Tillkommande bebyggelse bör ansluta i skala till  
befintlig bebyggelse. Placering av huvudbyggnad 
bör vara med motsvarande indrag från väg som  
befintlig bebyggelse. 

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

KYRKA OCH KYRKOTOMT
Kyrka och kyrkotomt har skydd enligt Kulturmiljöla-
gen och får inte ändras utan tillstånd. Kontakt med 
länsstyrelsen ska tas innan alla åtgärder som berör 
kyrkomiljön.
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Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning linje

!( Fornlämning punkt

E Kyrkliga kulturminnen
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DARETORP
SOCKENCENTRUM MED KYRKA, PRÄSTGÅRD, SKOLA OCH ÅLDERDOMSHEM

Daretorp är ett gott exempel på sockencentrum 
där kyrka och prästgård utgör en kärna som kom-
pletteras av samhälleliga funktioner i form av f d 
skola och f d ålderdomshem.  

Område
Området ligger i socknens norra del och utgörs av Daretorps 
sockenkyrka med omgivande bebyggelse; prästgård, präst-
gårdsarrende, f d skolhus, f d ålderdomshem samt enstaka 
boningshus. Bebyggelsen ligger samlad kring kyrkan i slutt-
ningen av en höjdsträckning. Nedanför åsen i nordväst och 
väster utbreder sig öppen jordbruksmark. Genom området 
går landsvägen mot Brandstorp som vid kyrkan möter en 
norrgående väg mot Mobacken. 

Bebyggelse
Kärnan i området utgörs av 1700-talskyrkan och den väl-
bevarade prästgården från 1751, omgivna av stora lövträd. 
Kyrkobyggnadens nuvarande utformning, med rektangulär 
byggnadskropp och valmat tak, härstammar från 1761. Till 
kyrkan hör en fristående klockstapel. Vid kyrkan ligger den 
f d skolan från ca 1870. Övriga byggnader i området är över-
lag från slutet av 1800-talet och tiden 1900-1930 men relativt 
enhetliga i volym, fasadmaterial och färg. Även om några 
byggnader har genomgått vissa förändringar på senare år, 
har bebyggelsemiljön en väl bevarad karaktär av ett litet 
sockencentrum kring kyrka och prästgård. 

Prästgårdsbyggnaden uppfördes 1751. Vid en renovering 1913 
försågs den med frontespis på framsidan. Daretorps präst-
gård framstår som en av de mer kulturhistoriskt intressanta 
prästgårdarna i kommunen och är sannolikt den äldsta av 
dem. Till miljön hör också arrendatorsbostad samt ladugård 
med tröskvandring.

1, 3. Skolhuset från kring 1870 med välbevarad karaktär och veranda med fina snickerier. 2. F d ålderdomshemet med uthus,       

1

2 3

NYCKELVÄRDEN 
• Kyrkomiljö 
• Samlad bebyggelse  
• Byggnader för tidens samhälls- 
  funktioner  
• Karaktärsdrag prästgård, ålder- 
  domshem, skolhus

12
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1, 2. Prästgården med trädgård 
och ekonomibyggnader inklu-
sive tröskvandringen till vänster i 
bild. 3. Arrendatorsbostaden har 
tidstypiska karaktärsdrag som te-
geltak, sexdelade fönster, veranda 
med snickerier och skorsten med 
utkragande krön.

1

2 3

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER'

KYRKA OCH KYRKOTOMT
Kyrkan har skydd enligt Kulturmiljölagen och får inte 
ändras utan tillstånd. Kontakt med länsstyrelsen ska 
tas innan alla åtgärder som berör kyrkomiljön.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska drag samt tidstypisk dis-
position av byggnader inom t ex gårdsmiljö bör 
respekteras. Särskilt kulturhistoriskt värdefulla bygg-
nader är den f d skolan samt prästgården med  
arrendatorsbostad.

Den samlade bilden av kyrka, f d skola och f d ålder-
domshem är värdefull och bör värnas.

Den samlade gårdsbilden hos prästgården är 
värdefull och bör värnas. 

Tillkommande bebyggelse inom området ut-
förs med varsamhet mot skala och karaktär hos  
närliggande bebyggelse. 

Tillkommande bebyggelse i prästgårdsmiljön bör 
endast utgöras av komplementbyggnader. Eko-
nomibyggnader placeras företrädesvis på gårds-
miljöns ”baksida”.

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och staket 
samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd bör värnas.
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Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

!( Fornlämning punkt

E Kyrkliga kulturminnen
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DIMBO
BYMILJÖ MED KYRKA, ÖDEKYRKOGÅRD, TINGSPLATS OCH GÄSTGIVAREGÅRD. FORNLÄMNINGSMILJÖ MED GRAVFÄLT OCH GRAVAR.

Dimbo är en stor bymiljö där den bebyggelsens 
samlade karaktär bevarats trots genomgånget 
laga skifte. Därigenom blir historien som en av 
Västergötlands största byar fortsatt tydlig. Tillsam-
mans med ödekyrkogården och det stora gravfäl-
tet och övriga fornlämningar söder om byn bildar 
bebyggelsen en miljö med lång historisk kontinui-
tet. I byn finns ett antal byggnader med specifika 
samhällsfunktioner bevarade.

Området
Dimbo by ligger ungefär mitt i socknen och har ett för Fal-
bygdsbyarna typiskt läge i sluttningen ovanför en vattenfö-
rande sänka på kalkstensplatån. Före skiftet 1827 låg byns 
gårdar mer koncentrerade längre ner i sänkan. Ovanför byn i 
söder ligger Västergötlands största gravfält, daterat till yng-
re järnålder. Dess lokalisering vid byn talar för att byn har 
förhistoriskt ursprung 

Västergötlands största gravfält
Gravfältet är ett höggravfält med närmare 300 gravar. 241 
av dessa är högar, ett 40-tal är runda stensättningar och ett 
tiotal är treuddar. Spår av en hålväg finns i gravfältets syd-
östra del. Idag delas gravfältet i två delar av en väg. Kring 
byn finns flera ensamliggande högar samt även ett mindre 
gravfält i norr. Det äldsta synliga tecknet på mänsklig ak-
tivitet i området utgörs av en gånggrift ett stycke norr om 
Gästgivaregården. Ytterligare norrut längs vägen mot Varv 
står en milsten.

Gammal centralort
Byn var före skiftet en av de största på Falbygden och be-
stod på 1500-talet av 27 hela hemman. Den har gammal hävd 
som en centralort i bygden med kungsgård, kyrka, präst-
gård, tingsplats och gästgiveri. Gamla kyrkan som var från 
1100-talet var en rundkyrka, liknande den i Skörstorp och 
anses ha haft biskop Bengt den gode i Skara som byggherre. 
Dimbo gård tillhörde under medeltiden Gudhems kloster 
men fick efter reformationen rangen av kungsgård. 1561 för-
länades kungsgården till Visingsborgs grevskap men blev ef-
ter reduktionen 1680 återbördad till kronan. Sedermera kom 
gården i privat ägo och ingick i ägokomplexet under Tida-
holms säteri.

Gårdens jordar splittrades och de resterande delarna av 
Kungsgården flyttades ut från byn och döptes om till  

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

RIKSINTRESSE KULTURMILJÖ
Kambrosilurområdet R 100. Uttryck för riksintresset: 
Dimbo-Ottravad med länets största höggravfält, 
odlingslandskapet kring Kungslena-Varv med bl a 
lämningarna efter folkungarnas Lenaborg och plat-
sen för slaget vid Lena 1208, Kungslena medeltida 
kyrka, översteboställe med byggnader uppförda av 
sten från Lenaborg. Lämningar efter alun- och kal-
bruk m.m.

FORNLÄMNINGAR OCH KYRKA
Fornlämningar och kyrka har skydd enligt Kulturmil-
jölagen och får inte ändras eller påverkas utan till-
stånd. Kontakt med länsstyrelsen ska tas innan alla 
åtgärder som berör dessa miljöer.

REGIONALT VÄRDEFULLT ODLINGSLANDSKAP
Av länsstyrelsen utpekat område Dimbo med föl-
jande värdeomdöme: Representativt för falbygds-
naturen. Ganska artrik vegetation och välhävdad 
hagmark. 

NYCKELVÄRDEN 
• Kyrkomiljö 
• Ödekyrkogård och fornläm-
ningar 
• Samlad bebyggelse  
• Byggnader för tidens samhälls- 
  funktioner  
• Karaktärsdrag prästgård, ålder- 
  domshem, skolhus 
• Gatan kyrka-prästgård-skolhus 
- Trädgårdar, stenmurar, träd

Dimboholm vid laga skiftet 1827. “Dimbo torn” kallades ett 
runt stentorn som greve Per Brahe d y ca 1675 låtit bygga 
vid Kungsgården. Tornet revs när nuvarande kyrkan bygg-
des 1813-15 på platsen för Kungsgården. 1686-1904 var Dimbo 
by tingsplats för denna del av Vartofta härad. Där tingshuset 
stått vid Gästgivaregården finns en minnessten.

Dagens bebyggelse
Byn som genomflyts av Dimbobäcken har trots skifte behål-
lit prägeln av en stor bybildning med koncentrerad bebyg-
gelse kring ett vägskäl och anslutande vägar. Större delen 
av bybebyggelsen är uppförd under slutet av 1800-talet och 
tidigt 1900-tal och har bevarat mycket av ursprunglig karak-
tär. Särskilt gäller detta gatan från den högt belägna kyrkan 
upp till prästgården i söder. Förutom ödekyrkoplatsen ligger 
här bl a tre f d skolhus. Gatan får en tät karaktär av den sam-
lade bebyggelsen samt tomternas stora lövträd, häckar och 
stenmurar. 

I byn ligger även ett missionshus som tidigare varit garveri, 
en församlingssal som varit missionshus, en nedlagd lant-
handel och ett badhus. Gästgivaregården från 1856 är senare 
delvis ombyggd. Flera egnahem från ca 1910-1940-talen lig-
ger i byns utkanter. Byn omges utom i öster av öppna od-
lingsmarker, till delar ännu indelade av stengärdsgårdar.

13
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1. Vegetation i form av träd, buskar 
och rikt planterade trädgårdar är 
en viktig del av miljön.

2, 3. Utmed gatan fram mot 
prästgården finns flera äldre 
skolhus med välbevarad karaktär. 
På övre bilden f d skolhus upp-
fört ca 1865. Därunder byggnad 
som har inrymt två lärarbostäder. 
Byggnaderna utmed gatan har 
överlag välbevarade karaktärsdrag. 
Påverkan på karaktären har skett i 
sen tid, som tilläggsisoleringen av 
fasad på övre bilden visar. 1

2

3
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1

2 4

1, 2 och 4. Miljön utmed landsvä-
gen med Dimbo kyrka. 
3. Prästgårdens manbyggnad är 
en salsbyggnad uppförd kring 
1870. Huset omges av en stor 
trädgård med höga lövträd.

3



86

LEVA I ODLINGSLANDSKAPET

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska drag respekteras.  
Förekomsten av bebyggelse med ursprung i olika 
samhällsfunktioner är viktig och förstärker bymiljöns 
historiska karaktär. 

Mångfalden av bebyggelse är viktig. Särskilt kul-
turhistoriskt värdefulla byggnader är församlings-
sal, missionshus, badhus och prästgård. Dessa bör  
värnas så att deras ursprungliga funktion förblir så 
tydlig som möjligt.

Bymiljöns täta och samtidigt lummiga karaktär är 
ett viktigt karaktärsdrag. Trädgårdar med äldre träd, 
trädgårdsväxter, bärande buskar, fruktträd och av-
gränsande häckar bidrar på ett avgörande sätt till 
den lummiga känslan.

Fornlämningsmiljöer och ödekyrkogård utgör vä-
sentliga värden i miljön och bör hävdas så att läm-
ningsformerna framträder och sambandet med by-
miljön inte otydliggörs. 

Tillkommande bebyggelse bör utföras med var-
samhet mot skala och karaktär hos närliggande 
bebyggelse. Detta bör särskilt iaktas vid expone-
rade lägen invid väg, utmed gatan från kyrkan till 
prästgården samt nära bebyggelse med bevarad 
äldre gårdsbild och karaktärsdrag.

Tillkommande ekonomibyggnader anpassas i 
läge och utformning till befintlig bebyggelse och 
företrädesvis på "baksida" av befintlig gårdsmiljö.

Större delen av bybebyggelsen är 
uppförd under slutet av 1800-talet 
och tidigt 1900-tal och har bevarat 
mycket av ursprunglig karaktär 
(överst). Bymiljön består av går-
darMiljön utmed gatan upp mot 
prästgården är en viktig bestånds-
del. Här finns bl a flera skolhus 
(underst).
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FOLKABO
KYRKBY OCH STATIONSSAMHÄLLE. ODLINGSLANDSKAP MED FORNLÄMNINGAR.

Området
Folkabo stationssamhälle har utvecklats ur Valstads kyrkby 
och Folkabo järnvägsstation. Bebyggelsen är koncentrerad 
till byvägarna och däremellan ligger främst ängsmarker och 
lövskogspartier t ex kring bäcken och prästgården. I övrigt 
omges samhället av öppna jordbruksmarker. Sett från Fal-
köpingsvägen framträder fortfarandre mycket tydligt det 
typiska “låglänta” byläget, i kalkstensplatåns sluttning, med 
åkermarker ovanför bybebyggelsen.

Utveckling
Samhällets äldre delar har prägeln av en stor by med be-
byggelsen samlad kring ett vägskäl samt längs järnvägen i 
samhällets södra del. Vid 1800-talets skifte flyttades många 
gårdar ut från bytomten vid Valstadbäcken. Den gamla byns 
struktur har dock i huvudsak bestått eftersom flera f d gårds-
tomter, där gårdar låg före skiftet, blev bebyggda ånyo när 
stationssamhället växte fram i början av 1900-talet. Mycket 
av bebyggelsen har genomgått olika slags förändringar un-
der 1900-talet. Helhetsintrycket av en kyrkby som utveck-
lats till ett litet stationssamhälle består dock, eftersom flera 
typiska byggnader från de olika tidsperioderna har fått be-
hålla något av ursprunglig karaktär. 

Bebyggelse
I bykärnan vid bäcken ligger Valstads kyrka och prästgård. 
Kyrkans västparti med det mäktiga tornet och romansk por-
tal är från tidig medeltid. 1891 byggdes nytt korparti och 
korsarmar med trappgavelkrön tillfogades. Prästgårdens 
manbyggnad nybyggdes 1929 på gammal plats. Längs bäcken 
österut, mellan kyrkan och Bäckastrands kvarn, finns ett li-
tet område med tåkaraktär, med några rödfärgade små bo-
ningshus och kvarn med damm. Nuvarande kvarnbyggnad 
byggdes 1923 men är senare tillbyggd. Uppströms kvarnen 
finns murrester, eventuellt efter en äldre kvarnanläggning. 
Om en bytå erinrar också vägskälet mitt i samhället där flera 
små rödfärgade boningshus och två f d skolhus ligger. 

Söder om järnvägen ligger gården Folkabo på ursprung-
lig gårdstomt med välbevarad mangårdsbebyggelse från 
1800-talets senare del, inramad av höga lövträd och med en 
liten allé från byvägen fram till mangården. Gärdagårdens 
manbyggnad har enligt uppgift 1700-talsstomme men präg-
las av senare ombyggnader. Under stationssamhällets tid har 
merparten av övrig bebyggelse tillkommit t ex f d stations-
hus från 1906, missionshus, f d mejeri från 1910-talet, spann-
målsmagasin vid lanthandeln och flera egnahem omgivna av 
trädgårdar. Vid järnvägen ligger Centralförening och silo.         

Folkabo har sitt ursprung i en kyrkby, vars struktur 
ännu är läsbar. I senare tid har miljön fått prägel av 
stationssamhälle. Byläget är för Falbygden typiskt 
låglänt i förhållande till åkermarkerna. I den rela-
tivt täta bebyggelsemiljön finns kyrka, prästgård,  
f d stationsbyggnad, gårdar med äldre karaktär, f d 
skolbyggnader, missionshus, spannmålsmagasin 
samt bebyggelse med tåkaraktär.

Folkabo f d stationshus, uppfört 1906.

NYCKELVÄRDEN 
• Byns låglänta läge 
• Kyrkomiljö med prästgård 
• Samlad bebyggelse 
• Bebyggelse med tåkaraktär 
• Byggnader för tidens samhälls- 
  funktioner  
• Folkabo gård 
• Stationshus 
• Trädgårdar, träd

14
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1. Valstad f d prästgård mittemot 
kyrkan. Byggnaden uppfördes 
1929 och är välbevarad med tyd-
liga influenser från 1920-talsklas-
sicism i form av ljusa fasader och 
avvalmat tak.

2. Valstads kyrka med sin romansk 
portal har sitt ursprung i tidig 
medeltid.

3. Folkabo gård finns kvar på den 
gamla bytomten. Manbyggnaden 
uppfördes 1877 som en salsbygg-
nad. De två flyglarna byggdes 
1860-1861 som magasin och 
bostadshus. Mangårdsbebyggel-
sen med trädgård och lövträd ger 
en sammanhållen bild av större 
bondgård från 1800-talets senare 
del.

4, 5. Gärdagården i byns södra del. 4 5

1 2

3
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1

2

3

1, 3. F d skolbyggnader vars väl-
bevarade äldre karaktärsdrag har 
stor betydelse för mljön kring väg-
skälet mitt i byn. 2. Spannmåls-
magasin med gavel mot landsvä-
gen för enkel lastning.

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

RIKSINTRESSE KULTURMILJÖ
Kambrosilurområdet R 100. Uttryck för riksintresset: Dim-
bo-Ottravad med länets största höggravfält, odlingsland-
skapet kring Kungslena-Varv med bl a lämningarna efter 
folkungarnas Lenaborg och platsen för slaget vid Lena 
1208, Kungslena medeltida kyrka, översteboställe med 

byggnader uppförda av sten från Lenaborg. Lämningar 
efter alun- och kalbruk m.m

FORNLÄMNINGAR OCH KYRKA
Fornlämningar och kyrka har skydd enligt Kulturmiljöla-
gen och får inte ändras eller påverkas utan tillstånd. Kon-
takt med länsstyrelsen ska tas innan alla åtgärder som 
berör dessa miljöer.
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Öster om byn, mellan kyrkan och 
Bäckastrands kvarn, finns bebyg-
gelse med tåkaraktär.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag med gårds-
bild bör respekteras. Förekomsten av bebyggelse med  
ursprung i olika samhällsfunktioner är viktig och förstärker 
bymiljöns historiska karaktär. 

Byggnader med särskilda funktioner är exempelvis  
f d prästgård, stationshus, missionshus, mejeri, spann-
målsmagasin, lanthandel och flera egnahem omgivna av 
trädgårdar. Byggnadernas ursprungliga funktion bör för-
bli så läsbar som möjligt.

Miljöerna med tåkaraktär inom byn samt sydväst om byn 
bör värnas med bebyggelse samt kringliggande trädgår-
dar och uppväxta lövträd. 

Bymiljöns täta och samtidigt lummiga karaktär är ett  vik-
tigt karaktärsdrag. Vägnära träd och lövdungar samt träd-
gårdar med äldre träd, trädgårdsväxter, bärande buskar 
och avgränsande häckar bidrar till den lummiga känslan.

Inslaget av öppna ytor och delområden åtskilda av träd-
ridåer tillhör miljöns karaktärsdrag. Vid tillkommande be-
byggelse bör detta beaktas.

Komplettering med ny bebyggelse kan med fördel ske 
i byns norra del där sentida villabebyggelse etablerats i 
samlad form.
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Område och bebyggelse
Området består av Hellidens corps-de-logi med omgivande 
bebyggelse och parkanläggning, högt beläget på Hellidsber-
gets sluttning omedelbart öster om Tidaholms stad. Denna 
del av Tidaholm hör till Agnetorps socken.

År 1853 övertogs Tidaholms säteri av Hans Henrik von Essen. 
Denne bosatte sig på Helliden, en tidigare utgård till säte-
riet. Von Essen lät uppföra den nuvarande huvudbyggnaden, 
slottet, 1859-1861. Denna byggdes om på 1890-talet i villastil. 
Nära den monumentala huvudbyggnaden ligger den f d ar-
rendatorsbostaden från 1890-talet samt det ståtliga stallet 
från 1901, nu inrett till boningshus. 

I området ingår även en f d jordbruksfastighet som enligt 
den gamla ekonomiska kartan från 1877-1882 kan ha varit 
skogvaktarens bostad. Helhetsintrycket domineras av ka-
raktär av en stor lantvilla i en naturskön omgivning. En 
viktig beståndsdel i området är parken. Här växer stora träd 
varav många främmande arter är planterade av von Essen. 
Till parken hör system av gräsmattor och gångar samt fågel-
dammar. Vägen upp mot Helliden är utformad som en allé av 
stora träd, också ett väsentligt inslag i miljön.

Sedan 1952 inrymmer huvudbyggnaden Hellidens folkhög-
skola. Vid huvudbyggnaden har några låga boningshus upp-
förts vilka hör samman med folkhögskolan. 

HELLIDEN
HERRGÅRDSMILJÖ I PARK

Hellidens slottsbyggnad, ombyggd i 1890-talets 
villastil efter ritningar av arkitekt Helgo Zetterwall, 
bildar tillsammans med park samt kompletteran-
de bebyggelse en kulturhistoriskt intressant herr-
gårdsmiljö utan motsvarighet inom kommunen.

Hellidens slott med omgivande park utgår områdets viktigaste beståndsdelar.

NYCKELVÄRDEN 
• Samlad verkan park-bebyggelse 
• Slott, arrrendatorsbostad, stall 
• Arkitekt Helgo Zetterwall 
• Landskapsparkens medvetna  
  gestaltning 
• Växtmaterial och gestaltnings- 
  element i parken

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE

44
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1

2 3

1. Henrik von Essen lät uppföra 
Hellidens slott 1859-1861. Det 
nuvarande utseendet härrör från 
en ombyggnad 1894-1895 efter 
ritningar av arkitekt Helgo Zet-
terwall. 

2. Det f d stallet uppfördes 1901 
och är numera inrett till bostad. 
Influenserna är hämtade från 
Orienten i s k morisk stil med 
lökkupol och höga smala fönster 
med kringliggande ornamentik.

3. Arrendatorsbostaden skall vara 
uppförd i slutet av 1890-talet 
och har tidigare haft gavelkrön 
liknande det f d stallets. 

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Utpekat av kommunen som område av högsta  
kulturhistorska värde. 

Bebyggelsen är särpräglad med särskild arkitekto-
nisk ambition och utförande. Den medvetet utförda 
gestaltningen kräver särskild varsamhet vad gäller 
utförande och materialval vid underhållsåtgärder.

Miljön bör ses som en helhet där åtgärder planeras 
samlat.

Framtagande av en vård- och underhållsplan för 
corps-de-logi, f d stall och arrendatorsbostad kan 
vara relevant.

Parkanläggningen bör underhållas med hänsyn till 
ursprunglig planläggning och växtmaterial med 
historisk bakgrund. Framtagande av skötselplan för 
parkanläggningen kan vara relevant. 

Ett mycket restriktivt förhållningssätt till ny bebyg-
gelse i närområde/tomt samt tillägg till befintliga 
byggnader bör tillämpas för corps-de-logi, f d stall 
och arrendatorsbostad.

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

OMRÅDESBESTÄMMELSER
Helliden ligger inom ett område som omfattas av 
områdesbestämmelser (Del av Hellidsberget, 1990). 
Bestämmelserna omfattar bl a utökad bygglovsplikt 
för alla typer av tillbyggnader och ekonomibyggna-
der samt begränsningar vid nybyggnation av fritids-
hus.

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE
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Teckenförklaring
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Området
Området utgörs av Hångsdala by och omgivande kulturland-
skap. Det sträcker sig från kyrkbyn i sydöst upp på Gisseber-
get i nordväst. Byns lokalisering kan sägas vara typisk för 
Falbygden, den är belägen i sluttningen av en vattenförande 
sänka på kalkstensplatån.

Bebyggelse
Mycket av bebyggelsemönstret är ett resultat av laga skiftet 
men området återspeglar även drag av den äldre bystruk-
turen med samlad bybebyggelse kring kyrkan i sluttningen, 
åkern på avsatser ovanför byn och betesmark uppe på Gis-
sebergets sluttningar. 

Efter att laga skifte genomförts 1840 ligger en mindre bebyg-
gelsegrupp vid kyrkan, bestående av f d prästgård, skolhus, 
bondgårdar och enstaka boningshus. Hångsdala kyrka är till 
äldsta delen en romansk kyrka med absidförsett kor från 
1100-talet. Det mäktiga tornet i väster byggdes först 1903. 

Bybebyggelsen ligger i små klungor i det öppna landskapet 
kring kyrkan. Särskilt bör framhållas den enhet som utgörs 
av den medeltida kyrkan och prästgården med välbevarad 
manbyggnad från 1860, belägna på den gamla bytomten vid 
bäcken, samt Ledsgården med vasstäckta flygellängor, ej 
flyttad vid skiftet. Övriga gårdar har mer förändrade man-
gårdsbyggnader men karaktäriseras av samlade gårdsbygg-
nader, som regel placerade i typisk funktionsindelning och 
med uthus och ekonomibyggnader rödfärgade.

HÅNGSDALA
KYRKBY MED FORNLÄMNINGSMILJÖ

Hångsdala är en kyrkby med typiskt falbygdsläge i 
sluttning med högre belägna åkermarker. Koncen-
tration av gånggrifter. Prästgård, äldre gårdsbe-
byggelse på ursprunglig byplats samt f d skolhus är 
välbevarade representanter för den äldre bymiljön.

Den f d prästgården ligger invid kyrkan. Manbyggnaden uppfördes 1860. Den välbevarade gårdsmiljön med bodlänga och magasin 
samt trädgård med höga lövträd är en viktig del av miljön.

NYCKELVÄRDEN 
• Byns låglänta läge 
• Kyrkomiljö med prästgård 
• Samlad bebyggelse 
• Bebyggelse med tåkaraktär 
• Byggnader för tidens samhälls- 
  funktioner  
• Ledsgården 
• Gårdsbebyggelse med välbeva- 
  rad karaktär 
• Trädgårdar, träd

15
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Kulturlandskap och fornlämningar
Kring Falköpingsvägen (lv 193), ovanför byn i väster, utbre-
der sig ett öppet odlingslandskap till delar ännu indelat av 
stengärdsgårdar. Uppe på bergssluttningen vidtar betad 
lövskogmark som högre upp avgränsas av skog. Vid foten av 
berget ligger enstaka bondgårdar, utflyttade vid laga skiftet.

Vid Hångsdala by avspeglar de många förhistoriska läm-
ningarna att det öppna kulturlandskapet bör vara ett av 
de äldsta i kommunen och med en mycket lång kontinuitet 
i bosättning och jordbrukshävd. Detta är det gånggriftsri-
kaste området i Tidaholms kommun. I och kring byn finns 
inte mindre än åtta gånggrifter. Området tål gott och väl att 
jämföras med de mer kända gånggriftskoncentrationerna i 
Karleby och Gökhem i Falköpings kommun. Det har en likar-
tad lokalisering vid kanten av kalkstensplatån, där vattenfö-
rekomsten normalt var god och tillgången på djurfoder och 
lättbrukade jordar kan antas ha svarat mot de tidiga jord-
brukarnas behov. Av yngre datum, från järnåldern, är fem 
högar och tolv stensättningar vilka ligger kring byn.

1, 3. Gårdsbebyggelse med välbevarade karaktärsdrag från 1800-talets senare del och 1900-talets början. 2. Det f d skolhuset, uppfört 
1915 och omgivet av tomt med grusplan, lövträd, uthus och jordkällare.

1

2 3

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

RIKSINTRESSE KULTURMILJÖ
Kambrosilurområdet R 100. Uttryck för riksintresset: 
Dimbo-Ottravad med länets största höggravfält, 
odlingslandskapet kring Kungslena-Varv med bl a 
lämningarna efter folkungarnas Lenaborg och plat-
sen för slaget vid Lena 1208, Kungslena medeltida 
kyrka, översteboställe med byggnader uppförda av 
sten från Lenaborg. Lämningar efter alun- och kal-
bruk m.m

FORNLÄMNINGAR OCH KYRKA
Fornlämningar och kyrka har skydd enligt  
Kulturmiljölagen och får inte ändras eller påverkas 
utan tillstånd. Kontakt med länsstyrelsen ska tas 
innan alla åtgärder som berör dessa miljöer.
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Ledsgården finns på ursprunglig 
plats från före 1840 års laga skifte. 
Regelbundet uppbyggd mangård 
med manbyggnad (1851) och två 
flyglar, varav en är den f d man-
byggnaden. Flyglarna har vass-
täckta tak.
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Vägnära träd utgör en viktig del 
av miljön, liksom de helheter som 
formas av bostadshus och uthus 
med bevarade äldre karaktärsdrag 
samt trädgård med buskar, frukt-
träd och grusytor.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och materialval 
bör respekteras. Särskilt kulturhistoriskt värdefulla bygg-
nader är prästgård, skolbyggnad, Ledsgården samt flera 
övriga gårdsmiljöer.

Vägnära träd och stenmurar utgör karaktärsskapande 
element som bör värnas. 

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och staket samt 
uppväxta lövträd och äldre fruktträd bör värnas.

Samlade gårdsmiljöer med äldre karaktärsdrag bör vär-
nas. Ny bebyggelse bör inte förläggas inom befintlig sam-
lad gårdsmiljö.  

Ny bebyggelse bör inte skymma viktiga vyer mot be-
fintlig äldre bebyggelse, exempelvis från vägar. 

Tillkommande ekonomibyggnader förläggs företrädes-
vis på "baksida" av befintlig gårdsmiljö.

Tillkommande bebyggelse kan i vissa fall förläggas till 
lucktomter i den befintliga miljön. Sådan bebyggelse bör 
då utföras med varsamhet mot skala och karaktär hos 
närliggande bebyggelse. 
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HÄRJA BY  
BYMILJÖ MED KYRKA OCH FORNLÄMNINGAR I ODLINGSLANDSKAP

Bebyggelsen i Härja by är samlad utmed landsvä-
gen i enlighet med äldre kartmaterial. Det ålder-
domligt präglade kulturlandskapet med ängs-
marker vid kyrkan och stenbundna hagmarker i 
sluttningen är en viktig del av miljön, liksom land-
skapets fornåkerssystem. Bebyggelsen utgörs av 
1100-talskyrka samt exempel på gårdsbebyggelse 
med välbevarade karaktärsdrag från 1800-tal och 
tidigt 1900-tal.

Området
Området innefattar bybebyggelse och kulturlandskap vid 
Härja kyrkby. Byn ligger i sluttningen av en markerad höjd-
rygg med kyrkan belägen i byns lägsta del, nere i dalgången, 
och övrig bebyggelse främst samlad längs en smal landsväg 
som ringlar uppför sluttningen. 

Bebyggelse
Socknens medeltida kyrka byggdes om ca 1767. Från den 
märkliga 1100-talskyrkan bibehölls tornet samt delar av en 
romansk portal med en unik skulptural utsmyckning. Vid 
ombyggnaden återanvändes sandsten från den äldre kyrkan 
och Ettaks raserade kyrka till den nuvarande byggnadskrop-
pen. Härja kyrka ger, med sina oputsade stenväggar och mäk-
tiga spåntäckta torn, ett mycket ålderdomligt intryck. Kyrk-
platsen omgärdas av låga stenmurar och högvuxna lövträd.

Övrig bebyggelse består främst av gårdar, med bebyggelsen 
samlad längs landsvägen i byns branta backe. Flertalet går-
dar har bebyggelse från 1800-talet och tidigt 1900-tal. Det 
är främst Västergården och Stommen som bibehåller mest 
av ursprunglig karaktär liksom en och annan gård öster om 
byn. Bebyggelsemönstret, likt det öppna glesbevuxna kul-
turlandskapet, stämmer väl med den bild som gamla ekono-
miska kartan från ca 1880 ger av Härja by. 

Kulturlandskap och fornlämningar
Kulturlandskapet har en påtagligt ålderdomlig karaktär 
med fuktiga ängsmarker i dalsänkan vid kyrkan och uppe 
i sluttningarna kring byn stenbundna hagmarker med bus-
kar och lövträd samt små odlingar. I det öppna landskapet 
öster om byn står en ensam grå smedja på Stommens mark. 
Närmre Klockaregården finns intressanta fornåkerssystem. 
Den största koncentrationen utgörs av minst 18 bandparcel-
lerade åkrar, med delvis terrasserade begränsningsvallar i 
form av stenblandade jordvallar. I grannskapet av dessa lig-
ger spridda odlingsrösen. I området ingår även några mindre 
fornåkersområden.

Variationsrikt odlingslandskap 
med åker, stenbundna marker, 
stenmurar samt träd- och buskve-
getation norr om gården Stom-
men.

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

FORNLÄMNINGAR OCH KYRKOTOMT
Fornlämningar och kyrkotomt har skydd enligt Kul-
turmiljölagen och får inte påverkas utan tillstånd. 
Kontakt med länsstyrelsen ska tas innan alla åtgärder.

REGIONALT VÄRDEFULLT ODLINGSLANDSKAP, 
ÄNGS- OCH HAGMARKER
Av länsstyrelsen utpekat värdefullt odlingslandskap, 
område Härja. Representativ odlingsbygd med art-
rik och mångformig vegetation. Innehåller hotad 
och sällsynt naturtyp. Området är som helhet, välbe-
varat och välhävdat. Även utpekat regionalt värde-
fulla ängs- och hagmarker, Ängar och hagar i Härja 
kyrkby.

NYCKELVÄRDEN 
• Kyrkomiljö 
• Bybebyggelse utmed landsväg 
• Västergården och Stommen 
• Traditionella karaktärsdrag 
• Kulturlandskapet med hagmar-
ker, ängsmarker, odlingselement 
• Fornlämningar i odlingslandskap

16
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1. Västergården med manbyggnad 
troligen uppförd under 1800-ta-
lets förra del. Byggnaden är av 
typen tvåvånings parstuga.

2. Ekonomibyggnader knutna 
till Frälsegården med bevarade 
karaktärsdrag från sent 1800-tal 
och 1900-talets första del. Läget 
invid landsvägen är karaktäristiskt 
för Härja. 

1

2

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och mate-
rial bör respekteras. Stommen och Västergården
tillhör gårdsmiljöer som på ett tydligt sätt berättar
om sin ursprungstid och tillför miljön tidsdjup. Ett
flertal byggnader i miljön har välbevarade äldre
karaktärsdrag.

Bebyggelsemönstret med gårdar utmed vägens
sträckning har historisk förankring och bör värnas.
Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och staket
samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd bör  
värnas.

Fornlämningsmiljöer bör hävdas så att lämningsfor-
merna framträder.

Kulturlandskapet med stenbundna, hävdade
marker samt gles förekomst av buskar och träd har
avgörande betydelse för miljön och dess historiska
förankring. De öppna markerna bör fortsatt hävdas
med dess olika markslag för att landskapets tids-
djup ska kunna förstås och upplevas..

Vägens sträckning genom miljön är viktig. Vägnära
träd och häckar utgör karaktärsskapande element
som bör värnas.

Tillkommande bebyggelse bör utföras med var-
samhet mot skala och karaktär hos närliggande 
bebyggelse. Komplementbyggnader förläggs hellre 
längre in på gårdsmiljön än utmed vägen.

Tillkommande byggnader bör inte skymma viktiga
vyer mot befintlig äldre bebyggelse. 
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Betade marker med ädellöv och stenmurar.
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Det omgivande kulturlandskapet 
är av central betydelse för miljön 
Härja. I landskapet öster om byn 
finns en grånad smedja.



109

LEVA I ODLINGSLANDSKAPET

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning yta

Fornlämning linje

!( Fornlämning punkt

E Kyrkliga kulturminnen

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning yta

Fornlämning linje

!( Fornlämning punkt

E Kyrkliga kulturminnen

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön
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Fornlämning linje

!( Fornlämning punkt

E Kyrkliga kulturminnen
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Område och landskapsbild
Större delen av Hömbs socken har sedan lång tid tillbaka hört 
till Kavlås egendom. Kulturlandskap och bebyggelseutveck-
ling har präglats av godsets inflytande, vilket har resulte-
rat i ett särpräglat kulturlandskap med många ålderdomliga 
drag. Området ger en särskilt välbevarad bild av ett gammalt 
storgods och dess omland. Kulturmiljöns olika innehåll täck-
er huvudsakligen tidsperioden från medeltid till 1900-tal, 
men inrymmer även förhistoriska lämningar.

Landskapsbilden är mestadels öppen och upptas omväxlan-
de av odlade fält, ängs- och betesmarker, främst öster och 
söder med påtagligt ålderdomliga strukturer. Längst i väster 
är terrängen mer kuperad och avgränsas liksom i de flacka 
norra delarna av skogspartier.

Kavlås säteri
Kulturmiljöns kärna utgörs av Kavlås säteri, beläget på åsen 
väster om Ösan. Från godset strålar vägar ut i form av al-
léer, vilket gör sammanhanget mellan det stora godset och 
omgivande bebyggelse och kulturlandskap mycket tydligt . 
Hömbs by med ovanlig bystruktur innehåller en medeltida 
kyrkplats och lämningar av ett gammalt odlingslandskap i 

HÖMB OCH KAVLÅS
SÄTERIMILJÖ, KYRKA OCH ÄLDRE KYRKPLATS, BYMILJÖ, TORPSTÄLLEN OCH FORNLÄMNINGSMILJÖER.

Kavlås säteri är den mest monumentala herr-
gårdsanläggningen i Tidaholms kommun. Godset 
ger tillsammans med Hömbs by och omgivande 
kulturlandskap en särskilt välbevarad bild av ett 
gammalt storgods och dess omland.

Säterimiljön har i hög grad en ursprunglig karak-
tär med den äldsta bebyggelsen från 1600- och 
1700-talet. Hömbs by längs bygatan mot kyrkan 
härrör troligen från tiden kring sekelskiftet 1800. 
I landskapet finns bl a fornåkerssystem, stensätt-
ningar, stenvallar och röjningsrösen.

1 2

Kavlås var under medeltiden tro-
ligen en by. Under 1700-talet och 
Fredrik Ulrik von Esssens ägarskap 
kom Kavlås att utvecklas till ett av 
länets viktigaste gods. Nuvarande 
huvudbyggnad uppfördes mellan 
ca 1750 och 1775. 

1, 2. På godset finns vad som kan 
vara den äldre mangård med 
långsmalt f d boningshus och två 
flyglar som uppfördes under greve 
Per Brahe dy:s tid 1665-1680. 

NYCKELVÄRDEN 
• Kyrkomiljö 
• Kavlås säteri med samlad be- 
  byggelse och park 
• Hömbs by med bebyggelse och  
  alléträd 
• Gårdar och torp 
• Landskapselement med odlade        
  marker, betesmarker, alléer m m 
• Fornlämningsmiljöer

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE

17
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Den stora trelängade ekonomibyggnaden har stall och ladugård i huggen granit med dekorationer i rött tegel. Byggnaden uppför-
des 1863 efter ritningar av Charles Emil Löfvenskiöld. Byggnaden bild nederst höger uppfördes som ångmejeri ca 1850.

anslutning till byns äldre, troligen medeltida, lokalisering. 

Bebyggelse vid Kavlås omtalas på 1300-talet. Säteriet  
utvecklades under 1700-talet, genom Fredrik Ulrik von Es-
sens försorg, till ett av länets främsta gods. Den stora gårds-
anläggningen omfattar corps-de-logi med omgivande park, 
flera mindre boningshus och en stor ekonomianläggning. De 
äldsta gårdsbyggnaderna är från 1600- och 1700-talen, öv-
riga byggnader huvudsakligen från 1800-talet. Bebyggelsen 
har överlag fått behålla ett ursprungligt utseende. 

Hömbs kyrka och by
Hömbs kyrka är en salkyrka som speglar olika epoker. Lång-
husets västra del är tidigmedeltida medan det fullbreda 
koret tillkom 1715 med tidstypisk tresidig avslutning samt 
sakristia i norr. Det nyromanska tornet med rundbågsöpp-
ningar och rundbågsfriser samt portal med vimperg tillkom 
1886. 

Hömbs by ligger strax nordost om Kavlås och har antagligen 
fått sin nuvarande uppbyggnad kring sekelskiftet 1800 på 
initiativ av godsets ägare. Ett tiotal små boningshus är regel-
bundet placerade längs en bygata, med sockenkyrkan i ena 
fonden. Husen är enhetligt utformade. Ekonomibebyggelsen 
är uppförd strax efter 1900. 1909 byggdes ett skolhus med 
drag av herrgårdsstil. I nordost ligger byns f d fattigstuga, 
även kallad luffarhotellet. Stugan utgör en rest av den äld-
re byns bebyggelse. Sockenkyrkan har ursprung från tidig 
medeltid men byggdes om ca 1715 och erhöll torn 1886. Vid 
Korsåsen i öster låg två av traktens soldattorp.

Boningshusen på traktens små gårdar och f d torpställen be-
står uteslutande av små timrade enkel- eller parstugor, oav-
sett om husen är byggda ca 1800 eller 1900. Väggarna har 
rödfärgad panel, fönstren är spröjsade och taken täckta med 
tegel. Mycket talar för att det var i början av 1900-talet som 
husens knut- och fönsterfoder samt vindskivor blev svart-
målade (tjärade), på initiativ från godset, kanske i samband 
med att väggarnas brädfodring rödfärgades. Detta är karak-
täristiskt för bebyggelsen under Kavlås, men saknar i övrigt 
förankring i gammal västgötsk byggnadstradition.

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE
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Hömbs by nordost om Kavlås har antagligen fått sin nuvarande uppbyggnad kring sekelskiftet 1800. Ett tiotal små enhetliga boningshus finns längs bygatan, med sockenkyrkan i fonden. 

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE
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Hömbs by har hört samman med 
Kavlås sedan 1620-talet. Troligen 
var det ca 1800 som bybebyg-
gelsen reglerades och samlades 
söder om kyrkan i ett regelbundet 
mönster. Boningshusen förlades 
längs bygatan och ekonomi-
byggnaderna innanför. De äldre 
ekonomilängorna ersattes 1907 
av nya. 

Det stora skolhuset uppfördes 
1909 och välbevarat från bygg-
nadstiden.

Övriga delar i kulturmiljön
I väster ligger Sandbackens f d skolhus, Djupagården, byggt 
1847 med en av Kavlås ägare som byggherre, Kavlås f d sta-
tionshus från 1870-talet, en f d lanthandel och ruinerna av 
Snickarekvarn. Området mellan Snickarekvarn och riksväg 
48 har ingått i det forna alunbruket. Vid Snickarekvarn har 
enligt en uppgift funnits ett pumpverk till bruket.

Fornlämningar
Väster och nordost om Hömbs by ligger fornåkerssystem 
i det öppna ängs- och beteslandskap som omger byn. Man 
förmodar att fornåkrarna ingått i den gamla byns åkerom-
råde och vid byns flyttning fått ny funktion som ängs- och 
betesmark. Fornåkerssystemet kan möjligen vara medeltida 
Omedelbart öster om detta finns ett stort område med sten-

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

RIKSINTRESSE KULTURMILJÖ
Hömb-Kavlås R 51. Motivering: Herrgårdslandskap 
kring Kavlås, ett säteri med medeltida ursprung, 
som på ett mycket tydligt sätt speglar godssyste-
mets ekonomiska och sociala struktur.

Uttryck för riksintresset: Huvudbyggnad från 1700- 
talet, ekonomibyggnader bl.a. av sten från 1862 ef-
ter C E Löfvenskiölds ritningar, väg- och allésystem, 
samt underlydande torp och Hömbs by med enhet-
ligt ordnad bebyggelse med skola och lantarbetar-
bostäder, fossila åkrar som sannolikt utgör resterna 
efter den avhysta medeltidsbyn.

BYGGNADSMINNE
Kavlås gods. En byggnad som har ett synnerligen 
högt kulturhistoriskt värde förklaras för bygnads-
minne av länsstyrelsen och omfattas då av skydds-
bestämmelser. Huvudbyggnaden på Kavlås gods 
omfattas av skyddsbestämmelser och inför åtgärd 
ska fastighetsägare kontakta länsstyrelsen för avgö-
rande om åtgärden är tillståndspliktig. (3 kap. Kul-
turmiljölagen).

FORNLÄMNINGAR OCH KYRKA
Fornlämningar och kyrka har skydd enligt Kulturmil 
jölagen och får inte ändras eller påverkas utan till-
stånd. Kontakt med länsstyrelsen ska tas innan alla 
åtgärder som berör dessa miljöer.

REGIONALT VÄRDEFULLT ODLINGSLANDSKAP
Område Kavlås. Representativt för slättbygden. Om-
rådet är en välbevarad odlingsbygd som är välhäv-
dad. 

vallar och röjningsrösen som visar på tidigare odlingar. Mitt 
i detta ligger två stensättningar från järnåldern. Norr om 
fornåkrarna ligger ytterligare två stensättningar, varav en 
kallas Gullröret och ett block med 25 älvkvarnar. Förhisto-
riska lämningar finns även nära det sentida torpet Björkå-
sen i nordost. Dessa består av två stora rösen, en stor hög, 
en stensättning och en rest sten. I anslutning ligger sentida 
husgrunder och röjningsrösen.           

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE
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Hömbs kyrka med omgivande 
kulturlandskap.

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE
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LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Utpekat av kommunen som område av högsta  
kulturhistorska värde. 

Befintliga utpekanden i form av riksintresse för kultur-
miljö samt byggnadsminnet Kavlås gods ska utgöra ut-
gångspunkt för förhållningssätt till miljön. 

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och material-
val bör respekteras. Hömbs by och stora delar av Kav-
lås gods har påtagligt höga kulturhistoriska värden och 
dess tidstypiska drag bör värnas.

Bebyggelsens struktur inom respektive del och i land-
skapet är viktig för förståelsen av miljön. Detta avser Kav-
lås gods, Hömbs kyrka och by samt omgivande torp och 
små gårdar.

Vägsträckningen genom miljön utgör en central del av 
miljöns karaktär. Vägnära träd och alléer utgör viktiga 
delar av vägmiljön och bör värnas.

Kulturlandskapet bör fortsatt hävdas med dess olika 
markslag för att kunna uppleva och förstå landskapets 
tidsdjup.

 

Landskapselement som stenmurar, odlingsrösen,  
diken och vattendrag samt äldre lövträd bör värnas.

Visuella utblickar och perspektiv mellan landskapets de-
lar och mot bebyggelse bör värnas. 

Trädrader, buskar, bryn och åkerholmar som förstärker 
perspektiv och skapar rumslighet bör värnas. 

Fornlämningsmiljöer hävdas så att lämningsformerna 
framträder.

Ett restriktivt förhållningssätt till ny bebyggelse bör till-
lämpas inom hela området.

I anslutning till Hömbs by och kyrka bör ny bebyggelse 
inte tillåtas. I gårdsmiljön Kavlås gods bör ett mycket res-
triktivt förhållningssätt till ny bebyggelse tillämpas samt 
prövas mot riksintressets uttryck och byggnadsminnet 
Kavlås gods. Utgångspunkten bör vara att den samlade 
gårdsbilden inte påverkas av tillkommande bebyggelse. 

Bild till vänster: Byns fattigstuga, det s k luffarhotellet, beläget 
i landskapet nordost om byn. De många små gårdarna och 
torpen kring Kavlås påminner om varandra. Tjärade knutar och 
fönsterfoder tillhör inte västgötsk byggnadstradition men är 
karaktäristiskt för bebyggelsen under Kavlås. Troligen härrör tra-
ditionen från tidigt 1900-tal.

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE
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Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning yta

Fornlämning linje

!( Fornlämning punkt

Byggnadsminne yta

! Byggnadsminne punkt

E Kyrkliga kulturminnen

Teckenförklaring
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E Kyrkliga kulturminnen

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning yta

Fornlämning linje

!( Fornlämning punkt

Byggnadsminne yta

! Byggnadsminne punkt

E Kyrkliga kulturminnen
OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE
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Området
Området omfattar Ingemarstorps by med omgivande kultur-
landskap, belägen omedelbart norr om Tidaholms stad. Tidi-
gare har byn ingått i Agnetorps socken, men den har senare 
blivit överförd till Tidaholms stad. Byn bestod år 1541 av tre 
hela hemman. 

Bebyggelse och fornlämningar
Nuvarande bebyggelse utgörs av fyra bondgårdar samlade 
kring en smal grusväg. Byn har behållit en samlad tät by-
struktur, annars mer ovanlig i Tidaholms kommun. Flera 
ekonomibyggnader är placerade längs bygatan. Mangårds-
bebyggelsen har en mer indragen placering. Bebyggelsen är 
genomgående från 1800-talet och tidigt 1900-tal och har be-
varat den karaktären. Endast den sydligast belägna gården 
har en mer ombyggd manbyggnad. Ödbogårdens manbygg-
nad har troligen ursprung från 1700-talet. 

Bybebyggelsen, varav flertalet byggnader är av trä och röd-
färgade, ger tillsammans med lövträden längs byväg och på 
gårdsplaner ett samlat och enhetligt intryck. Byn står i god 
samklang med omgivande öppna hagmarkslandskap med 
buskar, lövträd och stenmursrester. Den nuvarande byn har 
föregåtts av förhistorisk bebyggelse. Väster om Sörgården 

INGEMARSTORP
BYMILJÖ SAMT FORNLÄMNINGAR

Ingemarstorps by har bevarat en tät karaktär som 
annars är ovanlig i Tidaholms kommun. Flera eko-
nomibyggnader är placerade längs bygatan med-
an mangårdsbebyggelsen är mer indragen. Bebyg-
gelsen har delvis bevarad karaktär från 1800-tal 
och tidigt 1900-tal. Bymiljön samverkar med ett 
öppet hagmarkslandskap med stenmurar. I an-
slutning till byn finns stensättningar.

finns tre stensättningar. Av dessa kan den äldsta möjligen 
vara från bronsåldern. Den har en diameter av inte fullt 20 
m och har en intressant konstruktion. Fornlämningarna har 
sitt främsta värde sedda i förhållande till bebyggelse och 
kulturlandskap.

Bebyggelse och kulturlandskap 
i Ingemarstorp bildar tillsam-
mans en miljö med god historisk 
förankring.

NYCKELVÄRDEN 
• Tät bykaraktär 
• Ekonomibyggnader utmed  
  byväg 
• Bevarade karaktärsdrag gårdar 
• Vägnära träd 
• Hagmarker med fornlämningar

18
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Ekonomibyggnaderna ligger i hög 
grad utmed bygatan medan bo-
stadshusen har en mer indragen 
placering.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och material bör 
respekteras. Ett särskilt kulturhistoriskt värdefullt karak-
tärsdrag är ekonomibyggnaderna nära vägen med beva-
rad äldre karaktär. 

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och staket samt 
uppväxta lövträd och äldre fruktträd bör värnas.

Den samlade vägnära miljön med ekonomibyggnader, 
uppväxta lövträd och avgränsningar mot tomter är ett 
viktigt karaktärsdrag som bör värnas.

Kulturlandskapet med hävdade marker, buskar, träd och 
stenmurar är viktig för miljön. De öppna markerna bör 
fortsatt hävdas med dess olika markslag för att landska-
pets tidsdjup ska kunna upplevas och förstås.. 

Fornlämningar hävdas så att lämningsformerna framträ-
der.

Tillkommande bebyggelse bör utföras med varsamhet 
mot skala och karaktär hos närliggande bebyggelse. 

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

FORNLÄMNINGAR
Fornlämningar har skydd enligt Kulturmiljölagen och 
får inte påverkas utan tillstånd. Kontakt med länssty-
relsen ska tas innan alla åtgärder som berör dessa mil-
jöer.
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Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

!( Fornlämning punkt

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

!( Fornlämning punkt

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

!( Fornlämning punkt
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KLÄMMAN, HELYCKAN OCH BROMSERUD
GÅRDSMILJÖER I ODLINGSLANDSKAP.

Område och kulturlandskap
Området ligger i sydvästra Daretorp och består av bebyggel-
se vid Klämman, Helyckan och Bromseryd med omgivande 
kulturlandskap. Landskapsbilden är kännetecknande för 
denna del av Daretorp. Terrängen är mjukt kuperad. Kultur-
landskapet domineras av betes- och ängsmarker samt min-
dre odlade partier. Här och var växer löv- och blandskog i 
dungar eller som buskage. Stora odlingsrösen anger att jor-
den tidigare brukats i större utsträckning. Stengärdsgårdar 
finns i delar av området. Bebyggelsen följer småvägar som 
ringlar längs sluttningarna.

Bebyggelse
Gårdarna ligger i traditionella lägen, vanligen med rödfär-
gade uthus och ekonomibyggnader. Bebyggelsen är genom-
gående från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal och flera bygg-
nader har behållit något av ursprunglig karaktär trots vissa 
förändringar. Några inslag av nyare bebyggelse finns dock. 
Bromseryd utgörs av en liten götisk gårdsbildning med väl-
bevarad 1800-talsbebyggelse. Gården skiljs från resten av 
området av ett skogsparti. Det i övrigt öppna kulturland-
skapet kring gården har dock en karaktär som väl ansluter 
till området i övrigt. Området i stort ger exempel på hur en 
småskalig jordbrukstradition format kulturlandskapet, med 
odlingsrösen och kvarliggande stenmurar.

       

Klämman, Helyckan och Bromseryd utgör med 
gårdsbebyggelse och odlingslandskap ett gott ex-
empel på hur en småskalig jordbrukstradition for-
mat kulturlandskapet, med odlingslandskap och 
kvarliggande stenmurar. Bebyggelsen finns i tra-
ditionella lägen och med exempel på välbevarad 
karaktär från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.

Gårdsmiljön Klämman med man-
byggnad uppförd 1912. Som flygel 
ett litet brygghus eller bostads-
hus, troligen från tiden 1850-1870. 
På gården finns också en bod, två 
övriga uthus och ladugårdslänga. 
Den samlade bebyggelsen har väl 
bevarade äldre karaktärsdrag och 
ett typiskt höjdläge.

NYCKELVÄRDEN 
• Samlade gårdsmiljöer med tra- 
  ditionella drag och gårdsbild 
• Koppling till odlingslandskapet 
• Läge i odlingslandskapet 
• Traditionella karaktärsdrag 
• Kulturlandskapet med odlings-
element

19
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Gårdsmiljön Klämmans uthus 
och ekonomibyggnader. Sten-
mur, häck och körväg utgör 
viktiga delar av miljön.
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Gårdsmiljön Helyckan med bebyggelse, trädgård med fruktträd och grusgångar.
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Gårdsmiljön Bromseryd har s k 
götisk gårdsform med manbygg-
naden flankerad av två flyglar 
och en strikt åtskillnad mellan 
mangård och fägård. Mangården 
är uppförd 1868. Ladugården är 
uppförd 1910.  

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och mate-
rial bör respekteras. Samlade gårdsmiljöer inklusive 
stenmurar, tillfartsvägar samt avgränsande staket 
och kulturväxter utgör en samlad berättelse om en 
äldre, småskalig jordbrukstradition.

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och sta-
ket samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd bör  
värnas.

Kulturlandskapets hävdade marker med stenmu-
rar och lövrik inramning bör hävdas fortsatt med 
dess olika markslag för att landskapets tidsdjup ska 
kunna förstås och upplevas. Den öppna markens 
avgränsade ytor och oregelbundna former är ett 
kännetecknande drag.

Fornlämningar bör hävdas så att lämningsformerna 
framträder.

Den samlade gårdsbilden hos respektive gårdsmiljö 
utgör med byggnadernas funktion och disposition 
en värdefull helhet. Tillkommande bebyggelse bör 
utföras med varsamhet mot skala och karaktär hos 
närliggande bebyggelse.

Ny bebyggelse förläggs så att dispositionen av be-
fintliga byggnader inom gårdstomten inte otydlig-
görs.

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

FORNLÄMNINGAR
Fornlämningar har skydd enligt Kulturmiljölagen och 
får inte påverkas utan tillstånd. Kontakt med länssty-
relsen ska tas innan alla åtgärder.
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Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön
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Område och kulturlandskap
Området upptas av ett till stora delar öppet och uppodlat 
landskap. Områdets kärna omfattas av Kungslena by med 
Enebacken och omgivande kulturlandskap på de terassarta-
de sluttningarna kring byn, där flera bondgårdar ligger. Det 
har ett varierat innehåll med lämningar från olika tidsperio-
der alltsedan förhistorisk tid. 

Kulturlandskapet har i stora drag behållit strukturer sedan 
laga skiftet med förhållandevis små odlingsytor, ofta kan-
tade av stenmurar, lövträd och buskar. I högre terränglägen 
finns betesmarker med lövträd. Kivatorp och Gunniltorp 
som båda varit små byenheter omges av liknande kultur-
landskap. Längst i sydost är den småkuperade terrängen 
skogbevuxen. 

Fornlämningar
På Varvsberget söder om byn ligger lämningarna av Lena-
borg, som på 1200-talet var i Birger Jarls ägo och raserades 
på 1400-talet. Sannolikt har Lenaborg främst varit en stor-
mansborg, uppbyggd i mitten av 1200-talet som ett större 
stenhus. Ett monument nära kyrkan erinrar om slaget vid 
Lena 1208, vilket likt slaget vid Gestilren i Varv 1210 utgjorde 
kulmen på stridigheterna mellan de Sverkerska och Erikska 
kungahusen. 

KUNGSLENA
KYRKA OCH BYMILJÖ, GÅRDS- OCH TORPMILJÖER, BORGRUIN OCH FORNLÄMNINGAR

Kungslena fyller en mycket viktig funktion som 
förmedlare av kunskap om den historiska utveck-
lingen under lång tid - både lokalt och nationellt. 
Miljön representerar genom bl a lämningarna av 
Lenaborg och minnesmärket efter slaget vid Lena 
historia av nationellt intresse. Kungslena kyrka 
är en av länets mest kulturhistoriskt intressanta  
kyrkor och bybebyggelsens struktur minner 
om den planerade köpstadens rutnätsplan från 
1600-talet. 

På Plantabergets östsluttning ligger stenåldersgravar i form 
av tre gånggrifter, samt flera järnåldersgravar. Norr om byn 
finns en koncentration av järnåldersgravar. Från historisk 
tid finns flera områden kring byn med fornåkrar och ter-
rasskanter. Vid Bossgårdshagen finns förhistoriska lämning-
ar som tyder på att trakten varit bebodd under järnåldern. 
Lämningarna utgörs av ett par gravfält samt några domar-
ringar och stensättningar. En hålväg och en fångstgrop ingår 
även i området.

Kungslena kyrkby
Kungslena kyrkby var förr en av länets största byar. Byn som 
då hade 27 hemman härjades svårt av brand 1672 när den 
hörde till Visingsborgs grevskap. Greve Per Brahe d y lär ha 
velat utveckla Kungslena till en köpstad och lät utföra en 
plan för byns återuppbyggnad. Planen var ett rutmönster 
med tre långgator och fem tvärgator. Någon köpstad blev 
dock inte Kungslena, men byn återuppbyggdes efter planen. 

Laga skiftet, som i Kungslena föregicks av segslitna och kom-
plicerade turer, genomfördes 1827-1867. Skiftet fick till följd 
att de flesta gårdarna flyttades ut från bytomten. Endast 
Bossgården, Korsgården och Ledsgården blev kvar i byn. Ut-
flyttningen av gårdarna fick pågå en lång tid, 40 år, bl a bero-
ende på att flera hus var byggda i sten och till skillnad från 
timmerhusen inte flyttbara. Av den ståtliga rutnätsplanen 
återstår efter skiftet endast en långgata och rester av Leds-
gårdsgatan, en av tvärgatorna.

NYCKELVÄRDEN 
• Kyrkomiljö 
• Fornlämningar 
• Bybebyggelse utmed landsväg 
• Spår av byns rutnätsplan 
• Trädgårdar, träd 
• Bossgården 
• Enebacken 
• Utflyttade gårdar, t ex Smeds- 
  gården 
• Lämningar av kalkbruk 
• Kulturlandskapet med odlings- 
  element

Vid bygatan öster om kyrkan 
ligger ett sockenmagasin av 
sten, vilket också härrör från 
den gamla byn. Det är byggt på 
1700-talet.

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE

20
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Byns bebyggelse
Kungslena kyrka med sina tre karaktäristiska takryttare är 
en av länets förnämligaste medeltida kyrkor. De senmedel-
tida valven försågs 1749 med målningar av Johan Risberg. 
Ledsgårdens gamla boningshus vid bygatan har bottenvå-
ning av sten och övervåning av timmer. Vid bygatan öster 
om kyrkan ligger ett magasin av sten, vilket också härrör 
från den gamla byn. Vid kyrkplatsen ligger ett f d skolhus 
från 1860-talet. Bossgården, tidigare Kungslena överstebo-
ställe, ligger vid kyrkan och har en stor tvåvånings man-
byggnad av sten från 1700-talet. 

Efter laga skiftet har en bybebyggelse med boningshus, lant-
handel och även egnahem från 1900-talet vuxit fram längs 
bygatan. Byn ger därför även idag ett samlat och tätt intryck, 
till vilket bidrar stora träd och stenmurar som kantar vissa 
tomter mot bygatan. De ekonomibyggnader som ännu finns 
kvar i byn ger en antydan om byns utseende före skiftet. 

Höga askar sätter sin prägel på 
miljön kring vägkorsningen mot 
bygatan öster om kyrkan.

Bossgården eller Kungslena 
kungsgård ligger vid kyrkan. Fö-
regångaren Lenaborg låg någon 
kilometer åt söder. Bossgården 
har skydd som byggnadsminne. 
Huvudbyggnadens bottenvåning 
är uppförd 1731-1732 i kalkstens- 
och sandstensblock som delvis 
lär vara hämtade från Lenaborg. 
Övervåningen i tegel är uppförd 
1762-1766. 

Småhusbebyggelse har under senare decennier tillkommit 
sydväst och sydost om byn. Den egentliga bytån är riven, men 
Enebacken uppe i Varvsbergets sluttning strax söder om byn 
har tåkaraktär. Där finns en samling av ett tiotal små bo-
ningshus vilka fungerat som backstugor och soldattorp. Till 
några torp hör ladugård, i övrigt endast uthus. Trots att de 
flesta boningshusen har förändrats något ger Enebacken som 
helhet ett mycket ålderdomligt intryck. Alla stugor, utom en 
vitmålad, har rödfärgad lock- eller locklistpanel och flerta-
let tak täcks av tegel. Husen ligger längs en liten ”gata” mel-
lan stenmurar och inbäddas i grönska av lövträd, fruktträd 
och nyponsnår. Enebacken omges av hag- och lövängsmarker 
samt odlade partier.

Bebyggelse kring byn
Kring byn ligger de utflyttade gårdarna, ofta inramade av 
höga lövträd. Merparten har byggnader från skiftenas tid, 
varav flera har behållit något av en ursprunglig karaktär. Ve-
kagården har en f d manbyggnad som i stort sett är oföränd-
rad sedan byggnadstiden. Av de tvåvåningsbyggnader som 
uppfördes på en del gårdar efter skiftena har Smedsgården 
fått behålla mycket av äldre prägel. De flesta har dock i varie-
rande grad byggts om. 

Vid Bredegården och Smedsgården söder om byn har funnits 
kalkbruk, enligt uppgift nedlagda ca 1930-1940. Smedsgår-
den som startades på 1880-talet var det största av de två och 
hade eget järnvägsspår till Kavlås station. Bruket inköptes 
1919 av Västergötlands Förenade Kalkindustrier. Det något 
äldre Bredegården var enligt uppgift litet och hade en obe-
tydlig produktion. De röda slaggåsarna är framträdande in-
slag i landskapsbilden, delvis dock övervuxna. 

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE
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Bossgården, tidigare Kungslena översteboställe, ligger vid kyrkan och har en stor tvåvånings manbyggnad av sten från 1700-talet. 
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1. Bossgårdens dass med tälttak.

2. Byns långgata. Efter laga skiftet 
har bybebyggelse efter hand vuxit 
fram längs bygatan och bygatan 
ger därför även idag ett tätt och 
samlat intryck. Träd och stenmu-
rar som kantar tomter bidrar till 
detta.

3. Socknens f d skolhus från 1862 
mittemot kyrkan. 1

2

3

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE
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1. Enebacken i Varvsbergets sluttning söder om byn har tåkaraktär med en samling av tiotalet små boningshus vilka fungerat som 
backstugor och soldattorp. 2. Uthus längs bygatan med traditionella karaktärsdrag i fasadmaterial, portar och takmaterial. 3. Bebyg-
gelse längs bygatan.

1

2 3

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

RIKSINTRESSE KULTURMILJÖ
Kambrosilurområdet R 100. Kulturhistorisk region 
kring de västgötska platåbergen vars breda inne-
håll speglar väsentliga skeden i landets agrara och 
förindustriella landsbygdshistoria från jordbrukande 
stenålderskulturer till 1700- och 1800-talets agrara 
revolution. Mycket höga pedagogiska och veten-
skapliga värden som genom landskapets öppenhet 
och speciella topografiska egenskaper tydligt kan 
avläsas.

Till uttrycken för riksintresset hör odlingslandskapet 
kring Kungslena-Varv med bl a lämningarna efter 
folkungarnas Lenaborg och platsen för slaget vid 
Lena 1208, Kungslena medeltida kyrka, överstebo-
ställe med byggnader uppförda av sten från Lena-
borg. Lämningar efter alun- och kalbruk m m.

FORNLÄMNINGAR OCH KYRKOTOMT
Fornlämningar och kyrka med kyrkotomt har skydd 
enligt Kulturmiljölagen och får inte ändras eller på-
verkas utan tillstånd. Kontakt med länsstyrelsen ska 
tas innan alla åtgärder som berör dessa miljöer.

BYGGNADSMINNE BOSSGÅRDEN
En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhis-
toriskt värde får förklaras för byggnadsminne av läns-
styrelsen och omfattas då av skyddsbestämmelser. 
Inför åtgärd ska fastighetsägare kontakta länsstyrel-
sen för avgörande om åtgärden är tillståndspliktig.

LANDSKAPSBILDSSKYDD
Miljön ingår i området för landskapsbildsskydd 
Kungslena. Detta innebär bland annat tillståndsplikt 
för omfärgning av fasad och byte av takmaterial.

REGIONALT VÄRDEFULLT ODLINGSLANDSKAP
Miljön ingår i utpekat område Kungslena med åker, 
hagmark och betesmark. Området är representativt 
för falbygdsnaturen, har en ganska mångformig ve-
getation och är som helhet en välbevarad, välhäv-
dad odlingsbygd.

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE
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1

2

3

1. Smedsgården är en av de 
gårdar som flyttades ut vid laga 
skiftet. På några av dessa bygg-
des manhus i två våningar och 
Smedsgården är det enda av 
dessa med ursprunlig karaktär. 
Huset är byggt ca 1830-1860.

2. Söder om Smedsgården ligger 
lämningar efter Smedsgårdens 
kalkbruk i form av slaggåsar.

3. Vekagården nordväst om 
Kungslena by är en av de utflytta-
de gårdarna vid skiftet. Gårdsbild 
och ekonomibyggnader skildrar 
en traditionell karaktär, medan 
manbyggnaden är i sen tid reno-
verad.

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE
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Landskapet väster om Kungslena 
by.

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE
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Kivatorp nordväst om Kungslena 
har varit en egen by. Idag finns 
här två tätt liggande gårdar. Den 
ena har götisk uppbyggad med 
mangården avgränsad av stenmu-
rar mot fägården. Bostadsflygeln 
är från 1800-talets förra del. Går-
darnas bostadshus och ekonomi-
byggnader ger ett gott exempel 
på samlad gårdsbildning med 
karaktär av tiden av sent 1800-tal 
och tidigt 1900-tal. Vårdträd och 
murar i sten är viktiga delar.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Utpekat av kommunen som område av högsta  
kulturhistorska värde. 

Befintliga utpekanden i form av riksintresse för kul-
turmiljö samt byggnadsminnet Bossgården ska bil-
da utgångspunkten för  lämpliga förhållningssätt till 
tillämpliga delar av miljön. 

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och ma-
terialval bör respekteras. Den samlade miljön är 
av särskilt kulturhistoriskt värde. Enskilda byggna-
der med särskilt kulturhistoriskt värde är Bossgår-
den, Ledsgårdens bostadshus, stenmagasinet vid  
kyrkan, Enebackens bebyggelse med tåkaraktär 
samt utflyttade gårdar med välbevarad äldre karak-
tär i det kringliggande landskapet.

Karaktären av samlad by är värdefull. Byns struktur 
med långgata och rest av tvärgata är ett av miljöns 
centrala karaktärsdrag, som vittnar om rutnätspla-
nen från 1600-talet. Denna struktur, där bebyggelsen 
finns utmed långgatan, har historisk bakgrund och 
bör värnas vid t ex nybyggnation.

Ekonomibyggnader och uthus med traditionella ka-
raktärsdrag på tomterna förstärker kopplingen till en 
äldre bymiljö och bör värnas.

Ett restriktivt förhållningssätt till ny bebyggelse inom 
samlad bymiljö bör tillämpas. Tillkommande bebyg-
gelse utförs med hänsyn till skalan hos befintlig be-
byggelse.

Stenmurar, häckar samt vägnära träd, särskilt i form 
av ask, utgör en viktig del av miljön utmed bygatan 
och bör värnas. Hit hör också dungen av äldre askträd 
vid byns utfartsväg mot Dala. 

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och staket 
samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd bör värnas.

Tillkommande byggnader eller växtlighet bör inte 
skymma viktiga vyer mot befintlig äldre bebyggel-
se.

Kulturlandskapet med förhållandevis små odlingsy-
tor, ofta kantade av stenmurar, småvägar, lövträd och 
buskar samt betesmarker högre terränglägen bör 
fortsatt hävdas med dess olika markslag för att land-
skapets tidsdjup ska kunna upplevas och förstås.

Fornlämningsmiljöer bör hävdas så att lämningsfor-
merna framträder.

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE
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Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning yta

Fornlämning linje

!( Fornlämning punkt

Byggnadsminne yta

! Byggnadsminne punkt

E Kyrkliga kulturminnen

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning yta

Fornlämning linje

!( Fornlämning punkt

Byggnadsminne yta

! Byggnadsminne punkt

E Kyrkliga kulturminnen

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning yta

Fornlämning linje

!( Fornlämning punkt

Byggnadsminne yta

! Byggnadsminne punkt

E Kyrkliga kulturminnen

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE
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Området
Området ligger vid Östfalans rand inom ett mjukt kuperat, 
böljande landskap. Det omfattar kyrkmiljön och följer en 
höjdsträckning från kyrkan norrut till Storegården där ut-
skiftade gårdar ligger i det omgivande öppna odlingsland-
skapet. 

Bebyggelse
Kymbo by enskiftades år 1806 och resterande gårdar skifta-
des enligt laga skifte år 1863. Gårdarna ligger spridda kring 
den gamla byplatsen. Kyrkan byggd 1899 ligger i karaktäris-
tiskt höjdläge synlig vida omkring. På samma plats låg dess-
förinnan en tidig medeltida kyrka. I anslutning till kyrkan 
ligger skolan, byggd 1868 och tillbyggd 1899, samt några går-
dar och villor. Landsvägen gick förr mellan kyrkan och sko-
lan men en ny vägdragning har gjorts söder om kyrkan. Syd-
ost om kyrkan ligger en lanthandel. Bebyggelsen på några 
gårdar har behållit en mer ursprunglig karaktär, i övrigt är 
bebyggelsen relativt förändrad. Viktigt är bebyggelsemönst-
ret med kyrkplatsen inramad av stora lövträd och de utflyt-
tade gårdarna. Kymbo 15:2 har kulturhistoriskt värdefull 
gårdsbebyggelse.

KYMBO
KYRKBY MED BL A SKOLA OCH LANTHANDEL.

Kymbo kyrka har ett karaktäristiskt höjdläge i 
landskapet. Byns gårdar är i hög grad utflyttade i 
landskapet i samband med två skiften. Gårdarna 
spridda i landskapet kring kyrkan ger exempel på 
bebyggelsemönstrens förändring i samband med 
skiftena. 

Vänster, Storegården flyttades ut 
från byn 1863 vid laga skiftet och 
är en väl sammanhållen miljö 
med många traditionellt utfor-
made byggnader. Manbyggnaden 
är uppförd ca 1864. 

Motsatt sida, Kymbo kyrka.  
Kyrkogården omgärdas av knut-
hamlade lindar.

NYCKELVÄRDEN 
• Kyrkomiljö 
• Höjdläge i landskapet 
• Skolhus vid kyrkan 
• Exempel på utflyttade gårdar

21
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1. Karta upprättad 1779 visar den 
täta bybebyggelsen före enskifte 
och laga skifte, då gårdarna istäl-
let förlades åtskilda i landskapet 
kring byplatsen.

2. Vägnära träd liksom kvarva-
rande bebyggelse med bevarad 
äldre karaktär i form av material, 
färgsättning och utformning av 
delar som fönster och dörrar är 
viktiga.

1

2

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

KYRKA OCH KYRKOTOMT
Kyrka och kyrkotomt har skydd enligt Kulturmiljöla-
gen och får inte ändras utan tillstånd. Kontakt med 
länsstyrelsen ska tas innan alla åtgärder som berör 
kyrkomiljön.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och material-
val bör respekteras. Särskilt kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader är skolbyggnaden med uthus.

Kring vägsträckningen norr om kyrkan skapar träd, 
häckar och stenmurar en rumslighet som är viktig för 
upplevelsen av miljön och bör värnas. 
 
Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och staket 
samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd bör värnas.

Tillkommande bebyggelse nära den äldre vägsträck-
ningen invid kyrkan bör utföras med varsamhet mot 
skala och karaktär hos närliggande bebyggelse.



141

LEVA I ODLINGSLANDSKAPET

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning yta

E Kyrkliga kulturminnen

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning yta

E Kyrkliga kulturminnenTeckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning yta

E Kyrkliga kulturminnen



142

LEVA I ODLINGSLANDSKAPET



143

LEVA I ODLINGSLANDSKAPET

Området 
Ottravads by ligger endast 1,5 km från Dimbo by, men på en 
betydligt lägre nivå i terrängen. Från Dimbo vid kanten av 
kalkstensplatån sluttar terrängen kraftigt ned mot Ottra-
vads by i sydöst. Byn omges av ett småkulligt isälvslandskap 
som här huvudsakligen består av jordbruksmark. 

Gravfält och ödekyrkogård
Vid Dimbo ligger det största gravfältet i Västergötland med 
in emot 300 gravar. Järnåldersgravar som talar för en ut-
vecklad bosättning på platsen under forntidens senare skede 
finns också vid Ottravad. Här ligger samtliga fyra gravfält 
i socknen samlade, varav två är små och det tredje omfat-
tar 46 gravar och är ett av de större i Tidaholms kommun. 
De tre gravfälten består sammanlagt av 66 synliga gravar, 
varav mer än hälften utgörs av högar. Övriga gravar består 
av främst runda stensättningar. I det stora gravfältet ingår 
även en treudd. Det fjärde gravfältet utgörs av flatmarks-
gravar som inte är synliga ovan jord. Fyndet av en romersk 
vinskopa (ca 200 e Kr) och sotfläckar i jorden bestyrker grav-
förekomsten. Det är möjligt att de fyra gravfälten egentligen 
har utgjort ett sammanhängande gravfält. 

I grannskapet ligger ödekyrkogården där den forna socken-
kyrkan låg, riven 1813 när man byggde den nya stora kyrkan 
i Dimbo. Ottravads kyrka var sannolikt byggd på 1100-talet, 
med ett smalare, rakt avslutat korparti och i väster ett torn. 

OTTRAVAD
KYRKBY OCH GRAVFÄLT I ODLINGSLANDSKAP          

Ottravadsområdet har en stark historisk kontinui-
tet i förhållandet mellan de förhistoriska lämning-
arna, den medeltida kyrkplatsen och bybebyg-
gelsen i det mjukt kuperade odlingslandskapet. 
Byn har ett typiskt läge i terrängen och ett samlat 
bebyggelsemönster i anslutning till bytomten 
trots laga skifte.

Kyrkans märkliga romanska dopfunt är överförd till Statens 
Historiska Museum. Ödekyrkogården omfattar, förutom kyr-
kans grundmurar, gravstenar från tiden kring år 1700 och en 
sentida klockstapel. Kyrkogården återinvigdes 1982. 

Historisk kontinuitet
Ottravadsområdet har en stark historisk kontinuitet i för-
hållandet mellan de förhistoriska lämningarna, den med-
eltida kyrkplatsen och bybebyggelsen i det mjukt kuperade 
odlingslandskapet. Trots 1800-talets laga skifte ligger gårds-
grupper samlade i en rad i anslutning till bytomten. Den nu 
befintliga bybebyggelsen är i olika mån präglat av senare ti-
ders förändringar. Byns typiska terrängläge och det samlade 
bebyggelsemönstret är dock viktigt att beakta, som en del 
av den större kulturmiljön med fornlämningar och kultur-
landskap.

Ottravads f d kommunalhus. 

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

RIKSINTRESSE KULTURMILJÖ
Området är utpekat som riksintresse för kulturmiljö 
Kambrosilurområdet. Motivering (utdrag): Kultur-
historisk region kring de västgötska platåbergen 
vars breda innehåll speglar väsentliga skeden i lan-
dets agrara och förindustriella landsbygdshistoria 
från jordbrukande stenålderskulturer till 1700- och 
1800-talets agrara revolution. Mycket höga pedago-
giska och vetenskapliga värden som genom land-
skapets öppenhet och speciella topografiska egen-
skaper tydligt kan avläsas.
Till uttrycken för riksintresset hör odlingslandskapet 
kring Kungslena-Varv med bl a lämningarna efter 
folkungarnas Lenaborg och platsen för slaget vid 
Lena 1208, Kungslena medeltida kyrka, överstebo-
ställe med byggnader uppförda av sten från Lena-
borg. Lämningar efter alun- och kalbruk m m.

FORNLÄMNINGAR
Fornlämningar har skydd enligt Kulturmiljölagen 
och får inte påverkas utan tillstånd. Kontakt med 
länsstyrelsen ska tas innan alla åtgärder som berör 
dessa miljöer.

REGIONALT VÄRDEFULLT ODLINGSLANDSKAP
Av länsstyrelsen utpekat område Dimbo med föl-
jande värdeomdöme: Representativt för falbygds-
naturen. Ganska artrik vegetation och välhävdad 
hagmark.

NYCKELVÄRDEN 
• Samlad bybebyggelse 
• Koppling till gravfält och öde- 
  kyrkogård 
• Samlad bebyggelse 
• Äldre vägsträckning
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Ödekyrkogården med sitt höjdläge 
t v i bild, belägen invid den gamla 
bygatan/landsvägen. 

Storegårdens mangårdsbyggnad.

Ödegårdens ladugårdslänga med 
tidstypiskt utförande från tiden 
kring 1900-talets mitt med välbe-
varade karaktärsdrag.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och mate-
rialval bör respekteras.  

Sambandet mellan gravfält och ödekyrkogård och 
dagens bebyggda miljö är centralt och bör hållas 
tydligt. Fornlämningsmiljöer hävdas så att lämnings-
formerna framträder.

Den äldre vägsträckningen invid ödekyrkogården 
och i miljöns östra del bör vårdas som en del av by-
miljöns äldre utformning.

Karaktären av samlad by är värdefull. Tillkommande 
bebyggelse bör utföras med varsamhet mot skala,  
karaktär och struktur hos närliggande bebyggel-
sen. Detta är särskilt betydelsefullt mellan dagens 
landsväg och den nuvarande bebyggelsen norr om 
den äldre vägsträckningen. 

Samlade gårdsmiljöer och äldre tomter med bebyg-
gelse och trädgård med äldre karaktärsdrag bör vär-
nas. 

Tillkommande ekonomibyggnader i den samlade 
bymiljön bör förläggas framförallt norr om befintlig 
bebyggelse. 

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och mate-
rial bör respekteras. 

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och sta-
ket samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd bör  
värnas.
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SJOGERDALA
BYMILJÖ OCH FORNLÄMNINGAR I ODLINGSLANDSKAP

Område
Området utgörs av Sjogerdala by med omgivande kulturland-
skap och är beläget i södra Velinga. Sjogerdala som utgjorts 
av hemmanen Stora Sjogerdala och Lilla Sjogerdala ligger i 
sluttningen av en brant höjdsträckning, ovanför ett flackt 
parti som ännu 1880 omfattade madmarker och en liten sjö. 

Fornlämningar
På åsen, i områdets södra del, ligger flera järnåldersgravar i 
en för dessa trakter ovanligt stor mängd. Dessa tyder på en 
förhistorisk bosättning i området. I anslutning till byns öpp-
na marker ligger ett litet gravfält med fem stensättningar. I 
området finns även tre domarringar, en hög och fem sten-
sättningar. Samtliga gravar är troligen från järnålderns se-
nare del. Fornlämningarna sträcker sig bort mot Äbbarps by. 
Ortnamnet skrevs 1539 “Segodall”. 

Bebyggelse
Bebyggelsen, som uteslutande består av bondgårdar, ligger 
i en gles rad längs vägen som går över sluttningen. Med få 
undantag är gårdarnas manbyggnader mer eller mindre för-
ändrade på senare år. På Sjogerdala 4:1 finns dock en äldre 
manbyggnad i två våningar. Mest utmärkande för området 
är det samlade bebyggelsemönstret på åsen och det öppna 
varierade kulturlandskapet i sluttningarna nedanför, med 
stenbundna betesmarker och förhållandevis små odlingsy-
tor, med buskar, träddungar och stenmurar.

Sjogerdala har en stark koppling mellan bebyggd 
miljö, omgivande kulturlandskap och fornlämning-
ar. Kulturlandskapet är småskaligt med värdefulla 
landskapselement. Av byggnader med välbevarad 
äldre karaktär kan särskilt mangårdsbyggnaden i 
två våningar på Sjogerdala 4:1 nämnas. 

NYCKELVÄRDEN 
• Bebyggelse utmed byväg 
• Sjogerdala 4:1 manbyggnad 
• Variationsrikt kulturlandskap  
  med betesmark och odlingsele- 
  ment

Utmärkande för området är det öppna varierade kulturlandskapet i sluttningarna nedanför, med stenbundna betesmarker och förhållan-
devis små odlingsytor, med buskar, träddungar och stenmurar.

23
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Välbevarad manbyggnad i två 
våningar på Sjogerdala 4:1 (vänster). 
Fägata i beteslandskapet (höger).
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BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

FORNLÄMNINGAR
Fornlämningar har skydd enligt Kulturmiljölagen 
och får inte påverkas utan tillstånd. Kontakt med 
länsstyrelsen ska tas innan alla åtgärder som berör 
dessa miljöer.

REGIONALT VÄRDEFULLT ODLINGSLANDSKAP 
Av länsstyrelsen utpekat område Velinga med 
följande värdeomdöme (natur): Natur: Representa-
tiv odlingsbygd. Artrik och mångformig vegetation. 
Innehåller hotade arter. Stora björkhagar. Området 
är som helhet en välbevarad odlingsbygd som är 
välhävdad. Området är ett exempel på utvidgning 
av odlingsmarken genom utdikning av våtmarker. 
Delvis småskaligt med öppna diken och stenmurar 
men med förändrat laga skifte.

Ekonomibyggnader samt vägnära träd bildar viktiga element i 
miljön.
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LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och materi-
alval bör respekteras. Särskilt kulturhistoriskt värde-
full byggnad är mangårdsbyggnaden i två våningar  
på Sjogerdala 4:1.

Odlingslandskapet med dess olika markslag bör 
fortsatt hävdas för att landskapets tidsdjup ska kun-
na upplevas och förstås. Landskapselement som 
odlingsrösen, holmar, småvägar, gärdesgårdar och 
skiftesgränser med öppna diken, stenmurar eller 
trädrader är viktiga att värna.

Karaktären av enskilda gårdslägen med samlad ka-
raktär utmed vägen är en viktig egenskap. Placering 
av ny bebyggelse i omgivande odlingslandskap bör 
ske endast ske efter övervägande. 

I befintliga gårdslägen bör anpassning av ny bebyg-
gelse ske med hänsyn till läge, skala och historiskt 
knuten karaktär hos befintlig bebyggelse, särskilt i 
anslutning till mangårdsbyggnaden på Sjogerdala 
4:1 i miljöns västra del.

Vägnära uppväxta lövträd liksom stenmurar och  
andra avgränsande element bör värnas.

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och sta-
ket samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd bör  
värnas.

Den samlade större gårdsmiljön i områdets östra del vid kors-
ningen upp mot Sjogerdala.
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Område och bebyggelse
Området ligger mitt i Valstads socken, nära Otterstorpasjön, 
där det öppna landskapet övergår i skogsbygd. Trots att Sjö-
stan ligger på en höjdsträckning stiger terrängen markant 
upp mot Otterstorps by vid randen av Falbygdens högslätt. 
Upp mot byn i nordväst tar betesmarker och uppodlad mark 
vid. Runt bebyggelsen i Sjöstans sluttning växer löv- och 
blandskog. 

Området kring Sjöstan var förr utmark till gårdarna i Otters-
torp. I slutet av 1800-talet låg här tio backstugor och ett sol-
dattorp tätt utmed vägen. Idag finns fem stugor kvar och 
fortfarande ger bebyggelsen i stort en bild av 1800-talets 
backstugusamlingar. 

Husen är små timrade enkelstugor med rödfärgad panel 
(varav några har genomgått förändringar i senare tid). Ännu 
på 1930-talet lär här ha bott hantverkare bl a skomakare, 
skräddare, sömmerska och snickare. Enligt uppgift utförde 
de som bodde stugorna även daglönearbeten hos bönderna 
i trakten. Till tomterna hör uthus där man hade höns och 
ibland ko och gris.

SJÖSTAN
BACKSTUGOR OCH SOLDATTORP

Sjöstan representerar 1800-talets backstugemil-
jöer i ett randområde mellan öppet landskap och 
skogsbygd.

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och mate-
rialval bör respekteras. Bebyggelsens volym bör res-
pekteras och tillbyggnader till befintliga byggnader 
bör undvikas.

Karaktären av samlad utmarksbebyggelse är värde-
full och representerad endast på ett mindre antal 
platser i kommunen. 

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Tomternas öppna karaktär är viktig. Tillkomman-
de bebyggelse bör utföras med varsamhet mot 
skala och karaktär hos närliggande bebyggelse,  
särskilt backstugan, Ny bebyggelse bör placeras på 
bortre delen av tomt sett från vägen.

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och staket 
samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd bör värnas.
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SKRÅMMEN
TORPMILJÖER I ODLINGSLANDSKAP

Skråmmen med torpet Karlshov och soldattorpet 
Pershov representerar på ett särskilt tydligt sätt 
traditionella torpmiljöer med typiskt utkantsläge 
inom socknen. Helheten av bebyggelse av detta 
slag inklusive kringliggande ängs- och hagmarker 
är idag påtagligt sparsamt förekommande i Tida-
holms kommun.

Område
Området omfattar soldattorpet Pershov (på kartan kallad  
Bostället) och torpet Karlshov med omgivande kultur- 
landskap. Torpen ligger i socknens östligaste del, där  
terrängen stiger upp mot Hökensås och jordbrukslandskapet 
övergår i ren skogsbygd. Det var inte ovanligt att soldattorp 
placerades i sådana utkantslägen. 

Bebyggelse och kulturlandskap
Torpen ligger med ca 300 meters mellanrum längs en liten 
väg. Av torpbebyggelsen återstår främst boningshusen, där 
särskilt Pershov är väl bevarat. Torpen omges närmast av 
ängs- och hagmarker med bl a hasseldungar och stengärds-
gårdar. I öster finns även odlade partier. Den öppna mar-
ken övergår så småningom i tät skog. Gamla torpmiljöer av 
detta slag är inte vanliga i Tidaholms kommun. Bebyggelse 
och kulturlandskap tillsammans fyller en viktig funktion 
som förmedlare av kunskap om våra gamla bebyggelse- och 
brukningsformer. Viktigt är att det ålderdomliga kultur-
landskapet kan hållas öppet och hävdat.

Soldattorpet Pershov omges av ängar och beteshagar. Boningshuset är en timrad enkelstuga, ladugården är numera riven.

NYCKELVÄRDEN 
• Torpens samlade bebyggelse- 
  miljöer 
• Traditionella karaktärsdrag 
• Omgivande kulturlandskap        
  med odlingselement och väg
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Soldattorpet Pershov samt (motstående sida) torpet Karlshov med omgivande öppna marker.
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Framfartsvägen till torpet Karlshov med omgivande betade marker.
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Körvägen mellan torp och soldat-
torp omges av lövade betesmarker.

Ladugårdslängan vid Karlshov, där 
de öppna markerna betas av får.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och material bör 
respekteras. Tillkommande bebyggelse inom miljön bör 
undvikas. Mindre komplementbyggnader anpassade till 
karaktären hos befintlig bebyggelse kan vara möjlig på 
Karlshov.

Kulturlandskapet bör fortsatt hävdas med dess olika 
markslag för att landskapets tidsdjup ska kunna förstås 
och upplevas. De avgränsade landskapsrum som bildas av 
små odlingsytor är ett viktigt karaktärsdrag.

Gärdesgårdar, stenmurar, öppna diken och körvägar i an-
slutning till det öppna landskapet utgör viktiga element 
och bör värnas.

Trädgårdsväxter inklusive buskar, fruktträd och uppväxta 
lövträd är viktiga och bör värnas.
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Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön
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SUNTAK
BYMILJÖ MED BL A KYRKA, ÖDEKYRKA, FORNLÄMNINGAR OCH HERRGÅRDSMILJÖ

Landskap och fornlämningar
Suntaks by ligger i sluttningen av en höjdsträckning, till 
största delen omgiven av ett öppet odlingslandskap. När-
mast byn finns ängsmarker samt löv- och blandskog. Områ-
det uppvisar en intressant kontinuitet från järnåldern och 
framåt. 

Ett stort järnåldersgravfält nära Klostergården avspeglar att 
bosättningen vid Suntak har förhistoriskt ursprung. Grav-
fältet omfattar ca 70 gravar. Dessa utgörs av omkring 58 run-
da stensättningar, åtta högar och tre treuddar. 

Den gamla kyrkan ligger i byns norra del med små lövdungar 
i norr och söder samt i öster en välbevarad gårdsmiljö från 
tidigt 1900-tal. Kyrkplatsen förbinds med den öppna ytan 
för bytån i söder via en liten stig. Öster härom ligger Store-
gården, i en svag sluttning upp mot nya kyrkan. Byns väs-
tra del utgörs av Mariebergs herrgård. I söder befinner sig 
vid avtagsvägen mot Folkabo den gamla skolan och längre åt 
öster på en åsrygg den ovannämnda nya kyrkan. Direkt sö-
der om kyrkan löper en mindre väg invid vilken står en red-
skapsbod. På samma rygg som nya kyrkan finns ett gravfält 
och en hög från järnåldern, vilka bara är några av socknens 
många fornlämningar som tyder på en ansenlig förhistorisk 
bosättning. Vad gäller historisk tid så speglar 1564 års jorde-
bok ett jordägande som domineras av de världsliga och and-

liga frälsena, varom bl.a. gårdsnamnet Klostergården vid nya 
kyrkan vittnar. 

Suntaks ödekyrka och Suntaks kyrka
Den gamla kyrkan från 1100-talet är en av Sveriges bäst be-
varade kyrkor från tidig medeltid. Den har fått behålla sin 
romanska form med långhus och ett lägre, smalare kor med 
halvrund absid i öster. Invändigt finns i koret senmedeltida 
kalkmålningar, medan takmålningarna utfördes 1769 av An-
ders Wetterlind, klockare i Acklinga. Kyrkan ligger i byns 
norra del med små lövdungar i norr och söder samt i öster en 
välbevarad gårdsmiljö från tidigt 1900-tal. Kyrkplatsen för-
binds med den öppna ytan för bytån i söder via en liten stig. 
Öster härom ligger Storegården, i en svag sluttning upp mot 
nya kyrkan. 

Byplats söder om ödekyrkan
På 1700-talet omfattade byn nio gårdar varav åtta låg sam-
lade på byplatsen söder om den medeltida kyrkan. 1847 ge-
nomgick byn laga skifte varvid alla gårdar utom Storegården 
flyttades ut från byn. Efter skiftet har annan bebyggelse till-
kommit vid byn, vilket medfört att Suntak också idag har 
karaktären av en bybildning, om än med mer spritt bebyg-
gelsemönster.

Välbevarade gårdsmiljöer
Storegårdens välbevarade manbyggnad från 1817 ligger på 
sin gamla plats ett stycke söder om medeltidskyrkan. Väs-
ter om kyrkan ligger Mariebergs herrgård, skapad i samband 
med laga skiftet, med mangårdsbebyggelse från ca 1850.
Klostergården längst i sydöst är ett f d militärboställe med 
välbevarad manbyggnad från ca 1850-70. Vid gamla kyrkan 
ligger Sofiero med gårdsbebyggele från 1910-talet. 

Suntaks by uppvisar en påtaglig historisk kontinui-
tet från järnåldern, representerad av ett stort grav-
fält, och framåt. Ödekyrkan från 1100-talet är en av 
Sveriges bäst bevarade tidigmedeltida kyrkor med 
god anknytning till den välbevarade Storegården 
på den gamla byplatsen. Klostergården, Marie-
bergs herrgård samt ett variationsrikt omgivande 
landskap bidrar till helheten.

Järnvägsetablering
1906 invigdes järnvägen Tidaholm-Vartofta med station vid 
Suntak. Stationshuset finns ännu kvar, om än något föränd-
rat.  Järnvägen drogs strax söder om den gamla kyrkan, tvärs-
över den öppna platsen för bytån. Suntak kom dock aldrig 
att utvecklas till ett stationssamhälle utan har bevarat by-
karaktären. Under 1900-talet har några egnahem uppförts. 
Dessa har liksom stationshuset från 1906 senare genomgått 
förändringar i varierande utsträckning. Det f d skolhuset, 
byggt 1919, är delvis ombyggt men har i stora drag bevarat 
det tidstypiska utseendet med rödfärgad panel, vitt listverk 
och stort mansardtak. Det har en för landsbygdsskolor van-
lig placering, vid vägskälet i byn. Skolhuset bör beaktas som 
ett viktigt inslag i byns bebyggelsemiljö, även om det inte re-
dovisas nedan. Vid vägskälet står en milsten. I området ingår 
även en gammal stenbro, byggd 1864 i två spann över Ösan.

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

RIKSINTRESSE KULTURMILJÖ 
Suntak R 53. Suntaks by uppvisar en för länet re-
presentativ bebyggelseutveckling från järnåldern 
till 1800-talets gårdsutflyttningar med en sällsynt 
välbevarad medeltida kyrkomiljö.

Uttrycken för riksintresset utgörs av: Gravfältet söder 
om Klostergården med 70 anläggningar från järn-
åldern med varierade former. Den gamla romanska 
kyrkan från 1100-talet med senmedeltida kalkmål-
ningar. Storegården från 1817 som representerar en 
regional byggnadstradition från tiden före laga skif-
tet. Mariebergs herrgård med mangårdsbyggnad 
från 1841, skapad genom sammanslagning av två 
äldre gårdar, kaptensbostället Klostergården.

NYCKELVÄRDEN 
• Ödekyrkogård 
• Storegården, Klostergården,  
  Mariebergs herrgård 
• Kulturlandskap med odlings- 
  element

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE

26
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1- Vid laga skifte 1847 förblev Sto-
regården på den gamla bytom-
ten. Byggnaden har varit bostad 
för två hushåll. Den uppfördes 
1817 med en planlösning som 
motsvarar två enkelstugor som 
ihopfogats. Vid logen finns en 
tröskvandring. 

2. Sofiero ger en god bild av 
gårdsbebyggelse från 1900-talets 
början. Manbyggnaden är en sals-
byggnad uppförd 1913.

3. Mariebergs herrgård skapades 
genom sammanslagningar av tre 
gårdar vid laga skiftet. Huvud-
byggnaden uppfördes omkring 
1850.

1

2

3

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

RIKSINTRESSE KULTURMILJÖ 
Riksintresse kulturmiljö Suntak. Motiv: Suntaks by 
uppvisar en för länet representativ bebyggelse-
utveckling från järnåldern till 1800-talets gårdsut 
flyttningar med en sällsynt välbevarad medeltida 
kyrkomiljö.

Uttryck för riksintresset är gravfältet söder om Klos-
tergården med 70 anläggningar från järnåldern 
med varierade former. Den gamla romanska kyrkan 
från 1100-talet med senmedeltida kalkmålningar. 
Storegården från 1817 som representerar en regional 
byggnadstradition från tiden före laga skiftet. Marie-
bergs herrgård med mangårdsbyggnad från 1841, 
skapad genom sammanslagning av två äldre gårdar, 
kaptensbostället Klostergården. 

FORNLÄMNINGAR OCH KYRKOR
Fornlämningar och Suntak nya kyrka har skydd en-
ligt Kulturmiljölagen och får inte ändras eller påver-
kas utan tillstånd. Kontakt med länsstyrelsen ska tas 
innan alla åtgärder som berör dessa miljöer. 
Suntak gamla kyrka är statligt byggnadsminne och 
får inte ändras eller påverkas utan tillstånd från Riks-
antikvarieämbetet.

REGIONALT VÄRDEFULLT ODLINGSLANDSKAP
Av länsstyrelsen utpekat område med följande vär-
deomdöme: Tidig medeltida by med stark förhisto-
risk förankring. Mycket värdefull bebyggelsemiljö i 
ett mycket förändrat laga skifteslandskap. Området 
är som helhet en välbevarad odlingsbygd.

 

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE
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Söder om Suntaks kyrka finns ett 
värdefullt kulturlandskap som 
också ansluter till Klostergården 
(vänster i bild). 

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE
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Klostergården var 1685-1876 
kompanichefsboställe. Manbygg-
naden fick troligen sitt nuvarande 
utseende 1850-1870. Byggnadens 
dekorativa panelarkitektur är 
ovanlig i kommunen. I trädgården 
finns ett dekorativt utformat f d 
dass med tälttak.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Utpekat av kommunen som område av högsta  
kulturhistorska värde. 

Riksintresset för kulturmiljö utgör en viktig grund för 
lämpliga förhållningssätt till miljön. Här utpekas särskilt 
järnåldersgravfält, den medeltida kyrkan, Storegården 
samt Mariebergs herrgård.

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och material bör 
respekteras. Särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
är Storegården, Klostergården, Sofiero samt Mariebergs 
herrgård.

Fornlämningsmiljöer hävdas så att lämningsformerna 
framträder.

Den samlade gårdsbilden hos Storegården samt möjlig-
heten att uppleva ett samband med den gamla kyrkan 
är viktigt. Gångstråk och gärdesgård mellan den gamla 
bytomten och kyrkomiljön bör värnas. 

Visuella utblickar och perspektiv mellan vägen och  
Mariebergs herrgård, den nya kyrkan samt kulturlandska-
pet från vägen åt sydost mot Klostergården är värdefulla 
och bör inte otydliggöras.

Kulturlandskapet bör fortsatt hävdas med dess olika 
markslag för att kunna uppleva och förstå landskapets 
tidsdjup. Landskapselement som stenmurar, odlingsrö-
sen, diken, äldre lövträd och enskilda byggnader i det 
brukade landskapet värnas.

Miljön kring Storegården och norrut mot gamla kyrkan, 
miljön kring Mariebergs samlade gårdsbild samt Kloster-
gårdens bebyggda miljö och kulturlandskapet nordväst 
därom är känslig för förändring.

Ett mycket restriktivt förhållningssätt till ny bebyggelse bör 
tillämpas väster och norr om Storegården, mellan den f d 
byplatsen och den gamla kyrkan, runtomkring den gamla 
kyrkan, väster om den nya kyrkan, i kulturlandskapet väs-
ter och nordväst om Klostergården, inom Klostergårdens 
bebyggelseområde samt inom området för Mariebergs 
huvudbyggnad, flyglar och trädgård.

Tillkommande bebyggelse bör anpassas till skala och 
karaktär hos befintlig bebyggelse. 
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Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning yta

Fornlämning linje

!( Fornlämning punkt

E Kyrkliga kulturminnen

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning yta

Fornlämning linje

!( Fornlämning punkt

E Kyrkliga kulturminnen

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning yta

Fornlämning linje

!( Fornlämning punkt

E Kyrkliga kulturminnen

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE
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Området
Området följer en större åsbildning som sträcker sig från Ve-
linga kyrka i norr till Berga herrgård i söder. I sydöst begrän-
sas området av skogspartier samt av vägen mellan kyrkan 
och Berga. Vägen har enligt gamla ekonomiska kartan varit 
huvudvägen söderut genom socknen.

Bebyggelse
Sockenkyrkan har medeltida ursprung men byggdes om 1752. 
Den ståtliga klockstapeln är uppförd 1686. Kyrkplatsen ligger 
högt på åsryggen i områdets norra del. Väster om kyrkan 
utbreder sig ett flackt uppodlat område som tidigare främst 
har varit madmarker och sjöbotten. Här finns några åker-
gärden med parallella öppna diken, kännetecknande för det 
sena 1800-talets odlingslandskap men ovanligt i våra dagar. 
På höjdsträckningarna norr om kyrkan ligger gårdar kring 
Velinga gamla byplats. Vid kyrkan har gårdarna behållit mer 
av äldre karaktär med samlade rödfärgade gårdsbyggnader 
och stora träd på mangårdarna. Bebyggelsen i övrigt är mer 
förändrad men präglas av gårdar i traditionella höjdlägen 
och med typisk funktionsuppdelning av byggnaderna. En-
staka avvikande nybebyggelse har dock tillkommit. Längs 
vägen utmed åssluttningen söder om kyrkan ligger enstaka 
gårdar, i kanten av skogen som vidtar längre upp på åsen. 

VELINGA KYRKA OCH BERGA GÅRD
KYRKA OCH BYMILJÖ, HERRGÅRD OCH ODLINGSLANDSKAP

Velinga har invid den gamla byplatsen vid kyrkan 
gårdar med samlad bebyggelse och traditionella 
karaktärsdrag i typiskt höjdläge. Berga gård har 
välbevarad äldre bebyggelse i god samklang med 
omgivande ängar och hagmarker och är ett gott 
exempel på en mindre herrgårdsbildning. Den be-
byggda miljön samverkar med ett kulturhistoriskt 
och botaniskt intressant öppet landskap.

Kulturlandskap
Nedanför gårdarna i väster utbreder sig ett öppet kultur-
landskap med åkrar, beteshagar, lövskogsdungar och sten-
gärdsgårdar. Samma typ av kulturlandskap följer vägens 
västra sida ned mot Berga herrgård. Herrgården har välbe-
varad äldre bebyggelse som står i god samklang med omgi-
vande ängar och hagmarker, närmast gården mer parkar-
tade. Infarten till gården markeras av grindstuga, alléer och 
stenmurar. I gårdens närhet finns också enstaka torpställen

I länsstyrelsens naturvårdsprogram för Skaraborgs län 1984 
uppmärksammades ett område kring Velinga och Sjogerdala 
där bl a detta område ingår. Det anges vara betydelsefullt för 
landskapsbilden och botaniskt intressant bl a på grund av 
inslag av bok. Av geovetenskapligt intresse är områdets is-
älvsavlagringar.

Kyrkan med medeltida ursprung, 
ombyggd 1752. Klockstapel upp-
förd 1686.

NYCKELVÄRDEN 
• Kyrkomiljö med prästgård 
• Byns höjdläge 
• Samlad bebyggelse 
• Trädgårdar, träd, traditionella  
  gårdslägen 
• Traditionella karaktärsdrag 
• Berga gård med omgivande   
  lövskog, hagar, allé

27
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Bebyggelse i traditionella höjd-
lägen. Särskilt kring kyrkan med 
välbevarade äldre karaktärsdrag. 
Vägar och gårdsträd bidrar påtag-
ligt till miljön.

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

FORNLÄMNINGAR OCH KYRKA
Fornlämningar och kyrka har skydd enligt Kulturmiljö-
lagen och får inte ändras eller påverkas utan tillstånd. 
Kontakt med länsstyrelsen ska tas innan alla åtgärder 
som berör dessa miljöer.

REGIONALT VÄRDEFULLT ODLINGSLANDSKAP SAMT 
ÄNGS- OCH HAGMARKER
Av länsstyrelsen utpekat område. Bonde- och småbruks-
bygd i starkt kuperad terräng. De hävdade hagmarkerna 

och de till lövskog igenväxta hagarna ligger öster om 
åkermarken på kraftiga sluttningar med grundvattenut-
flöden här och där. Värdeomdöme: Representativ od-
lingsbygd. Artrik och mångformig vegetation. Innehåller 
hotade arter. Stora björkhagar. Området är som helhet 
en välbevarad odlingsbygd som är välhävdad. Av läns-
styrelsen utpekade värdefulla ängs- och hagmarker: Ha-
gar vid Velinga samt Hage på Klockargården.
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Kulturlandskap öster om kyrkan 
med bl a fornåkrar.
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LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och  
material bör respekteras. Särskilt kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse finns omedelbart söder om 
kyrkomiljön samt på Berga gård.

Gårdslägen samt gårdsbebyggelsens samlade 
karaktär med god koppling till omgivande äldre 
lövträd och ett äldre vägnät med vägnära träd bör 
värnas. 

Bebyggelsens samlade läge respekteras. Ny bebyg-
gelse förläggs framför allt som förtätningar i anslut-
ning till befintlig bebyggelse och med anpassning 
till dess skala och gårdsmiljö. Nya ekonomibyggna-
der i den samlade bymiljön förläggs framförallt norr 
om befintlig bebyggelse. 

Vid Berga gård bör omgivande parkmiljö med träd, 
odlingar, buskar, häckar, staket, murar och äldre 
fruktträd värnas. Kring gården bör sambandet 
mellan gårdsmiljö och hagmarkslandskap liksom 
vägnära träd värnas.

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar, staket, mu-
rar och äldre fruktträd bör värnas.

Fornlämningsmiljöer hävdas så att lämningsformer-
na framträder.

Kulturlandskapet bör fortsatt hävdas med dess 
olika markslag för att tidsdjup ska kunna upplevas 
och förstås.

Landskapselement som uppväxta lövträd, busk-
skikt, stenmurar, odlingsrösen, holmar och diken i 
det brukade landskapet värnas.

Berga herrgård med trädgård, allé 
och grindstuga..
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Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning yta

Fornlämning linje

!( Fornlämning punkt

E Kyrkliga kulturminnen
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VÄTTAK
BYMILJÖ MED KYRKA I ODLINGSLANDSKAP.

Området
Vättaks by ligger högt på den s.k. Vättakplatån, en sand- och 
grusplatå med branta sluttningar. Väster om byn vidtar så 
småningom tallskog. De mjukt böljande sluttningarna kring 
byn är dock genomgående uppodlade, utom enbevuxna be-
tesmarker i väster.

Bebyggelse
Av en bykarta från 1600-talet framgår att byns gårdar då 
som nu låg samlade väster om kyrkan. Laga skifte genom-
fördes 1834 varvid bebyggelsen spreds. Bebyggelsen består 
främst av bondgårdar och ligger koncentrerad i en trekant 
som bildats där vägar från Suntak och Bäcks by möts. På 
andra sidan byvägen ligger främst ekonomibyggnader. På 
byns högsta plats, mycket dominerande belägen, ligger den 
korsformiga timmerkyrkan från 1718. I väster ligger ett f d 
missionshus av tegel. Boningshusen i byn har varierande ål-
der och utformning överlag förändrade i senare tid. Enstaka 
nybyggnad har också skett. På grund av det samlade bebyg-
gelsemönstret och kyrkans läge har dock byn en karaktär 
som är väsentlig att framhålla. Byn utgör också en samlad 
enhet i omgivande öppna småkuperade landskap. Kyrkan är 
den enda sockenkyrkan av trä i kommunen.

Vättaks kyrka är kommunens enda sockenkyrka i 
trä, med ett mycket utpräglat höjdläge i landska-
pet. Miljöns gårdar är, liksom innan laga skifte, be-
lägna samlat väster om kyrkan.  

NYCKELVÄRDEN 
• Kyrkomiljö i höjdläge 
• Samlad bebyggelse på byplats 
• Nolgården

Landsväg i gränsen mellan kyrkoåsen och det lägre odlingslandskapet i söder. 

28
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LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och mate-
rial bör respekteras. Särskilt Nolgården har en sam-
lad gårdsbild med bevarad traditionell karaktär hos 
bebyggelsen. Miljöns ekonomibyggnader har i hög 
grad närvaro av äldre karaktärsdrag som bör tas till-
vara.

Kyrkans  synlighet i landskapet är ett viktigt karak-
tärsdrag. Uppväxta träd i tomtgränser och utmed 
vägar skapar en lummighet som är viktig att värna.

Bebyggelsens samlade läge respekteras. Ny bebyg-
gelse bör förläggas framför allt som förtätningar 
i anslutning till befintlig bebyggelse och med an-
passning till dess skala och gårdsmiljö.

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och sta-
ket samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd bör  
värnas.

Fornlämningsmiljöer hävdas så att lämningsformer-
na framträder.

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

FORNLÄMNINGAR OCH KYRKA
Fornlämningar och kyrka (gamla och nya) har skydd 
enligt Kulturmiljölagen och får inte ändras eller på-
verkas utan tillstånd. Kontakt med länsstyrelsen ska 
tas innan alla åtgärder som berör dessa miljöer.

REGIONALT VÄRDEFULLA ÄNGS- OCH  
HAGMARKER
Av länsstyrelsen utpekat område: Betesmark i 
Vättaks kyrkby. Består av tre delområden i nordväst, 
nordost respektive söder.

Miljöns ekonomibyggnader bär på 
tydliga traditionella karaktärsdrag.
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ÅSLIDA
BYMILJÖ I ODLINGSLANDSKAP

Område och bebyggelse
Området ligger i norra delen av Härja kring en smal väg som 
ringlar uppför Hökensås sluttning. Det består av byn Åslida 
som har en tät struktur med tre gårdar samlade kring vägen. 
Byn har en typisk lokalisering ovanför en bäck i den starkt 
sluttande terrängen och omges närmast av öppen jordbruks-
mark med inslag av hagmark och lövskogsdungar. 

Åslida är tidigast omnämnt år 1410 som ett ödetorp och be-
stod 1540 av ett frälsehemman och ett kronohemman. Be-
byggelsen på Backgården från 1800-talets senare del och 
1900-talets början har bevarat en ursprunglighet som är 
viktig även för bymiljön i stort. Hulegårdarnas bebyggelse är 
mer förändrad. Byvägen mellan Backgården och den norra 
Hulegården kantas av stora lövträd som en allé.

Åslida by har ett typiskt läge i landskapet. Byns 
täta struktur med ljusmålade och rödfärgade 
gårdsbyggnader i karaktäristiska placeringar är 
tillsammans med stora lövträd och omgivande 
kulturlandskap ett gott exempel på en bybildning 
i den brutna bygden kring Hökensås.

Bebyggelsens samlade läge till-
sammans med stora lövträd och 
omgivande landskap ger en bild av 
bybildningar i Hökensås närhet.

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN

REGIONALT VÄRDEFULLT ODLINGSLANDSKAP
Av länsstyrelsen utpekat område Vädbäcken med  
följande värdeomdöme: Representativ odlingsbygd 
med artrik vegetation. Området är som helhet en väl-
bevarad odlingsbygd som är välhävdad.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och material 
bör respekteras. 

Bebyggelsens samlade läge respekteras. Ny bebyg-
gelse bör utformas med hänsyn till den befintliga be-
byggelsens skala, material och karaktär. 

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och staket 
samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd bör värnas.

NYCKELVÄRDEN 
• Byns täta struktur och samlade  
  läge

29
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Bebyggelsens samlade läge till-
sammans med stora lövträd och 
omgivande landskap ger en bild av 
bybildningar i Hökensås närhet.
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Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning linje

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning linjeTeckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning linje
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ÖSTRA GERUM
BYMILJÖ MED KYRKA OCH GÅRDAR I ODLINGSLANDSKAP

Området
Området upptar Östra Gerums by vid landsvägen mel-
lan Skörstorp och Dimbo, samt omgivande kulturlandskap 
främst väster om vägen upp mot Gerumsberget. Utmärkande 
för området är bebyggelsemönstret där gårdarna dels ligger 
längs vägen, dels i en klunga vid Marbogården.

Bebyggelse
Sockenkyrkan från 1100-talet är en av de bäst bevarade med-
eltidskyrkorna i Skara stift. Den har bibehållit den romanska 
formen med absidförsett kor. 

Före 1800-talets skiften låg bebyggelsen i den förhållande-
vis stora byn tätt samlad längs landsvägens västra sida, nära 
kyrkan, med husen grupperade i dubbla rader. Enskifte ge-
nomfördes 1818, kompletterat med laga skifte 1844. Enligt 
uppgift fick fem gårdar ligga kvar vid den gamla byplatsen. 

Flera utskiftade gårdar placerades längs landsvägen, vilket 
bidrar till att byn har karaktären av radby även om gårdarna 
på sina håll ligger glest. Flera gårdar har manbyggnader som 
uppfördes vid tiden för skiftena, bl a några tvåvåningsstugor 
som på Marbogården. 

Genomgående har boningshusen i byn undergått omfattan-
de förändringar på senare år. De relativt få gårdar där bebyg-
gelsen behållit en ursprunglig karaktär är viktiga för upp-
levelsen av Östra Gerum som en äldre bymiljö. Särskilt bör 
Bossgården (Gerum 14:2) längst i sydväst framhållas. Gården 
är en av de bäst bibehållna från skiftenas tid på Falbygden.

Väster om vägen utbreder sig ett varierat kulturlandskap 
med omväxlande öppna odlingsmarker och betesmarker 
med stengärdsgårdar, längre upp mot Gerumsberget avgrän-
sat av lövskogspartier. Från den gamla bytomten vid Marbo-
gården går en fägata upp mot byns forna utmark på berget. 
En fägata mellan delvis bevarade stenmurar går också från 
Bossgården västerut.

Östra Gerum har en av de bäst bevarade medel-
tidskyrkorna i Skara stift. Miljöns bebyggelse vi-
sar dels bebyggelse på den gamla byplatsen, dels 
de utskiftade gårdarnas lägen på ett tydligt sätt. 
Väsentligt för miljön är den välbevarade kyrkplat-
sen, bebyggelsemönstret och det öppna hävdade 
kulturlandskapet, särskilt väster om vägen med 
fägatorna. Bossgården är en av de bäst bevarade 
gårdsmiljöerna från skiftenas tid på Falbygden.

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

RIKSINTRESSE KULTURMILJÖ
Kambrosilurområdet R 100. Kulturhistorisk region kring 
de västgötska platåbergen vars breda innehåll speglar 
väsentliga skeden i landets agrara och förindustriella 
landsbygdshistoria från jordbrukande stenålderskulturer 
till 1700- och 1800-talets agrara revolution. Mycket höga 
pedagogiska och vetenskapliga värden som genom 
landskapets öppenhet och speciella topografiska egen-
skaper tydligt kan avläsas.
Till uttrycken för riksintresset hör odlingslandska-
pet kring Kungslena-Varv med bl a lämningarna efter 
folkungarnas Lenaborg och platsen för slaget vid Lena 
1208, Kungslena medeltida kyrka, översteboställe med 

byggnader uppförda av sten från Lenaborg. Lämningar 
efter alun- och kalbruk m m.

FORNLÄMNINGAR OCH KYRKA
Fornlämningar och kyrka har skydd enligt Kulturmiljöla-
gen och får inte ändras eller påverkas utan tillstånd. Kon-
takt med länsstyrelsen ska tas innan alla åtgärder som 
berör dessa miljöer.

REGIONALT VÄRDEFULLT ODLINGSLANDSKAP 
Av länsstyrelsen utpekat område Östra Gerum med 
följande värdeomdöme (natur): Representativt för 
falbygdsnaturen. Artrik och ganska mångformig vegeta-
tion. Området är som helhet en välbevarad odlingsbygd 
som är välhävdad.

NYCKELVÄRDEN 
• Kyrkomiljön 
• Utflyttade gårdars läge vid  
  landsvägen 
• Bossgården 
• Kulturlandskap med fägator, 
  stengärdesgårdar m m

30
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1. Bossgården är en av de bäst 
bibehållna från skiftenas tid på 
Falbygden. 

2. Från landsvägen löper vägar mot 
utflyttade gårdar öster om byn.  

3. Samlad bebyggelse längs lands-
vägen ger intryck av radby. 

1 2

3
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Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning yta

!( Fornlämning punkt

E Kyrkliga kulturminnen
Teckenförklaring
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E Kyrkliga kulturminnen

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning yta

!( Fornlämning punkt

E Kyrkliga kulturminnen

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och mate-
rial bör respekteras. Särskilt kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse är Bossgården.. 

Karaktären av samlad miljö med gårdar längs lands-
vägen är värdefull. Vyn från vägen i söder mot gårds-
lägena bör hållas fri från tillkommande bebyggelse.

Kyrkans synlighet i landskapet är ett viktigt karak-
tärsdrag. 

Från landsvägen tvärgående gårds- och bruknings-
vägar är ett viktigt karaktärsdrag som bör värnas.

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och sta-
ket samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd bör  
värnas.

Kulturlandskapet bör hävdas fortsatt med dess olika 
markslag för att lanskapets tidsdjup ska kunna up-
plevas och förstås. Uppväxta träd och buskar samt 
åkerholmar, fägator och gränsmarkeringar i form av 
stenmurar, gärdesgårdar och öppna diken bör vär-
nas.

Fornlämningsmiljöer bör hävdas så att lämningsfor-
merna framträder. 
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VATTENKRAFT OCH BERGSBRUK 
GAV INDUSTRI
Under 1700-talet anlades i Tidaholmstrakten flera olika 
bruk. Nästan alla bruk var lokaliserade till Tidans dalgång 
med god tillgång på vattenkraft och skog. Till dem kom alun-
bruken i Oltorp och Kavlås nedanför Varvsberget. Kalkbrott 
växte i betydelse under 1800-talet Kavlås/Övertorps kalk-
bruk utvecklades till det största i f d Skaraborgs län med över 
100 anställda år 1895. Driften avvecklades i och med 1920- 
och 30-talens krisperioder. Ödegårdens kalkbruk väster om 
Ekedalen tog form i mitten av 1800-talet och blev ett av de 
största i f d Skaraborgs län.

Flera järnbruk uppstod. Det äldsta i Tidaholmstrakten var 
Annefors, med privilegier från 1760. Annefors blev också ett 
av regionens mer betydande tegelbruk. Järnmanufakturver-
ket vid Tidaholms gård, som utvecklades under 1850-talet 

fick central betydelse. Tidaholmstraktens industrialisering 
var främst knuten till Tidaholm med Vulcans tändsticksin-
dustri, som utgjorde grundförutsättningen för framväxt av 
Tidaholms stad och industriort.

I Madängsholm anlades textilindustri 1844 vid Madängs-
holms gård. Tidan hade sedan länge använts som kraftkälla 
för kvarnar vid Madäng.  1889 bildades Holma Linspinneri 
AB som genom sammanläggningar blev en av landets större. 
Kullö var ett litet industricentrum som anlades från Helli-
dens egendom vid sent 1800-tal. Läget var även här knutet 
till Tidan. Mer småskaliga kvarnar och sågar har funnits 
över hela kommunen, särskilt tätt utmed Tidan. Brokvarn 
och Herrekvarn är goda exempel på detta.

ALUNBRUK OCH KALKBRUK, SÅGAR OCH KVARNAR, JÄRNBRUK, TEXTILINDUSTRI OCH TÄNDSTICKS-
FABRIK MED VATTNET SOM KRAFT.
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Området
Området ligger i mellersta delen av Fröjereds socken och be-
står dels av Annefors gård och f d bruk vid Tidan dels av be-
byggelse vid Fröjereds kyrka ca 500 m väster om Annefors. 
Bebyggelsen vid Annefors omges av öppna ängsmarker och 
lövskogsdungar kring ån samt skogsmark i norr. 

Fröjereds tätort
Områdets västra del omfattar den äldre delen av Fröjereds 
tätort, bestående av Fröjereds kyrka, prästgård, f d lanthan-
del och två skolhus. Här ligger också den medeltida kyrk-
platsen som 1858 ersattes med den nuvarande stora kyrkan 
på ny plats sydväst därom. Den lilla bebyggelsemiljön har i 
stort behållit karaktären av ett äldre sockencentrum. Vid 
kyrkan möts vägar från bl a Klämmesbo, Fridene och Kavlås. 
Lanthandeln från ca 1880 påminner om Charles Emil Löfven-
skiölds mönsterritningar för landsbygdsbebyggelse. Skolhu-
sen är från 1920- och 1940-talen, prästgårdens manbyggnad 
uppfördes på 1940-talet. 

Annefors gård och f d bruk
Bruket har sitt ursprung i Fröjereds gård, bildad genom sam-
manläggningar av gårdar i Fröjereds forna by. Gården fick 
1760 privilegier för ett järnmanufakturverk. Gården köptes 

1764 av Fredrik von Essen på Kavlås. Han fick då utökade pri-
vilegier. Han döpte om gård och bruk till Annefors efter sin 
maka friherrinnan von Essen, Anne Charlotte Kruuse. Bru-
ket gjorde plåt-, spik- och manufaktursmide med tack- och 
stångjärn som råvara. Största delen fraktades till Göteborg 
för försäljning.

Vid 1800-talets mitt anlades ett tegelbruk som kom att få 
större genomslagskraft än järnbruket. Av järnhanteringen 
var spiksmidet mest livskraftigt, nedlagt först i början av 
1900-talet. I stället utvecklade man då tegelbruket som ca 
1904 flyttades från sin gamla plats till ca 300 m norr om ån. 
Tegelbruket som under 1900-talet blev ett av de mer bety-
dande i länet var i drift året om. Såväl murtegel som taktegel 
tillverkades. Under 1940- och 50-talen hade bruket ett 25-tal 
anställda. Tegelbruket lades ned 1965. Egendomens närings-
liv var sammansatt av förutom järnbruk och tegelbruk även 
jordbruk, en relativt stor skattlagd kvarn och skogsbruk in-
klusive sågverk. Sågen var igång på våren, på vintern bedrev 
man skogsbruk. På 1950-talet lades sågen ned.

Bebyggelsen omfattar flera byggnader varav de äldsta är 
från 1700-talets brukstid och de yngsta från 1950-talet. Flera 
byggnader ligger samlade vid gården vid Tidan t ex man-
byggnad med stor trädgård, f d dagsverksstuga/kontor me-
jeri, magasin, ladugård, mjölnarebostad, brygghus, kvarnen 
vid kvarndammen i Tidan och f d kontor. 

Byggnader för såg, smedjor, smedbostäder och kvarnstall har 
blivit rivna vid olika tillfällen under 1900-talet. Vid kraft-
verket i nordöst, vid Tidan, ligger rester av det äldre tegel-
bruket med delvis övervuxna lämningar av industrijärnväg 
och byggnader. Längs landsvägen norr om ån ligger främst 
boningshus från olika tider mellan 1900-50 samt det “nya” 
tegelbrukets byggnader. Dessa byggdes 1904, ombyggdes 
1937-38 och återuppfördes 1942 efter en brand. På 1960-talet, 
efter brukets nedläggning, byggdes tegelhusen om till verk-
stad och är nu delvis plåtklädda.

 

ANNEFORS OCH FRÖJERED
KYRKOMILJÖ MED SAMHÄLLSBILDNING, INDUSTRIMILJÖ

Fröjereds tätort har i stor utsträckning bevarat 
karaktären av äldre sockencentrum. Kulturhis-
toriskt intressant är framväxten av tätorten som 
en följd av Annefors utveckling som tegelbruk. 
Bruksmiljön vid Annefors är av kulturhistoriskt 
intresse dels som industriminne,  dels som en 
större egendom med sammansatt näringsliv, där 
byggnader från olika tider erinrar om de olika 
verksamheterna.

Fröjereds kyrka uppfördes 1858 
och ersatte då den medeltida 
kyrkplatsen. 

(Motstående sida) Boningshus 
nära Fröjereds kyrka uppfört som 
lanthandel och bostad efter 1878. 
Byggnaden ansluter till det sena 
1800-talets stilideal med rikt 
dekorerad träarkitektur. Trädgård 
samt magasin lämnar också vik-
tiga bidrag till miljön.

NYCKELVÄRDEN 
Fröjered 
• Kyrkomiljö och ödekyrkogård 
• Sockencentrumkaraktär 
• Skolhus, lanthandel, prästgård 
 
Annefors 
• Stort antal byggnader med  
  olika funktion kopplat till bruks- 
  tiden 
• Högreståndskaraktär 
• Kopplingen till vatten

31
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Fröjereds tätort. Nederst vänster 
de två skolhusen, varav ett är upp-
fört 1923 och ett 1945. 

OMRÅDE MED RISK FÖR ÖVERSVÄM-

NING. SE TILLÄGG TILL KULTURMILJÖ-

PROGRAM: KLIMATRELATERADE RIS-

KER OCH HOT FÖR KULTURMILJÖN
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Ödekyrkogården i tätortens östra del samt välbevarade bebyggelsemiljöer i anslutning till denna. 

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

FORNLÄMNINGAR OCH KYRKA
Fornlämningar och kyrka (gamla och nya) har skydd 
enligt Kulturmiljölagen och får inte ändras eller på-
verkas utan tillstånd. Kontakt med länsstyrelsen ska 
tas innan alla åtgärder som berör dessa miljöer.

REGIONALT VÄRDEFULLA ÄNGS- OCH HAGMARKER
Miljöns östra del vid Annefors utgör del av utpekat 
område Betesmark vid Annefors tegelbruk.

OMRÅDE MED RISK FÖR ÖVERSVÄM-

NING. SE TILLÄGG TILL KULTURMILJÖ-

PROGRAM: KLIMATRELATERADE RIS-

KER OCH HOT FÖR KULTURMILJÖN
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Dämningen vid Annefors kvarn 
utgör en central del av miljön vid 
Annefors gård.  

OMRÅDE MED RISK FÖR ÖVERSVÄM-

NING. SE TILLÄGG TILL KULTURMILJÖ-

PROGRAM: KLIMATRELATERADE RIS-

KER OCH HOT FÖR KULTURMILJÖN
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Ovan: Annefors kraftstation upp-
fördes 1935 på platsen för det 
äldre tegelbruket.

Vänster: Gårdsmiljön på Annefors 
gård.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Fröjered
Bebyggelsens tidstypiska drag samt tidstypisk dis-
position av byggnader bör respekteras. Här ska sär-
skilt nämnas lanthandel, skolhus och prästgård.

Kyrkomiljön är skyddad inom Kulturmiljölagen och 
får inte ändras utan tillstånd. Kontakt med länssty-
relsen ska tas innan alla åtgärder som berör kyrko-
miljön.

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och staket 
samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd bör vär-
nas.

Ödekyrkogården med träd, murar och lämningar 
bidrar till den historiska kontinuiteten och bör vär-
nas och marken hållas röjd och klippt.

Annefors
Bebyggelsens tidstypiska drag och material bör res-
pekteras. Viktiga är de olika byggnadernas skiftande 
karaktär med ursprung från olika tider och med 
olika funktion inom bruks- och jordbruksmiljöns 
helhet. Miljön har, med utgångspunkt i mangårds-
byggnaden och dess trädgård drag av högrestånds-
anläggning, vilket bör beaktas.

Vattenmiljön med dämmande anläggningar och 
dämda ytor är en central del av miljön och bör värnas.

Vägens sträckning genom området med utformning 
av bro och förekomsten av stenmurar och vägnära 
träd är viktig och erbjuder också utblickar i miljön.

Tillkommande bebyggelse bör utföras med var-
samhet mot skala och karaktär hos närliggande be-
byggelse med särskild tonvikt på gårdsmiljön och 
norrut fram till trädgård i väster till och med eko-
nomibyggnaderna i öster. Dessutom mellan vägen i 
områdets norra del och Tidan i söder. Tillkommande 
ekonomibyggnader bör i första hand förläggas öster 
om befintliga och ges utformning som knyter an till 
miljön.

OMRÅDE MED RISK FÖR ÖVERSVÄM-
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1. Kvarnbyggnaden är ett av de 
äldsta och viktigaste industrimin-
nena i miljön vid Annefors. Bygg-
naden är från tidigt 1700-tal och 
är utbyggd i etapper. 

2. Det gamla mejeriet och det 
gamla garaget till tegelbrukslast-
bilarna (även kallat "snickeriet").

3. F d dagsverksstuga och bruks-
kontor söder om manbyggnaden. 
Huset kan vara det äldsta på 
Annefors. Intill finns ett magasin i 
tegel uppfört omkring 1900.

4. Annefors manbyggnad är upp-
förd 1950 och förenar en äldre 
herrgårdsstil med drag av klassi-
cism samt 1950-tal.

1

2 3

4
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Teckenförklaring
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Kvarn- och sågmiljö. Välbevarat exempel på små-
skaliga produktionsmiljöer där Tidan utgjort kraft-
källa. Brokvarn är särskilt intressant som komplett 
kvarnmiljö. Bebyggelsen i miljön har i hög grad be-
varade äldre karaktärsdrag.

Brokvarn. Kvarnen uppfördes 1890 och utgör ett viktigt inslag 
i den kompletta kvarnmiljön vid Tidan. På bilden till höger 
mjölnarbostaden.

BROKVARN OCH HERREKVARN
KVARN- OCH SÅGMILJÖ

Området
Området ligger i Kymbo, Vättak och Härja socknar. Där sock-
narna möts vid Tidan, i kommunens sydvästra del, har vatt-
net länge utnyttjats som kraftkälla. Idag står kvarnarna vid 
Brokvarn och Turaströmmen kvar liksom sågen vid Herre-
kvarn och kraftstationen i Norka. Området utgör ett gott ex-
empel på hur Tidan använts som kraftkälla och vilken miljö 
detta skapat. Det är det enda området i sitt slag i kommunen.

Brokvarn
Brokvarn är en komplett kvarnmiljö där själva kvarnplatsen 
kan ha medeltida ursprung. Här finns mjölnarbostad, kvarn, 
magasin och stall. Turaströmmen några hundra meter norr 
om Brokvarn är som kvarnplats betydligt äldre än den nuva-
rande kvarnen, uppförd år 1890. Här ligger också ett välbeva-
rat bostadshus från 1800-talets mitt. Brokvarns kvarnmiljö 
är den mest kompletta i Tidaholm och innefattar även en 
ståtlig valvbro av huggen sten i flera spann. 

Herrekvarn
Herrekvarn nämns första gången i jordeboken 1693 som Her-
reqwarnan. Kvarn och såg har funnits sedan 1700-talet och 
den sista kvarnen revs 1936. Nuvarande sågverk med damm 
uppfördes 1937 och var i drift till 1970-talet. Spåntillverk-
ningen upphörde under 1960-talet. Numera sågas endast för 
husbehov. 

NYCKELVÄRDEN 
• Småskaliga vattenkraftsmiljöer 
• Helhet av produktionsbyggna 
  der, uthus och bostadshus 
• Välbevarad karaktär 
• Läsbar relation till vattendrag  
  och kulturlandskap
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BEFINTLIGA NATUR- OCH KULTURMILJÖ-UT-
PEKANDEN I PLANER OCH BESTÄMMELSER

REGIONALT VÄRDEFULLT ODLINGSLANDSKAP
Ingår i av länsstyrelsen utpekat område BOSARP 85-1 med 
följande värdeomdöme: Representativ odlingsbygd. Art-
rik och mångformig vegetation. Området är som helhet 
en välbevarad odlingsbygd som är välhävdad. Medeltida 
odlingslandskap med stark förhistorisk förankring. Tidigt 
utnyttjande av vattenkraften i Tidan. Mycket småskaligt 

landskap med ålderdomliga drag trots stora förändringar 
efter laga skifte. 

BROKVARNS NATURRESERVAT
Öster och sydost om delmiljön Brokvarn finns Brokvarns 
naturreservat. Detta utgörs av markerade åskullar, skapa-
de under inlandsisens avsmältning, då vattenmassor för-
de med sig stora mängder grus, slam och stenar. Idag be-
tas området och vegetationen är torrängsartad. Området 
är och ska vara präglat av människans brukande av jorden.

Sågmiljön i Herrekvarn. Överst 
resp. underst vänster: mangårds-
byggnad med stenkällare. Höger: 
såg samt (vänster i bild) mjölnar-
bostad.

Herrekvarns såg är det enda kvarvarande vattenturbindriv-
na sågverket i Tidaholms kommun. Det är dessutom i körbart 
skick. 

I miljön vid Herrekvarns såg finns även en fullt utrustad 
smedja och ett kvarnstall som båda troligen är från slutet 
av 1800-talet, en mjölnarbostad från 1800-talets senare del 
och en mangårdsbyggnad med flygel som båda är från om-
kring 1890. Två ladugårdar varav den ena är från omkring 
1920-40 och en redskapsbod. Flera av byggnaderna har bibe-
hållit mycket av ursprunglig karaktär men mangården och 
mjölnarbostaden har genomgått en del förändringar. 
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LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska drag bör respekteras. Mer-
parten av byggnaderna inom området har välbevarade 
karaktärsdrag.

Vattendragen med dämmande delar samt övriga 
murkonstruktioner i sten utgör en central del av miljön 
och bör värnas.

Ny bebyggelse bör utformas med hänsyn till den 
befintliga bebyggelsens småskalighet, material och 
utförande. 

Kulturlandskapet bör hävdas fortsatt med dess olika 
markslag för att landskapets tidsdjup ska kunna 
upplevas och förstås. De avgränsade brukningsytorna 
omgivna av skog tillhör miljöns karaktär.

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och staket samt 
uppväxta lövträd och äldre fruktträd bör värnas.

Turaströmmens kvarnplats mellan Herrekvarn och Brokvarn.     

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning yta

Fornlämning linje

!( Fornlämning punkt

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning yta

Fornlämning linje

!( Fornlämning punkt

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Fornlämning yta

Fornlämning linje

!( Fornlämning punkt
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Handpappersbruk
Området ligger vid Tidan i norra Baltak nära gränsen mot 
Tidaholms socken. Industriverksamheten vid Bälteberga 
inleddes på 1820-talet, när Per Alexander Rudbeck på Tida-
holm tog initiativet till ett handpappersbruk på sin egendom 
Bälteberga. Bruket priviligierades 1826 men igångsattes först 
1832, samma år som Rudbeck dog. 

Bruket placerades vid Tidan, strax söder om Bälteberga gård, 
vilken Rudbeck låtit flytta ut från Baltaks by vid enskiftet 
1805. Pappersbruket hade i genomsnitt ett tiotal anställda. 
1865 hade bruket fyra maskiner. Under en längre tid levere-
rade bruket papper till Göta hovrätt samt flera tingsrätter 
och kyrkor i västra Sverige. Pappersbruket var i drift till bör-
jan av 1890-talet då det brann ner. Strax dessförinnan hade 
namnet ändrats från Bälteberga till Tidans pappersbruk. I 
länet har funnits ytterligare fem handpappersbruk. 

BÄLTEBERGA
CORPS-DE-LOGI, LÄMNINGAR AV INDUSTRIMILJÖ

Invid pappersbruket anlades sedermera benstamp, kimröks-
fabrik, tegelbruk och ullspinneri. Av den industriella verk-
samheten vid Bälteberga återstår idag främst olika mur-
rester. Tegelbruket som låg söder om ån skall ha upphört ca 
1900. Längst fortlevde spinneriet som helt upphörde först ca 
1960. På nordsidan av ån låg också en kvarn, enligt uppgift 
igång till ca 1925, lämningar finns av kvarndammen.

Dagens bebyggelse
Bebyggelsen på platsen utgörs av boningshus. Vid bruket 
byggdes ett corps-de-logi, enligt uppgift ca 1850 av bruks-
patron von Zweigbergk som köpt bruket på 1840-talet. Man-
byggnaden användes under 1900-talet som lungsanatorium 
respektive barnhem och är nu privatbostad. Ett boningshus 
och ett till bostad ombyggt stort brygghus är båda troligen 
byggda vid 1800-talets mitt. Boningshuset inrymde perso-
nalbostäder till bruket. Byggnaderna ligger samlade vid vä-
gen som sluttar brant mot ån. Här ligger också ett yngre bo-
ningshus och öster om ån en villa från tidigt 1900-tal.

Åmiljö
I ådalen vid bruksmiljön växer lövskog. Ovanför bebyggelsen 
i norr vidtar öppna odlingsmarker. Ned till den gamla bruks-
miljön leder en allé av höga träd från Falköpingsvägen i norr. 
I Tidan, som är tämligen bred vid Bälteberga, finns trädbe-
vuxna öar. Enligt naturvårdsprogrammet för Skaraborgs län 
har området utmed Tidan högt naturvärde och en värdefull 
landskapsbild.

Miljön visar spåren av Bälteberga handpappers-
bruk i form av corps-de-logi, arbetarbostäder 
med rötter från tiden kring 1800-talets mitt samt 
murrester av industribyggnaderna. Åmiljön bidrar 
till en värdefull landskapsbild. Del av området 
söder om Tidan är regionalt värdefull ängs- och 
hagmark.

Corps-de-logi, Bälteberga egen-
dom samt f d brygghus, inrett till 
bostad i sen tid.

NYCKELVÄRDEN 
• Tydlig struktur corps-de-logi -  
  arbetarbostäder 
• Vattenmiljöns brukslämningar 
• Kulturlandskap i samverkan  
  med vattenmiljön
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Vid vägen som sluttar brant mot 
ån ligger det f d brukskontoret 
med personalbostäder, numera 
inrett med bostadslägenheter. 
Liggande spontad panel, små 
takutsprång samt fönsterformer 
bidrar till husets historiska karak-
tär. 

Corps-de-logiet byggdes enligt 
uppgift på initiativ av brukspatron 
von Zweibergk och har sedan 
blivit tillbyggt i omgångar. Under 
1900-talet fungerade byggnaden 
som lungsanatorium och barn-
hem. Till byggnadens historiskt 
förankrade karaktärsdrag hör 
fönstrens indelning, liggande 
spontad panel och de små takut-
sprången.

Ekonomibyggnaderna i gårdsmil-
jön söder om ån bidrar positivt till 
miljön.

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN

SKYDD ENLIGT KML
Fornlämningar har skydd enligt Kulturmiljölagen 
och får inte påverkas utan tillstånd. Kontakt med 
länsstyrelsen ska tas innan alla åtgärder som berör 
fornlämningsmiljö. 

REGIONALT VÄRDEFULLA ÄNGS- OCH  
HAGMARKER
Av länsstyrelsen utpekat område "Hage sydväst om 
Bälteberga", beläget i den utvalda kulturmiljöns syd-
västra del.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och 
 materialval bör respekteras.

Bebyggelsens disposition med corps-de-logi i höjd-
läge och f d arbetarbostäder längs vägen är en viktig 
del av miljöns karaktär. Tillkommande bebyggelse  
mellan corps-de-logi och Tidan bör utföras med 
varsamhet mot skala och karaktär hos närliggande 
bebyggelse.

Kulturlandskapet kring Tidan med ängsmarker och 
uppväxta lövträd är en central del av miljön och bör 
hävdas och upprätthållas. 

Lämningar av bruksmiljön i åmiljön är en central del 
av miljön. Invid och omkring dem bör hållas röjt så 
att lämningsformerna framträder.
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Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön
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Området
Området ligger vid Tidan i nordöstra utkanten av Tidaholms 
stad men hör till Agnetorps socken. Kullö var förr en utgård 
till Tidaholms säteri och lär ha fungerat som en jordbruks-
fastighet till Helliden. Vid Tidan har legat småindustrier som 
drivits av Hellidens ägare.

Bebyggelsen 
Nuvarande gårdsbebyggelse vid Kullö är uppförd ca 1900. 
1874 anlades Sphinx trä- och pappersmassefabrik vid Kullö, 
ett projekt där Hans Henrik von Essen på Helliden var en dri-
vande kraft. Verksamheten kom dock aldrig igång på allvar 
och efter bara några år var nedläggningen ett faktum. 1895 
anlades Kullö kraftverk, också på initiativ från Helliden, vid 
lämningarna av Sphinxfabriken. Kraftverket försåg Helliden 
med ström. Ungefär samtidigt startades Hellidens snickeri- 
och vattenpassfabrik strax söder om kraftverket. Av denna 
finns inga byggnader kvar idag. Jordbruksfastighetens sto-
ra ladugård inrättades sedermera till sågverk, vilket enligt 
uppgift försågs med ström via vajrar från kraftverket. Vid 
Fröjeredsvägen ligger Kullö kvarn från 1920-talet. 

KULLÖ
HANTVERK OCH INDUSTRI.

Miljön Kullö med välbevarade byggnader från sent 
1800-tal och tidigt 1900-tal är ett gott exempel på 
de småindustrier som legat invid Tidan.

Kullö kraftverk uppfördes 1895 
och tillbyggdes under 1930-/40-
tal med en bostadsdel i två vå-
ningar. Kraftverket byggdes för att 
förse Helliden och Kullö såg med 
ström och är ännu fullt utrustat.

NYCKELVÄRDEN 
• Tätortsnära småskalig industri- 
  miljö 
• Helhetsverkan gårdsbebyggelse 
- kraftverk - sågverk 
• Distinkta karaktärsdrag
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Kullö kvarn från 1920-talet utgör 
ett dominerande inslag i industri-
miljön.  

Den f d jordbruksfastighetens 
stora bostadshus är byggt ca 1900 
och ger tillsammans med de del-
vis välbevarade ekonomibyggna-
derna en god bild av agrarbebyg-
gelse från sekelskiftet 1900.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och  
material bör respekteras. 

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och sta-
ket samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd bör  
värnas.

Kopplingen mellan byggnaderna inom Kullö  
gårdsbebyggelse bör förbli tydlig. Tillkommande 
bebyggelse bör utföras med varsamhet mot skala 
och karaktär hos närliggande bebyggelse så att det 
visuella sambandet mellan mangårdsbyggnad och 
sågverksbyggnad bibehålls.
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Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Teckenförklaring
Avgränsning av kulturmiljön

Teckenförklaring
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MADÄNGSHOLM
INDUSTRIMILJÖ MED TEXTILINDUSTRI OCH TILLHÖRANDE BYGGNADER  

Området
Området ligger i norra utkanten av Madängsholms samhälle. 
Det består av Madängsholms gård, Holmafabrikerna och f d 
arbetarbostäder vid Holmavägen. Området domineras av de 
många fabriksbyggnaderna på ömse sidor av Tidan. I nära 
anslutning till dessa ligger kontor, disponentbostad samt 
tjänstemanna- och arbetarbostäder. Öster om Tidan ligger 
Madängsholms gård där industrin har sitt ursprung. 

Madängsholm och textilindustrin
Egendomen Madängsholm bildades 1813. Sedan länge hade 
dock Tidan använts som kraftkälla för kvarnar vid Madäng. 
Under 1700-talet fanns på platsen kvarn, såg och manufak-
tursmedja, vilka sedan kom att höra till den nya stora går-
den. Ägaren patron Hörstadius lät 1844 anlägga ett färgeri 
och beredningsverk med vadmalsstamp vid gården. Detta 
kom att bilda utgångspunkten för textilindustrin på orten.

Efter ledningsbyte 1857 anlades ullspinneri och ylleväveri 
och 1889 bildades Holma Linspinneri AB. 1907 skapades ge-
nom en sammanläggning Holma-Helsinglands Linspinneri & 
Väfveri AB vilket 1929 köptes av Almedahl-Dalsjöfors. Fabri-
ken var en av landets större men avvecklades 1966-67.

Idag har fabrikens byggnader tagits i bruk till andra verk-
samheter. Kvar från den äldsta tiden är vadmalsstampen 
(som ligger på Madängsholms gårds bostadstomt). Näst äldst 
är färgeribyggnaden i tegel från 1850-talets slut. Därefter 
har fabriksbyggnader uppförts i flera etapper.

Byggnaderna är av tegel respektive trä och uppförda för tex-
tilindustrins olika funktioner. Förutom fabriksbyggnaderna 
finns disponentbostad, kontor, tjänstemannabostäder och 
arbetarbostäder. Strax intill men ändå klart avskild från 
fabriksområdet ligger Madängsholms gård med välbevarad 
huvudbyggnad.

Tätorten
Tätorten Madängsholm uppstod kring textilindustrin och 
utvecklades under mitten av 1800-talet. Orten blev stations-
samhälle 1906 vid invigningen av järnvägen Tidaholm-Vart-
ofta.

Bostadsbebyggelsen domineras av egnahem och senare ti-
ders villabebyggelse. De äldre egnahemmens ursprungliga 
gestaltning utgjordes ofta av ljusa putsade eller träpane-
lade fasader samt mansardtak täckt med tegel. Tillväxt av  

egnahem skedde även under 1900-talet, t ex under 1930- och 
40-talen då egnahem med slätputsade fasader och sadeltak 
uppfördes. 

Vid Holmavägen finns sex f d arbetarbostäder, samtliga upp-
förda i två våningar och med fasad av fjällpanel. Husen är 
uppförda 1907-1920. Trots genomförda förändringar uppfat-
tas byggnaderna som en helhet med samband med industri-
miljön.  Till husen hör rödfärgade uthus av trä. 

Madängsholms gård
Manbyggnaden uppfördes 1894-1897, troligen efter ritningar 
av Skövdearkitekten F A Wahlström. Det stora huset är upp-
fört i villastil med framskjutande sidopartier, liggande fas-
spontpanel och fasad indelad av vita gesimser och pilastrar.

I gårdsmiljön ingår flyglar i form av stall respektive kombi-
nerat magasin och boningshus samt ladugård, f d vadmals-
stamp, fristående källare, dass och hönshus. 

Den f d vadmalsstampen uppfördes 1844 då textilindustrin 
anlades. Övriga byggnader är uppförda från 1800-talets mitt 
fram till sekelskiftet 1900. 

Trädgården med stenmurar och stenbro över kanalen är en 
viktig del av anläggningen, som ger en god bild av en mindre 
herrgårdsanläggning från slutet av 1800-talet.

Madängsholm har utgjort en av regionens största 
textilindustrier i sitt slag. Miljön utgör en värdefull 
helhet av byggnader som genom sina karaktärs-
drag på ett tydligt sätt berättar om sin industriella 
funktion. För Tidaholms kommun är miljön ensam 
i sitt slag vad gäller skalan och den samlade bild 
av textilproduktionen de många byggnaderna ger. 

NYCKELVÄRDEN 
• Helhetsmiljö industri-tätort-gård 
• Mångfalden av industribygg- 
  nader med läsbar karaktär och  
  tydligt samband med vattnet 
• Gårdsmiljön med bebyggelse  
  samt trädgård med stenmurar,  
  stenbro

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE
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1. Lager- och blekeribyggnaden dominerar området. Bottenvåningen i huggen sten, uppförd 1889, fungerade som linspinneri. 1913 tillkom den tredje våningen i tegel och två tidigare separata byggnader sammanbyggdes. 2. Bostadshuset i 
villastil uppfördes ca 1900 och har fungerat som tjänstemannabostad. 3. Panncentral med skorsten (närmast i bild) från 1893 har i sen tid sammanbyggts med smedjan, byggd 1894. 4 Spinneriet är försett med sågtandstak och uppfört 1899. 
Hitom spinneriet i bild finns brandstationen uppförd efter branden 1913. Kanalen byggdes 1899 för att förse anläggningen med elektricitet.

1

2 3 4
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”Stampen” uppfördes troligen 
1844 och är områdets äldsta 
kvarvarande industribyggnad. 
Här fanns beredningsstamp och 
vadmalsstamp. 

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE
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Den trädkantade uppfartsvägen 
till Madängsholms gård, uppförd 
1897. 

Vid Holmavägen finns sex f d ar-
betarbostäder, samtliga uppförda 
i två våningar och med fasad av 
fjällpanel. Husen är uppförda 
1907-1920. 

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Utpekat av kommunen som område av högsta  
kulturhistorska värde. 

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och materi-
alval bör respekteras. Verksamhetsbyggnader samt 
bebyggelsen vid Madängsholms gård representerar 
tillsammans bebyggelse av särskilt kulturhistoriskt 
värde. 

Den samlade miljön av verksamhetsbyggnader från 
olika tidsskeden och med skilda funktioner skapar 
tillsammans en helhet som bör värnas.

Befintliga byggnadskroppar bör inte förändras 
genom tillägg i form av ytterligare tillbyggna-
der. Möjligheten att uppleva anläggningen från  
Fabriksvägen är viktig. Eventuellt tillkommande be-
byggelse bör inte placeras mellan befintlig bebyg-
gelse och Fabriksvägen. Eventuellt tillkommande 
bebyggelse bör genom sin skala inte konkurrera 
med befintlig bebyggelse. 

Byggnadernas samband med vattnet är viktiga och 
bör inte försvagas visuellt. 

Anläggningen bör ses som en helhet där åtgärder 
rörande byggnader och miljö samordnas. Upprät-
tandet av en vård- och underhållsplan kan peka ut 
viktiga karaktärsdrag och värden, belysa skadesitua-
tion, avgöra lämpliga vårdåtgärder och prioritera åt-
gärderna.

Den samlade gårdsbilden hos Madängsholms gård 
är viktig. Nya ekonomibyggnader bör i första hand 
förläggas norr om befintlig gårdsanläggning. 

Stenmurar samt vägkantsträd och alléer längs Fa-
briksvägen och uppfartsväg till Madängsholms gård 
bör värnas som väsentliga delar i miljön. Trädgårdar 
med odlingar, buskar, träd samt avgränsande staket 
och häckar utgör viktiga delar i miljön kring dispo-
nentbostad och tjänstemannabostad på Fabriksvä-
gen samt Madängsholms gård.

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

DETALJPLAN MADÄNGSHOLM 
Planbestämmelser med särskilda varsamhets- 
bestämmelser finns för Holmagården.

OMRÅDE MED RISK FÖR ÖVERSVÄM-
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PROGRAM: KLIMATRELATERADE RIS-

KER OCH HOT FÖR KULTURMILJÖN
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VARV - OLTORP -  ÖDEGÅRDEN - ÖVERTORP
BYMILJÖER MED KYRKA OCH BL A SÄTERIMILJÖ, FORNLÄMNINGAR SAMT INDUSTRIMILJÖER.

OMRÅDET 
Bakgrund och landskap
Miljön omfattar en stor del av Varvs socken, nordligaste 
Dimbo och en liten del av västra Acklinga. Området har ett 
rikt varierat kulturlandskap som formats sedan förhistorisk 
tid och som speglar Falbygdens mest betydelsefulla näring-
ar: jordbruk och kalkindustri. I området ingår dels gammal 
bebyggelse i jordbruksbygd vid Varvs by och Oltorps säteri, 
dels rikliga lämningar av stenindustrin kring Ekedalen med 
Kavlås respektive Oltorps alunbruk och de stora kalkbruken 
vid Ödegården och Övertorp.

Sydöstra delen av det stora Varvsområdet sträcker sig längs 
kalkstenssluttningen ned över alunskiffernivåerna. Det  

Miljön visar dels de rikliga industrilämningarna 
knutna till bergtäkt, dels äldre jordbruksbebyg-
gelse i ett rikt varierat kulturlandskap.

Varvs by är en av de bäst bevarade gamla byarna 
på Falbygden, omgiven av ett värdefullt odlings-
landskap och järnåldersgravfält med minnessten 
över slaget vid Gestilren.

Oltorps säteri med park och allé ger en god bild av 
en mindre herrgårdsbebyggelse från 1800-tal och 
tidigt 1900-tal med rötter längre bakåt i tiden. 

Lämningarna efter Ödegårdens kalkbruk visar 
spåren av en av länets största kalkindustrier med 
koppling till industrialiseringen under 1800-talets 
senare del.

De rika lämningarna efter Övertorps kalkbruk 
berättar om den största industrin i sitt slag i f d  
Skaraborg. Här finns också goda exempel på väl-
bevarade bostadshus vilka fungerat som arbetare-
bostäder.

domineras av kalkbrukslämningarna vid Ödegården och är 
till stor del bevuxet med lövskog kring brott och bäckravi-
ner. Öppet och odlat är landskapet främst vid Oltorps säteri i 
Dimbo socken i sydöst samt kring “Egna hem” i norr.

Fornlämningar
Vid Ekedalen finns ett järnåldersgravfält med sammanlagt 
18 gravar. Gravfältet har sannolikt varit större, men har ska-
dats av såväl bebyggelse som täktverksamhet och anlägg-
ning av väg. Kring Ekedalen finns även lämningar efter hål-
vägar. Varvs bymiljö med den f d bygatan 

och den gamla kyrkogården.

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE
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VARV 
Området och fornlämningar
Områdets sydvästra del utgörs av Varvs by, Högeklints forn-
borg, vägvisaren “Granne Påle”, Varvboholms herrgård och 
Gestilren med järnåldersgravfält samt minnessten.

Fornborgen Högeklint ligger på Varvsbergets diabasplatå, 
ovanför Varvs by. Ett stycke öster om Varvs by ligger ett 
järnåldersgravfält. Gravfältet omfattar 14 högar, tre runda 
stensättningar och en rest sten. Rester av en hällkista, vid 
landsvägen, talar för en tidig förhistorisk verksamhet i om-
rådet liksom en gånggrift i odlingslandskapet norr om byn.

Bebyggelse och fornlämningar
Varvs by ligger i sluttningen nedanför bergets diabasbran-
ter. På den uppodlade kalkstensplatån norr om byn ligger 
smärre grupper av gårdar som flyttades ut från byn vid laga 

Varvboholms egendom bildades i och med laga skiftet 1834 genom sammanslagningar av mindre gårdar. Manbyggnaden är troligen byggd ca 1835-1850. På gården finns också f d mejeri och 
 arbetarebostad från slutet av 1800-talet.

NYCKELVÄRDEN VARV 
• Kyrkomiljö 
• Äldre kyrkogård och gårdar på  
  gamla bytomten 
• Utflyttade gårdar 
• Varvboholms egendom 
• Traditionella karaktärsdrag 
• Fornlämningar som fornborg,  
  järnåldersgravfält 
• Gestilren, Granne Påle  
• Miljöns anslutning till omgivan- 
  de kulturlandskap

skiftet 1834. Flera gårdar ligger dock kvar vid den gamla by-
tomten vid Varvsbäcken och socknens forna kyrkplats. 

Gårdarna ligger på rad längs en delvis stenmurskantad by-
gata. Den gamla kyrkogården, där medeltidskyrkan låg till    
1861, är bevuxen med stora lövträd och omges av stenmurar. 
I nordväst ligger prästgården och Backgårdens f d kommi-
nisterboställe. I öster ligger kyrkan, uppförd 1861 samt ett 
skolhus från 1878. Varvs by är en av de bäst bevarade gamla 
byarna på Falbygden. De flesta gårdarnas bebyggelse har 
mycket av ursprunglig karaktär bevarad från 1800-talets se-
nare del. 

Byn omges av ett öppet kulturlandskap med odlingsmarker 
och beteshagar i en mjukt böljande terräng. Norr om byn 

ligger några torpställen, rester från Varvs forna bytå vilken 
sträckte sig från byn upp längs bergssluttningen.

Strax öster om byn ligger Varvboholms egendom, bildad vid 
laga skiftet genom sammanläggning av gårdar från Varvs by. 
Gårdens manbyggnad från 1800-talets mitt är placerad så att 
den ligger i fonden för vägen från Ekedalen mot Varv, som 
här är utformad som en stor allé. Vid alléns mynning i öster 
står “Granne Påle”, en originellt utformad vägvisare av trä, 
som troligen har ursprung från drottning Christinas tid men 
kontinuerligt har förnyats. 

Vid intilliggande järnåldersgravfält restes 1910 Gestilrenmo-
numentet, en minnessten över slaget vid Gestilren som anses 
ha utkämpats i denna trakt år 1210, mellan anhängare till de 
Sverkerska och Erikska kungahusen.

OMRÅDE AV HÖGSTA 
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Oltorps park och allé är viktiga för 
anläggningens helhet.

OLTORP 
Bebyggelse
Oltorps gård har medeltida ursprung, välbevarad bebyggelse 
huvudsakligen från 1800-talet och en stor parkanläggning 
med gamla anor, “Oltorps trädgård” finns omnämnd på 
1600-talet. En stor allé leder fram till mangården.

Oltorps alunbruk vid bäcken nordväst om gården anlades 
1726 som det första av fem i Skaraborg. Bruket kallades först 
“Jean-Katherine alunbruk” efter grundaren Johan von Ment-
zer med maka Catarina Falkenberg. Alunbruket nybyggdes 
1801 med ett stort konsthjul samt ett nytt alunverk. 

Efter att ha producerat ca 200-300 tunnor alun årligen under 
1700-talet, ökades produktionen vid bruket till ca 500 tun-
nor per år. Under 1800-talet utvecklades helt nya metoder 
för aluntillverkning varvid de gamla bruken inte längre bar 
sig. Idag återstår endast smärre lämningar efter bruket som 
lades ned 1829. Dessa utgörs främst av högar av skifferaska.

NYCKELVÄRDEN OLTORP 
• Högreståndsmiljö med samlad  
  bebyggelse, välbevarad karaktär 
• Park, trädgård, alléträd, stenmurar 
• Äldre kyrkogård och gårdar på  
  gamla bytomten

Oltorps gårdsbebyggelse härrör 
från 1800-tal och tidigt 1900-tal. 
Manbyggnadens bottenvåning 
anses däremot härröra från 1500- 
eller 1600-talen. Huset fick sitt 
huvudsakliga utseende när övervå-
ningen byggdes under 1800-talets 
förra del. Det stora magasinet kan 
vara från 1700-talet och ladugår-
den är från tiden kring 1900.

OMRÅDE AV HÖGSTA 
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Ödegårdens f d kalkbruk,  
lämningar av kalkugnar.

NYCKELVÄRDEN ÖDEGÅRDEN 
• Lämningar kalkindustri och järn-
väg 
• Egnahemsområde med träd- 
  gårdar

Lämningar
Idag står de 27 delvis övervuxna kalkugnarna som ett stor-
slaget monument över traktens kalkindustri. Man kan också 
tydligt se var järnvägens stickspår har gått fram, invid detta 
finns ruiner av lokstall. Ekedalens tätort når i sydväst fram 
till kanten av bruket.

Bebyggelse
Norr om Ödegårdens kalkbruk anlades ett egnahemsom-
råde under tidigt 1900-tal. Det kallas “Egna Hem”. Arbeta-
re vid bruket fick här uppföra bostäder åt sig. De tre första 
husen byggdes i tegel 1912, övriga som byggdes ca 1915 är 
av trä. Flera av husen uppfördes av byggmästare Härdner. 

Planen över egnahemsområdet lär ha sträckt sig ända upp 
till Gestilrenmonumentet, men blev dock aldrig genomförd 
i så stor skala. Även om yngre bebyggelse tillkommit i ut-
kanterna så har bebyggelsen bevarat karaktären av ett ti-
digt egnahemsområde. De äldre husen har samma skala och 
volym, träpanel eller puts och är regelbundet placerade på 
tomterna, omgivna av uppvuxna välskötta trädgårdar med 
ofta rödfärgade uthus av trä.

ÖVERTORP 
Området
Övertorpstrakten i nordväst får sin karaktär främst av de 
omfattande lämningarna av Kavlås stenindustri. Övertorp 
utgjorde fram till laga skiftet vid 1800-talets mitt en liten 
by som var delad mellan Varv och Kungslena socknar. I och 
med skiftet sammanfördes flera gårdar till en, benämnd 
Övertorp. Bebyggelsen vid Övertorp kom senare att använ-
das som kalkarbetarbostäder.

Kavlås alunbruk
Kavlås alunbruk anlades 1746 av friherre Fredrik Ulrik von 
Essen. Produktionen nådde en topp med ca 1000 tunnor alun 
per år på 1840-talet, men minskades och bruket lades ned 
1855. Bruksområdet låg på ömse sidor om nuvarande riksväg 
48, Skövde-Tidaholm, där denna möter vägen mot Ekedalen-
Kavlås. Lämningarna är numera ganska begränsade.

Övertorps kalkbruk
Övertorps kalkbruk, även kallat Kavlås kalkbruk, anses vara 
ett av Falbygdens äldre eftersom man redan på 1700-talet 
framställde kalk vid sidan av aluntillverkningen. Det stora 
uppsvinget inträdde dock på 1880-talet efter att järnvägsför-
bindelserna upprättats 1874-76. Kalkbruket drevs från Kavlås 
gods och utvecklades till det största i f d Skaraborg med över 
100 anställda år 1895.

Åren 1910-32 hade bruket den största produktionen totalt 
sett av länets samtliga kalkbruk. Bruket införlivades 1919 
med Västergötlands Förenade Kalkindustrier, men övertogs 
sedermera av Ytongbolaget. 

Driften vid Övertorp avvecklades i och med 1920- och 30-ta-
lens krisperioder men upphörde inte helt förrän 1954. Sten-
industri i liten skala fanns dock kvar in på 1980-talet. 

ÖDEGÅRDEN 
Området
Kalkframställning har gamla anor i trakten och bedrevs 
under 1700-talet vid sidan av aluntillverkningen. Ödegår-
dens kalkbruk, väster om Ekedalen, tog form i mitten av  
1800-talet. Först när järnvägen Svensbro-Ekedalen byggdes 
1874 fick dock områdets kalkindustri förutsättningar att 
expandera i större skala. Via banan Hjo-Stenstorp fick man 
förbindelse med västra stambanan. Ödegårdsbruket blev 
ett av länets största i sitt slag. Det drevs från Tidaholm av 
von Essen på Helliden och införlivades 1918 med Västergöt-
lands Förenade Kalkindustrier. Utvecklingen var god t o m 
högkonjunkturen under första världskriget. 1920-talet blev 
en krisperiod för kalkindustrin och Ödegården, även kallat 
Gestilrens kalkbruk, stängdes 1927. 

OMRÅDE AV HÖGSTA 
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LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT
VARV
Utpekat av kommunen som område av högsta kulturhis-
torska värde och ingår i riksintresset Kambrosilur (R 100). 

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och material 
bör respekteras. Trädgårdar med odlingar, buskar, häck-
ar och staket samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd 
bör värnas.

Vägsträckningen genom miljön har historisk kontinuitet 
och erbjuder viktiga vyer. Vägens sträckning liksom väg-
nära träd och stenmurar bör värnas.

Bebyggelsens samlade läge och anslutning till väg-
sträckningen genom bymiljön bör värnas. Ett restriktivt 
förhållningssätt till ny bebyggelse i den befintliga bymil-
jön bör tillämpas. Ny bebyggelse bör framförallt bestå av 
komplementbyggnader och utformas med hänsyn till 
den befintliga bebyggelsens skala, traditionella material 

och utföranden. Den rådande bystrukturens bebyggel-
semönster vara utgångspunkt vid tillägg av bebyggelse 
för att bibehålla känslan av efterhand framväxt bymiljö.

Vid Varvboholms gård utgör parkmiljön med uppväx-
ta lövträd, liksom uppfartsvägen med alléträd viktiga 
karaktärsdrag som bör värnas.

Kulturlandskapet bör hävdas fortsatt med dess olika 
markslag för att landskapets tidsdjup ska kunna upplev-
as och förstås. De avgränsade brukningsytorna omgivna 
av skog tillhör miljöns karaktär. Uppväxta träd, buskar, 
åkerholmar samt gränsmarkeringar i form av stenmurar, 
gärdesgårdar och öppna diken bör värnas.

Fornlämningsmiljöer bör hävdas så att lämningsformer-
na framträder.

NYCKELVÄRDEN ÖVERTORP 
• Lämningar kalkbruk och järnväg 
• Bostadsbebyggelse med välbe-
varad karaktär (arbetarebostäder)

Lämningar
Kalkbrukets lämningar är betydligt mer omfattande och 
framträdande i landskapsbilden än alunbrukets. I nordväst 
ligger det mycket stora stenbrottet, med rester efter ugnar, 
lämningar av bangård, lokstall, vagnverkstad samt industri-
järnvägen som var ett stickspår från Ekedalen. Stora slagg-
högar ligger också öster om vägen Ekedalen-Övertorps gård.

Inom området ligger åtskilliga boningshus som har inrymt 
arbetarbostäder. Dessa ligger inte samlade utan i små grup-
per mellan Ekedalen och Övertorp och längs vägen mot Kav-
lås mellan Ekedalen och riksväg 48. Av boningshusen lär 
flera förr ha varit arbetarbostäder till alunbruket och sedan 
övertagits av kalkarbetare när kalkindustrin utvecklades. 
Flera har antagligen ursprung som backstugor och torp vilka 
sedan kommit att bebos av bruksarbetare. 

Slagghögar och  
bebyggelse minner om 
Övertorps kalkbruk,.
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Mellan Ekedalen och Övertorp finns åtskilliga boningshus vilka troligen fungerat som arbetarebostäder. 

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

OLTORP
Utpekat av kommunen som område av högsta  
kulturhistorska värde. 

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och material 
bör respekteras. Ett restriktivt förhållningssätt till ny be-
byggelse inom herrgårdsmiljön bör tillämpas.  

Parkanläggningen med odlingar, uppväxta träd, häckar, 
buskar, äldre fruktträd samt vägar och gångar bör vär-
nas, liksom uppfartsväg med alléträd och stenmurar. 

ÖDEGÅRDEN
Utpekat av kommunen som område av högsta  
kulturhistorska värde. 

Spåren av industriverksamhet i form av kalkugnar värnas 
genom att området hålls röjt i den mån att lämningar-
nas fortbestånd inte hotas.

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och material 
bör respekteras. 

ÖVERTORP
Utpekat av kommunen som område av högsta  
kulturhistorska värde. 

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och material 
bör respekteras. Trädgårdar med odlingar, buskar, häck-
ar och staket samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd 
utgör en central del av bebyggelsemiljöerna och bör  
värnas.

Områdets torp- eller småstugekaraktär bör värnas 
genom att ett restriktivt förhållningssätt tillämpas till ny 
bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse. Ny be-
byggelse bör framförallt bestå av komplementbyggna-
der och utformas med hänsyn till den befintliga bebyg-
gelsens skala, traditionella material och utföranden. 

Spåren av industriverksamhet i form av kalkugnar värnas 
genom att området hålls röjt i den mån att lämningar-
nas fortbestånd inte hotas. 

Fornlämningsmiljöer i odlingslandskapet bör hävdas så 
att lämningsformerna framträder.

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

FORNLÄMNINGAR OCH KYRKA
Fornlämningar och kyrka har skydd enligt Kulturmiljö-
lagen och får inte ändras eller påverkas utan tillstånd. 
Kontakt med länsstyrelsen ska tas innan alla åtgärder 
som berör dessa miljöer.

RIKSINTRESSE KULTURMILJÖ
Kambrosilurområdet R 100. Varvs odlingslandskap. 

REGIONALT VÄRDEFULLT ODLINGSLANDSKAP 
Av länsstyrelsen utpekat område Varv med följande 
värdeomdöme (natur): Representativt för falbygdsna-
turen. Artrik och mångformig vegetation. Området 
är som helhet en välbevarad odlingsbygd som är väl 
hävdad.

DETALJPLAN FURULUND - EKEDALEN 
Planbestämmelser med förvansknings- och rivnings-
förbud finns för byggnader inom Furulund, Ekedalen.
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TIDAHOLM – CENTRALORT 
SPRUNGEN UR INDUSTRIN

Tidaholms läge vid Tidan på gränsen mellan jordbruksbygd 
och skogsbygd är tätt knutet till dess framväxt. Orten är 
framvuxen under de senaste 100 åren och har som tydligare 
än de flesta städer i regionen sitt ursprung i industrialismen 
under 1800-talets senare del. Detta präglar även stadsmiljön.

Staden har sina äldsta rötter i den medeltida kyrkbyn Agne-
torp med sin romanska sandstenskyrka och stormannagår-
den Holmagården, känd från 1300-talet. Holmagården var 
belägen på Ön vid fallen i Tidaholm. Dess namn ändrades på 
1600-talet till Tidaholm och fick då också säterirättigheter.  
Under 1700-talet utvecklades gården, som då bytt namn till 
Tidaholm, till ett storgods.

Ett järnbruk anlades på Ön under 1790-talet med stor till-
verkning av jordbruksredskap och maskiner från mitten av 
1800-talet. Efter start av såg och snickeri på 1860-talet kom 
snickeriet att bli brukets viktigaste gren med åkdon, möbler 

och villainredningar. Tändsticksbolaget Vulcan AB bildades 
1868 och när orten fick järnvägsförbindelse 1876 öppnades 
tillväxtmöjligheterna för tändstickstillverkningen. År 1900 
var Vulcan världens största tändsticksfabrik och det var 
tändsticksindustrin som gav den verkliga förutsättningen 
för bildandet av industriorten Tidaholm. 

Samhället dominerades först av Vulcans industriområde på 
och kring Ön. Mellan kyrkan och järnvägsstationen växte 
under 1880-talet fram en antydan till centrumbildning vid 
nuvarande gamla torget.  År 1897 stod en stadsplan färdig. År 
1910 blev Tidaholm stad med ca 4 700 invånare. 

Den unga staden hade en karaktär av nybyggarsamhälle 
med spontant framvuxen bebyggelse. Karaktäristiskt för 
Tidaholm är dess utbredda egnahemsbebyggelse med stark 
koppling till tändsticksfabriken.

CENTRALORT MED TIDAN I CENTRUM. FRÅN MEDELTIDA KYRKBY VIA REDSKAP, SNICKERI OCH VÄRL-
DENS STÖRSTA TÄNDSTICKSFABRIK TILL INDUSTRIORT AV REGIONAL RANG. 
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Centrumiljöer från Tidaholm  
centralort.

Ekbergs klädbutik huserar i ett 
reveterat timmerhus från 1800-ta-
let på Västra Drottningvägen 7 
(Överst till vänster). 

Tingshuset från 1904 (längst till 
höger) och detaljbild från 
 stationshusets dörrparti (nederst 
till vänster).

Nederst i mitten syns utblick över 
Tidan mot Turbinön.   
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TIDAHOLM: BRUKSGATAN/KARLAVÄGEN
BOSTADSBEBYGGELSE OCH FRIKYRKA

Områdets framväxt
Området omfattas främst av boningshus kring Bruksgatan 
och Karlavägen. Bruksgatan har i stort sett samma sträck-
ning som på 1877 års karta, då gatan bör ha varit en lands-
väg från bruket mot nordväst. Öster om korsningen mellan 
Bruksgatan och nuvarande Karlavägen låg brukskontoret. I 
övrigt fanns knappt någon bebyggelse i området. Karlavä-
gens sträckning påträffas först på 1906 års karta över kö-
pingen. Mellan 1896 och 1906 hade tomter i norr blivit be-
byggda, t ex Immanuelskyrkan (Fagotten 13) år 1902 samt 
Figuren 4 och troligen Figuren 7 och 8. 1924 var så gott som 
samtliga av de nu befintliga tomterna bebyggda.

Bebyggelse
Immanuelskyrkan är ett ståtligt exempel på stora frikyr-
kobyggnader i trä från sekelskiftet 1900. I övrigt består be-
byggelsen av villabebyggelse från tidsperioden 1896-1930 ca, 
med något enstaka yngre undantag. Tomternas boningshus 
och uthus omges av stora trädgårdar. Byggnaderna har i stor 
utsträckning fått behålla mycket av ursprunglig karaktär. 
Vissa förändringar har dock genomförts. De äldre husen är 
klädda med spontad panel och de lite yngre reveterade med 
spritputs i ljusa kulörer. Uthusen har vanligen fasadbekläd-
nad av spontad panel. Boningshusen ger goda prov på olika 
byggnadsstilar från tidigt 1900-tal t ex panelarkitektur från 
ca 1900 och 1920-talets putsade fasadytor med klassiska stil-
detaljer. Trädgårdar samt häckar och stora träd längs gatan 
bidrar till områdets täta struktur av äldre villabebyggelse.

Bruksgatan/Karlavägen i Tidaholm ger genom 
Immanuelskyrkan ett gott exempel på frikyrko-
byggnader i trä från sekelskiftet 1900. Bostads-
bebyggelsen representerar panelarkitektur från 
tiden kring sekelskiftet 1900 samt klassicistiskt 
influerade villor från 1920-talet. Trädgårdar och 
uthus är viktiga delar av miljön.

Karlavägen med trävillor från se-
kelskiftet 1900. Trädgårdar, uthus, 
avgränsande häckar samt trädra-
den mot gatan tillhör miljön.  

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska drag respekteras.  
Bebyggelsen har i hög grad bevarade äldre karaktärs-
drag och delar och varsamhet är därmed angelägen. 
Även äldre komplementsbyggnader och uthuslängor 
är särskilt värdefulla och bör värnas. 

Immanuelskyrkan har påtagliga kulturhistoriska värden 
och utgör en viktig del av Tidaholms folkrörelsebygg-
nader.

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och staket 
samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd utgör ett cen-
tralt karaktärsdrag och bör värnas.

Ny bebyggelse bör prövas med hänsyn till områdets 
särskilda kulturhistoriska värde. En anpassning till den 
befintliga bebyggelsens karaktär, skala och struktur 
utgör grunden.  

Nya komplementbyggnader som tydligt underordnas 
tomtens huvudbyggnad och som bevarar trädgårdens 
element är att föredra framför tillbyggnader till  
bostadshusen.

NYCKELVÄRDEN 
• Frikyrkomiljön Immanuelskyrkan 
• Trädgårdar och alléträd  
• Bostadshus med bevarade  
  karaktärsdrag  
• 1900-1920 
• Välbevarade äldre uthuslängor 
och komplementsbyggnader

37
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1. Immanuelskyrkan uppfördes 
av Tidaholms missionsförsamling 
och invigdes 1902. Den detaljrikt 
gestaltade byggnaden har få mot-
svarigheter i Skaraborg.

2. Fribrytaren 4 med prägel av 
1920-talsklassicsim. Profilerad 
taklist och entré med kolonner 
och tempelgavelmotiv tillhör 
kvarvarande drag. En del av de ur-
sprungliga höga korspostfönstren 
har ersatts med mindre fönster.

3. Figuren 9, uppförd 1927 efter 
ritningar av Eric Johansson. Fasa-
dens spritputs samt slätputsade 
band och fönsteromfattningar 
tillhör de ursprungliga stildragen.
 1

2

3
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Området
Kvarteret Tallen ligger i Tidaholms sydvästra del, vid Västra 
Drottningvägen som är den gamla landsvägen in till staden 
från sydväst. Kvarteret begränsas av Västra Drottningvägen, 
Parkgatan, Solkullegatan och Skillnadsgatan. Bebyggelsen 
hör till stadens äldsta, kvarteret är bebyggt mellan 1880 och 
1910. Efter tändsticksfabrikens etablering i området öster 
om Västra Drottningvägen var tomterna utmed denna gata 
bland dem som först bebyggdes.

Logen Vulcans samlingslokal
År 1883 byggde logen Vulcan en samlingslokal på toppen av 
den kulle kvarteret Tallen utgör. Logen Vulcan är en avdel-
ning inom nykterhetsrörelsen IOGT. Ordenshuset var den 
första profana samlingslokalen som byggdes i Tidaholm och 
är en av de äldsta bevarade i sitt slag i landet. År 1904 bygg-
des en vaktmästarbostad till lokalen. En stenlagd väg leder 
upp till logen Vulcans ordenshus från Västra Drottningvä-
gen. Runt ordenshuset ligger kvarterets övriga bostadshus.

Bostadshus
Bostadshusen är dels timrade mindre hus av parstugetyp, 
dels större, byggda i en och en halv våning. Fasadmaterialen 
är ljusmålad locklistpanel eller fasspontpanel. På tomternas 
inre gränser ligger uthus. Husen omges av trädgårdar.

TIDAHOLM: KVARTERET TALLEN
BOSTADSBEBYGGELSE OCH SAMLINGSLOKAL.

Kvarteret Tallen är ett bra och enhetligt exem-
pel på Tidaholms tidigaste bebyggelse, uppförd i 
tändsticksindustrins expansionsskede och när in-
dustrisamhället utvecklades till köping och stad. 
Miljön är därför en viktig länk i stadens bebyggel-
sehistoriska utveckling. Logen Vulcan utgör ett av 
landets äldsta bevarade ordenshus med ursprung-
lig karaktär och är byggnadsminne.

Logen 206 Vulcan bildades 1882 
och året därpå stod ordenshuset 
färdigt. Det ligger mitt i kvarteret 
på dess högsta punkt. Ordenshu-
set är ett av de äldsta bevarade av 
sitt slag i landet med hög grad av 
bevarad ursprunglig karaktär.

(Motstående sida) Tallen 2 där bo-
ningshus från ca 1900 och uthus 
har en välbevarad äldre karaktär. 
Med trädgård och häckar bildas 
en sammanhållen miljö med prä-
gel av sekelskifte 1900.

NYCKELVÄRDEN 
• Delar av stadens äldsta  
  bebyggelse 
• Byggnadsminnet Logen 206 
  Vulcan 
• Bostadshus med bevarade  
  karaktärsdrag  
• Trädgårdar 
• 1800-talets andra hälft - 1900 
• Välbevarade äldre uthuslängor 
och komplementsbyggnader

38
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Tallen 3 med boningshus troligen 
byggt på 1880-talet och något se-
nare tillbyggt i vinkel. På tomten 
finns också uthus av samma ålder 
som boningshuset.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Befintliga utpekanden i form av byggnadsminnet 
Logen Vulcan ska utgöra utgångspunkt för förhåll-
ningssätt till miljön. 

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och mate-
rialval respekteras. Om- och tillbyggnader prövas 
med hänsyn till områdets karaktär och kulturhis-
toriska värde. 

Äldre komplementsbyggnader och uthuslängor är 
särskilt värdefulla och bör värnas. 

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och staket 
samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd utgör ett 
centralt karaktärsdrag och bör värnas.

Ny bebyggelse bör prövas med hänsyn till områ-
dets särskilda kulturhistoriska värde. En anpassning 
till den befintliga bebyggelsens karaktär, skala och 
struktur utgör grunden. 

Ny bebyggelse bör framför allt utgöras av komple-
mentbyggnader som tydligt underordnas tomtens 
huvudbyggnad och trädgårdens karaktär.

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

BYGGNADSMINNE LOGEN VULCAN
En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhis-
toriskt värde får förklaras för byggnadsminne av läns-
styrelsen och omfattas då av skyddsbestämmelser. 
Fastigheten omfattas av skyddsbestämmelser och 
inför åtgärd ska fastighetsägare kontakta länsstyrel-
sen för avgörande om åtgärden är tillståndspliktig. 
(3 kap. Kulturmiljölagen)
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Området
Området innefattar bostadsbebyggelse i kvarteren Bylgia, 
Idavallen, Ymer och Baldershage. Ringvägens esplanad pla-
nerades i 1924 års stadsplan och här i Tidaholms nordvästra 
del bebyggdes tomterna vid esplanaden under en relativt 
kort period. Området fick därmed ett enhetligt utseende 
med villor av likartad volym, friliggande i trädgårdar med 
gott utrymme emellan husen. 

Bebyggelse
Bostadshusen är uppförda ca 1920-1930 och uppvisar mycket 
fina exempel på hur 20-talets villastilar har tillämpats i eg-
nahemsbebyggelsen. Husen har i stor utsträckning fått be-
hålla en ursprunglig karaktär. Utmärkande för husen är 1 
1/2 plan, putsade fasader (även locklistpanel förekommer på 
ett antal hus) och fönster spröjsade i ofta kvadratiska rutor. 
Vanliga är dels mer “tunga” byggnadsvolymer med brutna, 
tegeltäckta tak, dels en något yngre hustyp med spetsiga 
sadeltak. Karaktäristiskt för 20-talet är även omsorgen om 
fasadernas detaljutformning, där tidens klassicistiska ideal 
kommit till uttryck. Husen ligger i trädgårdar och till många 
tomter hör små uthus eller garage.

TIDAHOLM: NORRA RINGVÄGEN
BOSTADSBEBYGGELSE

Norra Ringvägen i Tidaholm ger goda exempel på 
1920-talets villastilar. Viktiga delar i miljön är träd-
gårdar, garage samt gatans utformning som bred, 
trädkantad esplanad.

Ymer 5, uppfört 1927 efter ritningar 
signerade R Hallgren. 

NYCKELVÄRDEN 
• Helhet bostadshus med träd- 
  gårdar - alléplanterad boulevard  
  med gångstråk 
• Bostadshus med samlad karak- 
  tär fokus 1920-tal 
• Trädgårdar 
• Välbevarade äldre uthuslängor 
och komplementsbyggnader

39
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Idavallen 8 (överst vänster). Bal-
dershage 2, uppfört efter ny-
byggnadsritningar daterade 1925 
(höger). Trädgårdarna med bus-
kar, grusgångar, fruktträd, häckar 
och staket är väsentliga delar av 
miljön.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och  
materialval respekteras. Om- och tillbyggnader 
prövas med hänsyn till områdets karaktär och kul-
turhistoriska värde.  

Även äldre komplementsbyggnader och uthuslän-
gor är särskilt värdefulla och bör värnas. 

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och staket 
samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd är viktiga 
delar i miljön och bör värnas.

Norra Ringvägens utformning som esplanad med 
trädplanteringar och gräsytor är en viktig del i mil-
jön och bör värnas. 

Ny bebyggelse bör prövas med hänsyn till områ-
dets särskilda kulturhistoriska värde. En anpassning 
till den befintliga bebyggelsens karaktär, skala och 
struktur utgör grunden. 

Ny bebyggelse bör framför allt utgöras av komple-
mentbyggnader som tydligt underordnas tomtens 
huvudbyggnad och trädgårdens karaktär.

För ny bebyggelse bör gaturummets karaktär vara 
vägledande avseende indrag från gata. Komple-
mentbyggnader bör inte placeras utmed gatan och 
bör inte avvika från skala och utformning hos befint-
liga äldre komplementbyggnader.
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TIDAHOLM: RUNT TIDAN MED JÄRNVÄGSSTATIONEN
TÄTORTSMILJÖ MED KYRKA, HERRGÅRD, INDUSTRIMILJÖ, BOSTADSBEBYGGELSE OCH OFFENTLIG BEBYGGELSE

Området
Området omfattar bebyggelsemiljöer kring Tidan i centrum 
av staden. Bebyggelsen omspänner en lång tidsperiod från 
slutet av 1700-talet fram till 1920-talet och avspeglar viktiga 
skeden i Tidaholms historia och samhällsutveckling. 

Området ger en bild av ortens tidiga bebyggelseutveckling 
med utgångspunkt från den lilla bruksorten kring herrgård 
och kyrka, industrialiseringen på 1870-talet i och med till-
komsten av Vulcan och den åtföljande snabba tillväxten av 
samhället kring den expansiva tändsticksindustrin. Områ-
det var till största delen bebyggt när Tidaholm blev stad 1910. 

Vid Tidan, på ön och angränsande fastland, låg den tidigaste 
kända bebyggelsen på orten. Här låg Agnetorps medeltida 
kyrkplats och sockencentrum. På Ön, sydväst om ödekyrk-
platsen vid Tidan, låg den medeltida herrgården Holmagår-
den som på 1600-talet erhöll namnet Tidaholm. Herrgårds-
byggnaderna återuppfördes 1793-94 på ny plats söder om Ön. 
Huvudbyggnaden, sedermera Vulcans disponentbostad, är 
numera en del av Solviks sjukhem. 

Vulcanön
På Ön anlades på 1790-talet det järnbruk som kom att bilda 
utgångspunkten för Tidaholms bruk och sedermera även 
för Vulcans tändsticksindustri. Tändsticksfabriken anlades 
1868 vid Bruket på Ön. Ön kom att bilda stommen i ett stort 
fabriksområde som, i takt med tändsticksindustrins inten-

siva utveckling, kom att expandera längs Tidan mot sydväst. 
Vulcan, som år 1900 hade utvecklats till världens största 
tändsticksindustri, var den egentliga förutsättningen för Ti-
daholms stadsutveckling. Framväxten av den nya orten gick 
hand i hand med fabrikens tillväxt ännu ett gott stycke in 
på 1900-talet. Vulcans verksamhet ligger numera på annan 
plats i staden. På Ön finns sammanlagt sju byggnader, från 
tiden 1870-1925, vilka hört samman med tändsticksindu-
strin. Utöver magasins- och kontorsbyggnader har verksta-
den/smedjan bevarats som museum. Sommaren 1987 revs de 
resterande äldsta fabriksbyggnaderna som utgjorde kärnan 
i det gamla Vulcan. Vid de f d herrgårdsbyggnaderna ligger 
det monumentala Bibliotekshuset, byggt av Vulcan 1897.

Turbinhusön
Längst i nordöst ligger Turbinhusön med Brukets turbinhus 
från 1898 samt “smedstugorna” vilka flyttats från Smedje-
gatan. Husen skall ha varit bostäder åt Brukets smeder och 
de äldsta kan härstamma från 1700-talets slut. 1840 byggdes 
Agnetorps nya sockenkyrka, numera Tidaholms kyrka, belä-
gen vid Norra Kungsvägen. Mellan kyrkan och ödekyrkplat-
sen ligger två välbevarade skolhus från 1876 och 1895 i kvar-
teret Kaplanen. Vid ån ligger stadshuset, nu hotell, byggt i 
nyklassicistisk stil 1931. I kvarteren Kämpen och Kaplanen 
finns bostadsbebyggelse från tidigt 1900-tal och i Köpman-
nen vid Ön affärs- och bostadshus från ca 1910-25. Söder om 
ån, vid Södra Kungsvägen, ligger Fakiren 16 som är en oför-
ändrad större gårdsmiljö från tiden kring sekelskiftet 1900, 
ensam i sitt slag i Tidaholm.

Torget och järnvägsstationen
Av 1877 års karta framgår att någon egentlig tätbebyggelse 
då ännu inte fanns i Tidaholm utom i industriområdet. I an-
slutning till det nuvarande torget fanns endast sporadisk 
bebyggelse t ex i nuvarande kvarteret Järnskog mellan Vil-
lagatan och den då nyanlagda järnvägsstationen. Först under 
1880-talet tog nuvarande centrum kring Gamla Torget form. 

Miljön runt Tidan ger en bild av Tidaholms tidiga 
utveckling med utgångspunkt i bruksort, herr-
gård, kyrka samt 1870-talets industrialisering som 
gav en snabb samhällstillväxt. Bebyggelsen har 
överlag en tydlig ursprunglig karaktär och skapar 
därför en stadskärna där det historiska berättan-
det är tydligt framträdande. 

NYCKELVÄRDEN MILJÖN RUNT 
TIDAN - INDUSTRINÄRA 
• Vulcanöns samlade industribe 
  byggelse bildar en stadens kärna 
• Herrgårdsområdets flygelbygg- 
  nader och biblioteket i formation  
  kring det öppna rummet 
• Von Essens plats med modernis- 
  tisk bebyggelsekärna 
• Turbinhusön med parkmiljö och  
  ditflyttade hantverkshus. Turbin- 
  huset med utloppskanal i sten  
  vid Tidan.

Vulcanön.

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE

40

OMRÅDE MED RISK FÖR ÖVERSVÄM-

NING. SE TILLÄGG TILL KULTURMILJÖ-

PROGRAM: KLIMATRELATERADE RIS-

KER OCH HOT FÖR KULTURMILJÖN
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Där är bebyggelsen numera ganska splittrad av nybyggnatio-
ner och de kvarvarande äldre byggnaderna är få. I kvarteret 
Järnskog finns några hus som möjligen kan ha uppförts re-
dan på 1870-talet, t ex Järnskog 2, och därmed vara de äldsta 
kvarvarande husen i centrum från samhällets tidiga, expan-
siva epok. Ett kulturhistoriskt värdefullt inslag i stadsbilden 
är järnvägsstationen med stationshus i 1900-talets träarki-
tektur, stort godsmagasin och ett samtida lokstall. 

Även Basarlängan ska nämnas, uppförd 1894 av Tidaholms 
bruk. Med sina branta gavlar visar byggnaden på Gamla tor-
gets historia som salutorg.

Kring von Essens plats
På Tidans södra sida där kvarteret Gruvan nu ligger låg ti-
digare “smedstugorna”. På 1924 års stadsplan återfinns den 
platsbildning som utgörs av von Essens plats. 1943 utfärdades 
bygglov för tre stora flerbostadshus (Gruvan 1, 2 och 3). Dessa 
uppfördes i tre våningar, av tegel, med släta putsade fasader 
och tegeltäckta sadeltak. 1951 kompletterades husgruppen 
med Gruvan 10 som bl a inrymde elevbostäder till Verkstads-
skolan (Rudbecksgymnasiet). Detta ansluter i byggnadsstilen 
till de tidigare byggda tre husen. 

Gruvans bebyggelse ger prov på en enhetligt utformad, väl-
bevarad funkisstil som det inte finns någon motsvarighet 
till i Tidaholm. De stora friliggande husen omges av plante-
ringar samt mot Tidan i norr stora träd. Tillsammans med 
den stora platsbildningen och parkområdet mot ån exempli-
fierar Gruvans bebyggelse funkisstilens planeringsideal om 
luft, ljus och grönska. Till denna miljö ansluter väl den stora 
Idrottshallen (Gymnasten 1) som är uppförd 1942, dvs unge-
fär samtidigt som Gruvan 1-3.

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

FORNLÄMNINGAR OCH KYRKA
Fornlämningar och kyrka (gamla och nya) har skydd 
enligt Kulturmiljölagen och får inte ändras eller 
påverkas utan tillstånd. Kontakt med länsstyrelsen 
ska tas innan alla åtgärder som berör dessa miljöer.

DETALJPLAN
Inom området finns byggnader som omfattas av 
skyddsbestämmelser.

Vulcanön ligger omfluten av Tidan och intar en nyckelroll som utgångspunkt för framväxten av ett samhälle. Överst och nederst till vän-
ster huvudstråket över Ön med byggnader för Konstlitografiska Akademin. Nere till höger tidigare ingenjörskontoret för Vulcan.

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE

OMRÅDE MED RISK FÖR ÖVERSVÄM-

NING. SE TILLÄGG TILL KULTURMILJÖ-

PROGRAM: KLIMATRELATERADE RIS-

KER OCH HOT FÖR KULTURMILJÖN
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LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

VULCANÖN
Utpekat av kommunen som område av högsta  
kulturhistorska värde. 

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och  
materialval respekteras.

Miljöns samlade industrikaraktär där enskilda 
byggnader har egna karaktärsdrag och uttryck 
är av stor betydelse för den centrala staden och  
upprätthålls. 

Gestaltning av vistelserummen mellan husen är av 
stor betydelse. Här ingår delar som marktäckning, 
vegetation, staket och kajer mot Tidan. 

De rumsligheter av olika storlek som skapas mellan 
husen är viktiga och värnas. 

Stråkbildningar utmed Vulcans väg samt mellan 
Vulcans väg och Stämmobron är viktiga och föblir 
tydliga.

De vyer och perspektiv som skapas genom utblickar 
mellan byggnaderna är viktiga och upprätthålls. 

Ett restriktivt förhållningssätt till ny bebyggelse 
tillämpas. 

Framtagande av ytterligare varsamhets- och skydds-
bestämmelser i detaljplan är lämpligt för att identi-
fiera och tydliggöra specifika kulturhistoriska värden 
och skydda dem. 

F d kallmagasin i trä med gavlar mot Tidan (överst). Byggnader för :Rudbecksgymnasiet (nederst).

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE

OMRÅDE MED RISK FÖR ÖVERSVÄM-

NING. SE TILLÄGG TILL KULTURMILJÖ-

PROGRAM: KLIMATRELATERADE RIS-

KER OCH HOT FÖR KULTURMILJÖN



240

CENTRALORTEN TIDAHOLM

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

HERRGÅRDSOMRÅDET
Utpekat av kommunen som område av högsta  
kulturhistorska värde. 

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och materialval 
respekteras. 

Herrgårdsbyggnadernas disposition i form av tre flyglar 
är viktig och bör förbli tydlig. Det innebär att ny bebyg-
gelse bör undvikas i byggnadernas närområde samt att 
den öppna gräsytan mellan flygelsidorna är viktig att 
upprätthålla.

För villorna utmed Södra Kungsvägen gäller att 
trädgårdar med uthus, odlingar, buskar, häckar och sta-
ket samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd är viktiga 
delar i miljön och bör värnas. 

För ny bebyggelse bör gaturummets karaktär vara vä-
gledande avseende indrag från gata. Komplement-
byggnader bör inte placeras utmed gatan och bör inte 
avvika från skala och utformning hos befintliga äldre 
komplementbyggnader.

Framtagande av varsamhets- och skyddsbestämmelser 
i detaljplan är lämpligt för att identifiera och tydliggöra 
specifika kulturhistoriska värden och skydda dem. 

Biblioteket (överst) och herrgårdsbyggnaderna. Av Brukets herrgårdsbyggnad finns tre flygelbyggnader (ovan samt överst vänster). Efter 
brand 1780 uppfördes fyra flyglar (en flyttades) men huvudbyggnad kom aldrig till stånd. På den fjärde flygelns plats uppfördes 1897 Bibi-
liotekshuset som ett bildningscentrum för fabriksarbetarna. Hela miljön är av stor betydelse för förståelsen av Tidaholms historia. 

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE

OMRÅDE MED RISK FÖR ÖVERSVÄM-

NING. SE TILLÄGG TILL KULTURMILJÖ-

PROGRAM: KLIMATRELATERADE RIS-

KER OCH HOT FÖR KULTURMILJÖN
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Stallängen vid Nygatan. Gårdsmiljö som visar den miljöskapande verkan en samlat välbevarad bostadsmiljö kan ha. Såväl bostadshus som gårdshus, trädgård och stensatt gårdsplan är avgörande element i miljön.

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE

OMRÅDE MED RISK FÖR ÖVERSVÄM-

NING. SE TILLÄGG TILL KULTURMILJÖ-

PROGRAM: KLIMATRELATERADE RIS-

KER OCH HOT FÖR KULTURMILJÖN
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LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

KRING VON ESSSENS PLATS
Utpekat av kommunen som område av högsta  
kulturhistorska värde. 

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och mate-
rialval respekteras. Idrottshallens mycket tydliga ut-
formning som berättar om dess funktion bör inte 
otydliggöras.

Platsbildningen med fontän, gångar och öp-
pna ytor är tillsammans med fria tomtytor kring  
flerbostadshusen. planteringar kring byggnader 
samt parkområdet mot Tidan en viktig del av områ-
det och bör värnas.

TURBINHUSÖN
Utpekat av kommunen som område av högsta  
kulturhistorska värde. 

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och materi-
alval respekteras.

Karaktären av park med uppväxta lövträd, buskar, 
gräsytor och grusgångar är en central del av miljön 
och värnas. 

Kopplingen till Tidans vatten är central. Karaktären 
hos kajskoningar, Turbinhusets utloppskanal i sten 
m m värnas. Den visuella kopplingen till vatten 
genom utblickar från ön mot Tidan värnas, liksom  
möjligheten att från centrum se Turbinhusöns be-
byggelse.

Framtagande av varsamhets- och skyddsbestäm-
melser i detaljplan är lämpligt för att identifiera 
och tydliggöra specifika kulturhistoriska värden och 
skydda dem. 

Stallängen (överst vänster), miljön 
kring von Essens plats samt Tidan 
med utsikt mot Turbinhusön.

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE

OMRÅDE MED RISK FÖR ÖVERSVÄM-

NING. SE TILLÄGG TILL KULTURMILJÖ-

PROGRAM: KLIMATRELATERADE RIS-

KER OCH HOT FÖR KULTURMILJÖN
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Turbinhusön med Granne Påle.

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE

OMRÅDE MED RISK FÖR ÖVERSVÄM-

NING. SE TILLÄGG TILL KULTURMILJÖ-

PROGRAM: KLIMATRELATERADE RIS-

KER OCH HOT FÖR KULTURMILJÖN
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Centrummiljöer, däribland tingshuset (överst vänster), stadshotellet 
(vänster underst) samt församlingshemmet (höger överst).  

Stadshotellet som uppfördes 1931 har klassicistiska drag och är upp-
fört på platsen för hotell Högberg. 

Tingshuset uppfördes 1904 efter ritningar av F A Wahlström, Skövde. 
Byggnaden präglas av en stilblandning som fortfarande rådde vid 
sekelskiftet, där element från olika historiska stilar sammanfördes. 

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE

OMRÅDE MED RISK FÖR ÖVERSVÄM-

NING. SE TILLÄGG TILL KULTURMILJÖ-

PROGRAM: KLIMATRELATERADE RIS-

KER OCH HOT FÖR KULTURMILJÖN
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LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

INNERSTADEN
Utpekat av kommunen som område av högsta  
kulturhistorska värde. 

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och materialval 
respekteras. Byggnadernas ursprungliga funktion förblir 
tydligt läsbar.

Stadsrummets karaktärsdrag med historisk koppling i 
form av rumsbildningar, stråk, marktäckningsmaterial 
och olika gestaltningselement är viktiga medskapare av 
miljön och värnas.

Inom området möts två av stadens stora gator. Deras 
karaktär av huvudstråk förblir tydlig.

Centrumnära gröna rum av olika slag med träd, plant-
eringar och grästäckt mark tillhör miljöns karaktär och 
värnas. 

Inom området finns några av stadens viktigaste historis-
ka offentliga byggnader och samhälleliga institutioner.
De mervärden och resurser byggnadernas kulturvärden 
bidrar med till stadsrummet bör vara en utgångspunkt 
för att identifiera lämpliga nyttjandeformer där sådan di-
skussion är aktuell. 

Framtagande av varsamhets- och skyddsbestämmelser 
i detaljplan är lämpligt för att identifiera och tydliggöra 
specifika kulturhistoriska värden och skydda dem. 

NYCKELVÄRDEN MILJÖN RUNT 
TIDAN - INNERSTADEN 
• Kyrkomiljö 
• Några av stadens viktigaste  
  offentliga byggnader, som skolor  
  och tingshus.  
• Stadshotellet  
• Järnvägsstation med godsmagasin 
• Småskalig, enkel trästadsbeby- 
  gelse

Tidaholms kyrka med begravningsplats (överst vänster), gamla kyrkogården med Rudbecks gravkor (underst) samt Kungsbroskolan  
(överst höger).

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE

OMRÅDE MED RISK FÖR ÖVERSVÄM-

NING. SE TILLÄGG TILL KULTURMILJÖ-
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Järnvägsstationen (överst vänster) ger ett gott intryck av stationsbyggnad från tidigt 1900-tal. Viktig i miljön är godsmagasinet från 1906 (överst) 
med karaktärsdrag som dels tydligt redovisar funktionen, dels är tydligt tidstypisk. Till vänster och ovan byggnader längs Västra Drottningvägen 
samt vid Gamla torget. Tegelbyggnaden nere till vänster är uppförd 1898 som Brukets mejeribyggnad. På andra sidan torget står "Basarlängan" 
med spetsiga gavlar och hörntorn, uppförd 1894, av Tidaholms bruk.

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE

OMRÅDE MED RISK FÖR ÖVERSVÄM-

NING. SE TILLÄGG TILL KULTURMILJÖ-

PROGRAM: KLIMATRELATERADE RIS-

KER OCH HOT FÖR KULTURMILJÖN
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Teckenförklaring
Aktuell miljö
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TIDAHOLM SÖDRA KUNGSVÄGEN
TÄTORTSMILJÖ MED BOSTADSBEBYGGELSE OCH BRUKSKONTOR

Område och bebyggelse
Området ansluter i nordväst till Bibliotekshusets tomt. Det 
omfattar bebyggelse vid Södra Kungsvägen samt vid an-
gränsande gator. Södra Kungsvägen var den gamla söder-
gående huvudvägen från Tidaholms säteri och bruk och har 
troligen gammalt ursprung som färdväg. Området började 
i huvudsak bebyggas tiden efter 1877 och är därmed ett av 
de äldsta områdena i staden utanför centrum. Den äldsta 
byggnaden är gamla brukskontoret, en timmerbyggnad i två 
våningar sannolikt från 1790-talet. Enligt uppgift stod den 
dock ursprungligen på Ön, där bruket från början låg, men 
har sedan blivit flyttad. 1877-96 bebyggdes nuvarande Fågeln 
5 och 7 samt Snöplogen 3, 6, 7, 8 och 10. Resterande tomter 
bebyggdes huvudsakligen mellan 1906-24.

Tidaholm Södra Kungsvägen utgör ett av de tidi-
gast bebyggda områdena utanför centrum. Bebyg-
gelsen representerar framför allt villabyggandet i 
trä från senare delen av 1800-talet och 1900-talets 
första decennier. Trädgårdar och uthus utgör vik-
tiga delar i miljön.

NYCKELVÄRDEN 
• Stadens tidiga utbyggnad och  
  tidiga villabyggande i trä 
• Gamla brukskontoret 
• 1800-talets senare del - 1900- 
  talets första decennier 
• Byggnader med välbevarad  
  karaktär 
• Trädgårdar 
• Välbevarade äldre uthuslängor 
och komplementsbyggnader

41

Vänster, bostadshuset 
är troligen uppfört på 
1800-talet. Bostadshus, 
trädgårdar och äldre 
uthus och komplent-
byggnader skapar 
tillsammans den vär-
defulla miljön.

Motsatt sida, "Dock-
huset" uppfördes som 
bostad och butik för 
Brukets mjölförsäljer-
ska. Den lilla byggna-
den utmärker sig med 
sin rika snickeridekor, 
den annorlunda tak-
formen med takkupor 
och den prunkande 
trädgården.  
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LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och mate-
rialval respekteras. Om- och tillbyggnader prövas 
med hänsyn till områdets karaktär och kulturhis-
toriska värde.

Även äldre komplementsbyggnader och uthuslän-
gor är särskilt värdefulla och bör värnas. 

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och staket 
samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd är viktiga 
delar i miljön och bör värnas.

För ny bebyggelse bör gaturummets karaktär vara 
vägledande avseende indrag från gata. Komple-
mentbyggnader bör inte placeras utmed gatan och 
bör inte avvika från skala och utformning hos befint-
liga äldre komplementbyggnader.

Ny bebyggelse bör framför allt utgöras av komple-
mentbyggnader som tydligt underordnas tomtens 
huvudbyggnad och trädgårdens karaktär.

Villabebyggelse i trä visar på stadens utbyggnad under slutet av 1800-talet och början 
1900-talet. 
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Teckenförklaring
Aktuell miljö
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Område
Området omfattar delar av kvarteren Valand, Mysing och 
Valhall. Kvarteren hör till de områden som tidigast planlades 
i köpingen. Läget var attraktivt p g a närheten till centrum. 
På 1896 års karta över Tidaholm finns endast två byggnader 
markerade i området, varav den ena är Valhall 6, en större 
villa. Den stora utbyggnadsperioden i området kom kring se-
kelskiftet 1900 och strax därefter var området helt bebyggt.

Bebyggelse
Bebyggelsen består i huvudsak av större trävillor som, trots 
att förändringar senare har skett, ännu avspeglar sekelskif-
tets och det tidiga 1900-talets villaideal. Byggnaderna är 
asymetriskt uppbyggda med fasader av fasspontpanel, stora 
spröjsade glasverandor och en rik flora av dekorativa bygg-
nadsdetaljer. Villorna ligger i stora trädgårdar vilket ger om-
rådet en öppen prägel. Området ger ett fint exempel på stora 
sekelskiftesvillor med en panelarkitektur som är ovanlig i 
övriga Tidaholm. I området finns en frikyrkolokal, Betania, 
från år 1910 i kvarteret Valhall. Byggnaden har förlorat en 
del av sin ursprungliga karaktär genom sentida renovering. 

TIDAHOLM: VASAGATAN/TRÄDGÅRDSGATAN
TÄTORTSMILJÖ MED BOSTADSBEBYGGELSE OCH BRUKSKONTOR

Miljön Vasagatan/Trädgårdsgatan tillhör köping-
ens tidigast planlagda. Bebyggelsen representerar 
sekelskiftets stora, tidstypiskt dekorativt utförda 
trävillor som är ovanlig i övriga Tidaholm. De stora 
trädgårdarna ger området en öppen prägel. 

Stora takutsprång, fasspontpanel, 
listverk, avskiljande våningsband 
samt dekorativa snickeridetaljer är 
några av de drag som känneteck-
nar sekelskiftets trävillor.

De stora trädgårdarna med bus-
kar, häckar, träd, gräsytor och 
grusgångar är viktiga för området 
(motstående sida).

NYCKELVÄRDEN 
• Stadens tidiga utbyggnad och  
  tidiga villabyggande i trä 
• Större trävillor, välbevarade  
  karaktärsdrag 
• Sekelskiftet 1900 - det tidiga  
  1900-talet 
• Trädgårdar  
• Välbevarade äldre uthuslängor 
och komplementsbyggnader

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE

42
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Stora takutsprång, fasspontpanel, 
listverk, avskiljande våningsband 
samt dekorativa snickeridetaljer är 
några av de drag som känneteck-
nar sekelskiftets trävillor. De stora 
trädgårdarna med buskar, häckar, 
träd, gräsytor och grusgångar är 
viktiga för området.

Valhall 7 på Vasagatan 10 är en av 
Tidaholms bäst bevarade  tidiga 
1900-talsvillor med drag av natio-
nalromantik och jugend. Byggna-
den saknar motsvarighet i staden. 
Till fastigheten hör också en lika 
distinkt stilmedveten bibyggnad.

LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Utpekat av kommunen som område av högsta  
kulturhistorska värde. 

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och mate-
rialval respekteras. I miljön finns bebyggelse med 
hög grad av bevarande gällande/av ursprungliga 
material och karaktärsdrag. Om- och tillbyggnader 
prövas med hänsyn till områdets karaktär och kul-
turhistoriska värde.

Även äldre komplementsbyggnader och uthuslän-
gor är särskilt värdefulla och bör värnas. 

Trädgårdar med odlingar, buskar, häckar och staket 
samt uppväxta lövträd och äldre fruktträd är viktiga 
delar i miljön och bör värnas.

Ny bebyggelse bör prövas med hänsyn till områ-
dets särskilda kulturhistoriska värde. En anpassning 
till den befintliga bebyggelsens karaktär, skala och 
struktur utgör grunden.

För ny bebyggelse bör gaturummets karaktär vara 
vägledande avseende indrag från gata. Komple-
mentbyggnader bör inte placeras utmed gatan och 
bör inte avvika från skala och utformning hos befint-
liga äldre komplementbyggnader.

Ny bebyggelse bör framför allt utgöras av komple-
mentbyggnader som tydligt underordnas tomtens 
huvudbyggnad och trädgårdens karaktär, där öp-
penheten är ett viktigt drag.

OMRÅDE AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE
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Teckenförklaring
Aktuell miljö
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OMRÅDE AV HÖGSTA 
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Mejeriet (6)        
I Gamla torgets sydvästra hörn ligger det gamla mejeri som 
uppfördes som för Tidaholms bruk år 1889. Verksamhe-
ten var igång ända in på 1930-talet då verksamheten flyt-
tade när mejeriföreningens lokaler på Skolgatan stod fär-
diga. Byggnadens murverk i tegel är dekorativt utformat 
med profilerade listverk (s k gesimser), flata väggpelare (s k  
pilastrar) och fönstermurningar med kantställt tegel och 
profilerade överstycken. På vardera långsida finns frontespi-
ser med kraftiga profilerade listverk som bildar ett triangel-
fält. Mindre rundbågiga fönsteröppningar i nock och på an-
dra våningutgör även ett dekorativt inslag fasaden. Taket är 
ett tegelklätt sadeltak. 

Elverket (4)
På Tidaholm Energis tomt på Smedjegatan 18 ligger 
en borgliknande byggnad med ett slätt murverk i rött  
tegel, trappgavlar och torn. Fasaderna karaktä-
riseras av stora spröjsade fönster i bottenvåning-
en och ett infällt band med texten Tidaholms stads  
Elverk och 1916. Skylten till trots är huset uppfört 1894 och då 
som valskvarn till Tidaholms Bruk. Från 1902-1915 fanns här 
både kvarn och Brukets elektriska kraftstation men 1915 la-
des valskvarnen ner och delar av byggnaden gjordes om till 
kontor för Bruket. 

TIDAHOLM: DE RÖDA TEGELHUSEN
MONUMENTALBYGGNADER FÖR OFFENTLIGHET OCH INDUSTRI

Runt stadskärnan utmärker sig flera äldre tegel-
byggnader. Uppförda runt sekelskiftet 1900 re-
presenterar de den arkitekturstil som fick stort 
genomslag vid denna tid, särskilt för offent-
liga byggnader med ett monumentalt uttryck 
som exempelvis skolor, stadshus och tingshus.  
Med de oputsade murverken gav materialet bygg-
naden dess färg och uttryck och fasaderna möns-
termurades med dekorativa förband, rundade fo-
gar och naturstensdetaljer. Det hade tidigare varit 
otänkbart då representativa byggnader i tegel 
hade putsats, åtminstone mot gatan. 

1. Motsatt sida, Kungsbroskolan från 
1895-96 är uppförd i oputsat tegel 
som mönstermurats för att skapa 
en dekorativ effekt. 

8. Vänster, Samrealskolan uppför-
des med bidrag från både Bruket 
och Vulcan. 

NYCKELVÄRDEN 
• Stadens utvidgning och  
industriell utveckling  
• Monumentalbyggnader med 
välbevarade karaktärsdrag 
• Sekelskiftet 1900 - det tidiga  
  1900-talet

BYGGNADER AV HÖGSTA 

KULTURHISTORISKA VÄRDE

Vulcans ingenjörskontor m fl (5)  
Strax intill Tidan på Vulcanön ligger en pampig byggnad, 
uppförd 1894 som kontor för ingejörerna på Vulcans Tänd-
sticksfabrik och användes för detta ändamål fram till 1970. 
Byggnadens i övrigt släta fasad delas in i fält av pilastrar och 
av gesimser utformade som tandsnittsfriser. En frontespis 
pryder fasaden mot åsidan och in mot gården finns ett torn.  
Taket är ett plåtklätt sadeltak. Till miljön hör andra lägre te-
gelbyggnader på Vulcanön, såsom bl a Litografiska verksta-
den från 1894 samt Fosforladan uppförd 1920. 

Kungsbroskolan (1)  
Skolan ligger intill kyrkan längs Östra Drottningvägen. När 
byggnaden uppfördes 1895-96 inrymde den ursprungligen 
sex skolsalar, åtta lärarbostäder och ett stort kommunalrum 
i översta våningens mittparti. Huset är uppfört i tegel med 
en planform som liknar ett vidsträckt H. Fasaderna har spar-
samma mönstermurningar och kraftiga gördel- och takge-
simser. Taket är ett sadeltak som täckts med plåt.

Turbinhuset (3)    
Turbinhusön är uppkallad efter det turbinhus som upp-
fördes av Bruket år 1898 efter ritningar F A Wahlström. 
Byggnaden innehöll ursprungligen en vattenturbin och 
kraften användes för att driva Brukets loge via en stållina. 
Senare har byggnaden använts som badinrättning, då vat-
ten värmdes och pumpades till en bassäng på andra våning.   
Byggnaden har röda tegelfasader, krenelerade gavelkrön, 
torn och småspröjsade fönster. Taket är ett plåtklätt sadel-
tak. 

Tingshuset (7)  
Placerat längs Norra Kungsvägen, snett mittemot kyr-
kan ligger Tidaholms f d tingshus, uppfört 1903-04 ef-
ter ritningar av F A Wahlström. Huset har släta tegelfa-
sader med tydligt uttalade gördel- och takgesimser samt 
fönsteromfattningar i ljus sten. Entréfasaden utgörs av 
ett centrerat dörrparti som flankeras av två framskju-
tande torn med koppartäckta tak, utformade som ryska 

lökkupoler. Övriga byggnaden har tegelklätt sadeltak.  
På 1970-talet blev Falköping nytt tingsställe och byggnaden 
gjordes då om till polishus, vilket det användes som fram till 
2013. 

Samrealskolan (8)  
Vid Norra Kungsvägen, en bit norr om Tingshuset ligger Sam-
realskolan, uppförd 1905-06 och ritad av Hjalmar Cornilsen. 
Skoltomten skänktes från Tidaholms bruk och ekonomiska 
bidrag kom bl a från Vulcans tändsticksfabrik. Skolbyggna-
den har släta, röda tegelfasader med takfotens gesims som 
enda dekor. Entrén markeras av att det är lätt utskjutande 
från övriga huskroppen och kröns av en fransk balkong. 
Fönstren och entréporten är stickbågiga och taket är ett te-
gelklätt sadeltak med valmade gavelspetsar. 

Gasverket (2)  
På Museigatan intill Tidan ligger en byggnad som karaktäri-
seras av de stora fönsteröppningarna och ett slätt murverk 
i tegel, där den profilerade takfoten ensam utgör dekorativt 
inslag. Taket är ett sadeltak klätt med röda betongpannor. 
Den avskalade karaktären skvallrar om att huset är yngre än 
de tidigare nämnda. Uppfört 1931, byggdes det som gasverk 
för att tillgodose stadens industriers behov av gas. 
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LÄMPLIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Utpekat av kommunen som byggnader av högsta  
kulturhistorska värde. 

Bebyggelsens tidstypiska karaktärsdrag och materi-
alval respekteras. I miljön finns bebyggelse med hög 
grad av bevarande gällande/av ursprungliga materi-
al och karaktärsdrag. Om- och tillbyggnader prövas 
med hänsyn till byggnaders och omgivande områ-
dets karaktär och kulturhistoriska värde.

Omgivande grönområden kring byggnaderna med 
planteringar, buskar, häckar samt uppväxta lövträd 
är viktiga delar i miljön och bör värnas.

Ny bebyggelse bör prövas med hänsyn till områ-
dets särskilda kulturhistoriska värde. En anpassning 
till den befintliga bebyggelsens karaktär, skala och 
struktur utgör grunden.

För ny bebyggelse bör gaturummets karaktär vara 
vägledande avseende indrag från gata. Komple-
mentbyggnader bör inte placeras utmed gatan och 
bör inte avvika från skala och utformning hos befint-
liga äldre komplementbyggnader.

Ny bebyggelse på respektive fastighet bör fram-
för allt utgöras av komplementbyggnader som ty-
dligt underordnas tomtens huvudbyggnad och 
trädgårdens karaktär, där öppenheten är ett viktigt 
drag.

BEFINTLIGA KULTURMILJÖUTPEKANDEN  
I PLANER OCH BESTÄMMELSER

DETALJPLANER
Flera av byggnaderna omfattas av skyddsbestäm-
melser och rivningsförbud.

2. Gasverket (överst till vänster) 
byggdes 1931 och är den yngsta 
av tegelbyggnaderna, vilket dess 
avskalade utformning skvallrar om.  

5. Överst till höger, Vulcans tänd-
sticksfabriks ingenjörer hade sina 
kontor i huset på Vulcanön fram till 
1970. I miljön ingår flera byggnader 
som hörde till industrin, som fosfor-
ladan och Litografiska verkstaden.     

3. Turbinhuset (i mitten till vänster) 
är synlig som fond från Museigatan.

6. I mitten till höger, Brukets mejeri 
är den äldsta av tegelbyggnaderna, 
uppförd redan 1889. 

4. Elverket (längst ner till vänster)  
uppfört redan 1894. Årtalet på 
fasaden vittnar om när byggnaden 
byggdes om 1916. 

7. Tingshuset (längst ner till höger) 
är en av Tidaholms mest uppseen-
deväckande byggnader och visar 
prov på hög kvalitet vad gäller 
både konstnärlig utformning, ma-
terial och tekniskt utförande. 
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