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FÖRORD Människan har under alla tider format 
landskapet och bebyggelsen omkring sig. 
Marken har odlats, vägar dragits fram och 
hus har byggts. Med kulturmiljö menas de 
spår från dessa aktiviteter som kan läsas 
idag och som berättar något om vår histo-
ria och om hur människors levt och verkat 
före oss.
 
Kulturmiljön i Hylte är med sitt omväxlande 
landskap och stora andel välbevarad bebyg-
gelse en unik resurs. Den är en del av vår 
livsmiljö och identitet, och den stärker kom-
munen som en attraktiv plats att bo och 
verka på. Vi har alla ett intresse i och ansvar 
för att ta hand om och utveckla kulturmiljön 
på ett sätt som både värnar värdena och 
utvecklar kommunen.
 
Kulturmiljöprogrammet ersätter det äldre 
programmet ”Bygd att bevara” från 1990. 
Miljöer som inte längre hänger samman 
eller är läsbara har tagits bort, och andra 
har lagts till. Sammanlagt presenteras 36 
kulturmiljöer som är särskilt representativa 
för Hylte kommuns kulturhistoria.
 

Förhoppningen är att kulturmiljöprogram-
met ska väcka nyfikenhet och intresse för 
de många fina kulturmiljöer som finns i 
kommunen. 

Det är tänkt att vara ett överskådligt och 
lättillgängligt kunskapsunderlag både för 
allmänheten, för fastighetsägare som stöd 
vid vård och underhåll, och för kommunens 
handläggare av t ex bygglov och detaljpla-
ner. 

Genom att lyfta fram kulturvärdena kan 
bebyggelse och verksamheter anpassas 
till de kulturhistoriska sammanhangen 
och på så sätt förstärka både den enskilda 
fastighetens värde och den gemensamma 
livsmiljön.

Ronny Löfquist   
Kommunstyrelsens ordförande
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BAKGRUND

Kulturmiljöprogrammet har tagits fram i 
samband med arbetet med en ny översikts-
plan för Hylte kommun.  

Kulturmiljöprogrammet utgår från de natio-
nella kulturmiljömålen och det statliga miljö-
kvalitetsmålet för en god bebyggd miljö. 

Kulturmiljöprogrammet har tagits fram av 
ett konsultteam bestående av bebyggelse-
antikvarier, kulturgeograf och arkeolog från 
Tyréns och KMV forum, på uppdrag av Hylte 
kommun. Genom dialogaktiviteter med all-
mänheten har kommunens invånare invol-
verats i arbetet med programmet. 
Arbetet med det nya kulturmiljöprogrammet 
har delfinansierats av kulturmiljöfunktionen 
vid Länsstyrelsen i Hallands län.

Programmet utgår till viss del från befintliga 
äldre kunskapsunderlag som behandlar 
kommunens kulturmiljöer; ett kommun-
över gripande kulturmiljöprogram Bygd att 
bevara (1990), sex bevarandeprogram för 
tätorterna (1988-2008), samt en totalinven-
tering av värdefull bebyggelse utförd av 
länsstyrelsen (2008).

INLEDNING KULTURMILJÖPROGRAMMETS SYFTE

Ett kulturmiljöprogram presenterar ett urval 
av miljöer som ger en bild av kommunens 
historia och som anses vara särskilt viktiga 
att vårda och bevara. Programmet visar 
kommunens inriktning för kulturmiljöar-
betet samt ger råd och riktlinjer för hur de 
kulturhistoriska värdena skall tas tillvara. 
Enligt lagstiftningen delar vi alla ansvaret för 
att skydda och vårda vår kulturmiljö - såväl 
enskilda personer som myndigheter ska visa 
hänsyn och aktsamhet. Sammantaget är 
kulturmiljöprogrammets syfte att:

• Fungera som ett kunskapsunderlag för 
kulturmiljöfrågor i kommunens arbete 
med samhällsplanering och byggande.

• Bidra till att uppnå en hållbar samhälls-
utveckling genom att verka för att en 
mångfald av kulturmiljöer kan bevaras, 
användas och utvecklas.

• Synliggöra och tillgängliggöra kommunens 
kulturarv för medborgarna för att intres-
sera och engagera kommunens invånare, 
fastighetsägare och besökare att värna 
och utveckla dessa miljöer på ett för 
kommande generationer ansvarsfullt sätt.

• Verka för att de nationella kulturmiljöpoli-
tiska målen kan uppnås.

• Vara en del av länsstyrelsens långsiktiga 
arbete med att ta fram kunskapsunderlag 
avseende kulturmiljön i länet.
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SOCIALA ESTETISKA

KULTURHISTORISKA

KULTURMILJÖ

Med kulturmiljö menas de avtryck och spår 
som människan gjort som berättar om de 
historiska skeenden och processer som 
lett fram till dagens landskap. Samhällsför-
ändringar och människors livsvillkor och 
levnadssätt under olika tider kan följas i 
landskapets fysiska strukturer, samband 
och rörelsemönster. Det kan gälla allt från 
enskilda byggnader till stora landskapsav-
snitt och tidsmässigt spänna över allt från 
förhistoriska lämningar till dagens bebyg-
gelsemiljöer. Kulturmiljön bidrar till en 
stimulerande livsmiljö och är en viktig resurs 
för rekreation, friluftsliv, turism- och besöks-
näring samt lokal och regional tillväxt.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH 
AVGRÄNSNINGAR

Utgångspunkten för urval och värdering 
av bebyggelse och miljöer i kulturmiljö-
programmet utgår från möjligheten att 
förstå och uppleva ett kulturhistoriskt 
samman hang. Sammanhang som inte 
längre är läsbara och miljöer som inte längre 
hänger samman, men tidigare har bedömts 
som kulturhistoriskt värdefulla har utgått 
eller avgränsats på andra sätt. En tidsmäs-
sig avgränsning av urvalet har också gjorts, 
i programmet förekommer inga miljöer 
yngre än ca 40 år. Detta är en avgränsning 
som gjorts utifrån en generell syn på vilket 
avstånd i tid som krävs för att uppleva och 
förstå en miljö ur ett historiskt perspektiv.

Kulturmiljöprogrammet utgår även från ett 
synsätt där miljöerna utöver att förmedla 
ett kulturhistoriskt sammanhang även kan 
ha andra kvalitéer. Sådana kvalitéer kan 
vara kopplade till att äldre bebyggelse eller 
miljöer som präglats av människan under 
en längre tid har olika former av upplevel-
semässiga värden. De kan i den meningen 
ha en betydelse och ett värde för boende i 
närområdet, besökare etc. Genom att lägga 
till sociala och estetiska värden i bedöm-
ningen kan ett begränsat kulturhistoriskt 
värde förstärkas. 

De kulturhistoriska, sociala och estetiska 
värdena ses som kompletterande perspektiv 
som sammantaget beskrivs som bebyggel-
sens och landskapets kulturvärden. 

Värdering ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv avser en bedömning av 
möjligheterna att genom exempelvis 
bebyggelsen och landskapet utvinna och 
förmedla kunskaper om olika skeenden 
och sammanhang och därigenom även 
förståelse av människors livsvillkor, i 
skilda tider – inklusive de förhållanden 
som råder idag. Denna bedömning 
förutsätter kunskaper inom bland annat 
arkeologi, historia, etnologi och kultur-
geografi.

Värdering ur ett estetiskt perspektiv 
gäller en bedömning av bland annat 
rumsliga, visuella och akustiska 
egenskaper i den fysiska miljön. 
Värdering ur ett estetiskt perspektiv 
bygger på kunskaper inom bland annat 
konst vetenskap och arkitektur. 

Värdering ur ett socialt perspektiv 
innebär att bedöma människors 
relationer till kulturmiljön – hur olika 
grupper av individer använder, uppfattar 
och värdesätter exempelvis bebyggelsen 
och landskapet.  En sådan bedömning 
kan ha sin utgångspunkt ibland andra 
ekonomiska, sociologiska eller psykolo-
giska metoder.

(Boverket om kulturvärden/värdering)
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För varje område redovisas vilka karaktärs-
drag och kvalitéer som fungerar som värde-
bärare, det vill säga de egenskaper som ger 
området dess specifika värden.

Utifrån dessa karaktärsdrag och kvalitéer 
redovisas riktlinjer för framtida utveck-
ling som syftar till att förtydliga områdets 
kulturvärden och att värna dem utifrån 
plan- och bygglagen. Riktlinjerna syftar inte 
bara till bevarande av befintliga byggnader 
och miljöer, utan fokus ligger även på att 
möjliggöra användning och utveckling av 
miljöerna. Riktlinjerna har en mer generell 
utformning. 

Tillsammans med respektive områdes 
utpekade karaktärsdrag och kvaliteter ska 
riktlinjerna utgöra underlag för mer detalje-
rade bestämmelser i kommunens handlägg-
ning. Till exempel i detaljplanebestämmelser 
och bygglovs ärenden.

De 36 områden som redovisas i kulturmiljö-
programmet uppvisar ett sådant särskilt 
historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt 
eller konstnärligt värde som avses i plan- 
och bygglagens 8 kap 13 §. Urvalet speglar 
kommunens kulturmiljö i stort och är i den 
meningen representativt för vad som är kän-
netecknande för Hylte kommun avseende 
såväl bebyggelse som landskapshistoriskt 
innehåll. 

För att möjliggöra att de viktiga karaktärs-
drag och kvalitéer som återfinns inom de 
utpekade områdena i kulturmiljöprogram-
met, kan bevaras och utvecklas har dessa 
identifierats och tydliggjorts. Detta har gjorts 
utifrån varje enskilt områdes specifika för-
utsättningar både på landskaps- och bebyg-
gelsenivå. Varje områdes kulturhistoriska 
sammanhang lyfts fram och beskrivs så att 
de utpekade miljöerna också kan förstås i ett 
större sammanhang

PAPPERSBRUKET, HYLTEBRUK

”En byggnad som är särskilt värdefull från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas”

(PBL 8 kap 13 §)
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PRÄSTGÅRDEN, JÄLLUNTOFTA
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Riktlinjerna riktar sig såväl till kommunens 
fortsatta samhällsplanering och bygglovs-
hantering som till den enskilda medborga-
ren eller fastighetsägaren.

Avgränsningen av kulturmiljöerna är gjorda 
utifrån ett övergripande synsätt, med stor 
hänsyn till de landskapsmässiga förutsätt-
ningarna. I de områden som är belägna i 
mer tätbebyggda miljöer är avgränsning-
arna i vissa fall mer exakta och följer fastig-
hetsgränserna. I flera fall finns enstaka 
byggnader inom de utpekade områdena 
som inte har höga kulturhistoriska värden, 
men där framtida förändringar och tillägg 
inom fastigheten har potential att påverka 
det upplevda värdet i kulturmiljön som 
helhet.

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA 
BYGGNADER

Länsstyrelsen i Hallands län har genomfört 
en totalinventering av all kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse inom länet. Samtliga 
byggnader som bedömts som värdefulla har 
registrerats i en databas tillsammans med 
grunduppgifter och foton samt kulturhisto-
risk värdering. Databasen finns till gänglig 
online för allmänheten på länsstyrelsens 
hemsida samt genom Riks anti kvarie-
ämbetets databas be byg gel se  registret.

FORNLÄMNINGAR

Alla fornlämningar har ett generellt skydd 
enligt kulturmiljölagen och får inte skadas. 
I det äldre kulturmiljöprogrammet presen-
terades ett flertal områden som endast 
utgjordes av fornlämningsområden och/eller 
enstaka fornlämningar. Då fokus i arbetet 
med det nya kulturmiljöarbetet utgår från 
ett övergripande landskapsperspektiv 
samt möjligheten att uppleva och förstå de 
miljöer som ingår i programmet  har flera 
områden utgått då de bedömts vara allt för 
otydliga eller svåra att förstå och uppleva. 

FÖRÄNDRINGAR/URVAL

Utgångspunkten under arbetet med det nya 
kulturmiljöprogrammet har varit att varje 
kulturmiljö ska kunna upplevas och förstås 
som en helhetsmiljö. I de kulturmiljöer som 
lyfts fram i programmet har både landskapet 
och bebyggelsen och/eller fornlämningarna 
inom varje område bedömts tillsammans. 
Genom ett helhetsperspektiv sätts enskilda 
objekt/byggnader in i ett större kulturhisto-
riskt sammanhang.

Urvalet utgörs till största delen av områden 
som ingick i det tidigare kulturmiljöpro-
grammet, Bygd att bevara från 1990. Två nya 
miljöer, Höljeryd och Hökhult, har till kommit, 
och ett antal miljöer som ingick i Bygd att 
bevara har bedömts som alltför ensidiga 
eller svåra att förstå och uppleva, och har 
därför utgått. 

MEDBORGARDIALOG

Utöver den formella samrådsskyldigheten 
som kommunen har för översiktsplanen 
så har också två dialogtillfällen med fokus 
på kulturmiljöprogrammet arrangerats av 
konsultgruppen som utfört arbetet med 
programmet. Allmänheten bjöds in att delta, 
både för att få information om det pågående 
arbetet med programmet, men också för 
att dela med sig av kunskap och tankar om 
kommunens kulturmiljöer. 

Dialogarbetet gav en ökad förståelse för 
kulturmiljöns lokala värden, och insyn i 
det engagemang som finns för närmil-
jön. Inga nya kulturmiljöer tillkom utifrån 
de två dialogtillfällena, detta då de frågor 
och tankar som togs upp främst berörde 
enskilda byggnader och objekt. Detta gav 
däremot en fördjupad kunskap om flera av 
de kulturmiljöer som redan pekats ut under 
arbetets gång, med ett lokalt perspektiv som 
annars varit svårt att komma i kontakt med 
på andra sätt.

Den övergripande inriktningen på kulturmil-
jöprogrammet kunde på så sätt förankras 
i de samtal som fördes vid dialogtillfällena, 
men då antalet medverkande inte var så 
stort har ytterligare slutsatser varit svåra att 
dra.
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Vid sidan av kulturmiljölagen är det plan- 
och bygglagen samt miljöbalken som är 
den lagstiftning som oftast berör kulturmil-
jöer och kulturvärden. Här nedan ges en 
kort genomgång av de lagrum som många 
gånger är aktuella i relation till värdefulla 
kulturmiljöer och bebyggelse.

PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL)

Lagen reglerar planläggning och bygglov. 
Plan och bygglagen innehåller även förbud 
mot förvanskning av särskilt värdefulla 
byggnader. Vid planläggning lagen möjlighet 
för kommunen att skydda kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse genom specifika plan-
bestämmelser. Lagen ställer också krav på 
fastighetsägaren att underhålla sin fastighet 
och att visa varsamhet och hänsyn till kultur-
historiska värden.

PBL 2 KAP 

Allmänna och enskilda intressen
6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov 
och vid åtgärder avseende byggnader som 
inte kräver lov enligt denna lag ska bebyg-
gelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på den avsedda marken på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en 
god helhetsverkan

PBL 8 KAP 

Förbud mot förvanskning
13 § En byggnad som är särskilt värdefull 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt får inte för-
vanskas.

När blir en byggnad särskilt värdefull? En 
utpekad byggnad i t. ex kulturmiljö program 
är bara en upplysning om att kommunen 
bedömer att byggnaden har sådana värden 
att den omfattas av förvanskningsförbudet. 
I beslut om bygglov måste byggnadsnämn-
den ta ställning till om byggnaden har såda 
värden att den anses vara särskilt värdefull.

Underhåll och varsamhet
14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat 
skick och underhållas... Underhållet ska 
anpassas till omgivningens karaktär och 
byggnadsverkets värde från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig 
synpunkt.

17 § 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, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnär-
liga värden.

Gäller alltid!
Varsamhetskraven gäller alla byggnader 
och vid alla ändringar, både utvändigt och 

LAGSTIFTNING
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invändigt och oberoende av om en åtgärd är 
bygglovs- eller anmälningspliktig eller inte. 
Gäller även hela bebyggelsemiljöer. Detta 
gäller även om kommunen inte i förväg har 
tydliggjort varsamhetskraven. 

KULTURMILJÖLAGEN (KML)

Kulturmiljölagens övergripande syfte är 
att tillförsäkra nuvarande och kommande 
generationer tillgång till en mångfald av kul-
turmiljöer. I kulturmiljölagen finns bestäm-
melser om fornlämningar, byggnadsminnen, 
kyrkliga kulturminnen, kulturföremål och 
ortnamn.

KML 1 KAP

God ortnamnssed
God ortnamnssed ska iakttas vid statlig 
och kommunal verksamhet och innebär 
bland annat att hävdvunna ortnamn inte får 
ändras utan starka skäl.

KML 2 KAP

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 
tillståndsprövningen går till. Länsstyrelsen 

beslutar om fornlämningar och Riksanti-
kvarieämbetet beslutar om fornfynd. Den 
som på något sätt vill ändra en fornlämning 
måste ha länsstyrelsens tillstånd.

KML 3 KAP

Byggnadsminnen
Särskilt värdefulla byggnader, byggnadsmil-
jöer, parker eller trädgårdar kan skyddas 
som byggnadsminne. För att en byggnad 
ska kunna förklaras som byggnadsminne 
ska vissa kriterier vara uppfyllda. Vid en 
byggnadsminnesförklaring fastställs skydds-
bestämmelser som syftar till att byggnaden 
eller miljöns kulturhistoriska värden och 
karaktärsdrag bevaras. För ändringar eller 
ombyggnader av ett byggnadsminne krävs 
tillstånd från länsstyrelsen.  

KML 4 KAP

Kyrkliga kulturminnen
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begrav-
ningsplatser uppförda före 1940 är 
skyddade som kyrkliga kulturminnen och 
får inte ändras utan tillstånd från länssty-
relsen. Detsamma gäller även för vissa 
särskilt utpekade kyrkor och begravnings-
platser uppförda efter 1940. Tillståndsplik-
ten omfattar även kyrkornas interiörer och 
kyrkliga inventarier.
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MILJÖBALKEN (MB)

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö. I miljöbalkens miljö-
begrepp ingår även kulturmiljön och i balken 
finns ett antal bestämmelser till skydd för 
kulturvärdena. I Sverige finns omkring 1700 
områden som är av riksintresse för kultur-
miljövården enligt miljöbalkens 3 kap.

Bevarande av värdefulla kulturpräglade 
landskap styrs med skyddsinstrumentet 
kulturreservat. I ett kulturreservat kan hela 
områdets natur- och kulturmiljövärden 
skyddas och vårdas, inklusive byggnader, 
anläggningar, fornlämningar och mark. Även 
sådana värden som består av verksamhe-
ter, kunskaper och traditioner kan hanteras 
inom ramen för förvaltningen av ett kultur-
reservat.

MB 3 KAP

Riksintresseområden
6 § Mark- och vattenområden samt fysisk 
miljö i övrigt som har betydelse från allmän 
synpunkt på grund av deras naturvärden 
eller kulturvärden eller med hänsyn till 
friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt skada natur- 
eller kulturmiljön. Behovet av grönområden 
i tätorter och i närheten av tätorter skall 
särskilt beaktas.

Områden som är av riksintresse för natur-
vården, kulturmiljövården eller friluftslivet 
skall skyddas mot åtgärder som avses i 
första stycket.

MB 7 KAP

Kulturreservat
9 § Ett mark- eller vattenområde får förkla-
ras som kulturreservat i syfte att bevara 
värdefulla kulturpräglade landskap. På ett 
sådant område ska bestämmelserna i 4-6 §§ 
tillämpas. Att det inom ett område finns en 
byggnad eller anläggning som är skyddad 
som byggnadsminne, kyrkligt kultur minne 
eller fornlämning enligt kulturmiljölagen 
(1988:950) hindrar inte att området förklaras 
som kulturreservat.
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”Syftet med översynen av målen för arbetet 
med kulturmiljön är att skapa goda förut-
sättningar för ett offensivt kulturmiljöarbete 
som aktivt bidrar till ökad livskvalitet och att 
humanistiska perspektiv ges utrymme att 
påverka samhällsutvecklingen” 

(Kommittédirektiv 2011:17 Översyn av lag
stiftning och nationella mål på kulturmiljö-
området Regeringens proposition 2012/13:96 
Kultur miljöns mångfald s. 35 och 36)

MILJÖMÅL SOM BERÖR   
KULTURMILJÖN

Sveriges miljömål utgör den gemensamma 
plattformen för arbetet med miljön. De 
16 målen som riksdagen beslutat ger 
en struktur för miljöarbetet som Sverige 
bedriver nationellt, inom EU och internatio-
nellt. Centrala myndigheter, länsstyrelser, 
kommuner och näringsliv har ansvar för 
arbetet med att genomföra åtgärder. Natur-
vårdsverket har det samordnade ansvaret 
för genomförandet. Kulturmiljön berörs i 
flera av miljömålen:

LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt 
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer 
ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, 
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhushål-
lande funktion ska bevaras, samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas.

LEVANDE SKOGAR 

Skogens och skogsmarkens värde för biolo-
gisk produktion ska skyddas samtidigt som 
den biologiska mångfalden bevaras samt 
kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP 

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens 
värde för biologisk produktion och livsmed-
elsproduktion ska skyddas samtidigt som 

den biologiska mångfalden och kulturmiljö-
värdena bevaras och stärks.

GOD BEBYGGD MILJÖ 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö 
ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och 
global miljö. Natur- och kulturvärden ska 
tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas 
på ett miljöanpassat sätt och så att en lång-
siktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas.

NATIONELLA MÅL FÖR   
KULTURMILJÖARBETET

NATIONELLA 
MÅL OCH 
RIKTLINJER

De nationella målen för kulturmiljöarbetet 
gäller sedan 2014. Målen ska styra de statli-
ga insatserna på kulturmiljöområdet och 
vara vägledande för kulturmiljöarbetet på 
re gi onal och kommunal nivå. 
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Genom målen har det skett en förskjut-
ning – från en tonvikt på bevarande till hur 
kulturmiljöarbetet kan bidra till en hållbar 
samhällsutveckling. Det har blivit tydligare 
att kulturmiljöarbete befinner sig i en skär-
ningspunkt mellan olika politikområden, 
såsom kulturpolitik, miljöpolitik och sam-
hällsplanering och att behovet av tvärsekto-
riellt arbete har ökat. 

I enlighet med målen ska det statliga kultur-
miljöarbetet främja:

• Ett hållbart samhälle med en mångfald av 
kulturmiljöer som bevaras, används och 
utvecklas

• Människors delaktighet i kulturmiljöarbe-
tet och möjlighet att förstå och ta ansvar 
för kulturmiljön

• Ett inkluderande samhälle med kultur-
miljö som gemensam källa till kunskap, 
bildning och upplevelser

• En helhetssyn på förvaltningen av land-
skapet som innebär att kulturmiljön tas till 
vara i samhällsutvecklingen 

FLERBOSTADSHUS, UNNARYD
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RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är den myn-
dighet i Sverige som ansvarar för frågor om 
kulturarvet och kulturmiljön. Myndigheten 
lyder under Kulturdepartementet.
RAÄ leder och stödjer det nationella arbetet 
med att bevara, använda och utveckla 
kulturarvet så att de nationella kulturmiljö-
målen uppnås. 

Myndigheten förvaltar också nationella 
databaser för kulturhistorisk information 
såsom Fornsök, Kringla, Samla, Aktuell Arke-
ologi, K-samsök och Bebyggelseregistret. 
RAÄ fördelar bidrag till länsstyrelserna för 
vidare fördelning till insatser för bland annat 
byggnadsvård, fornvård, kulturreservat och 
arkeologiska insatser. Myndigheten fördelar 
även bidrag till ideella organisationer och 
arbetslivs museer. 

AKTÖRER LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN

Länsstyrelsen i Halland har ansvar för det 
statliga kulturmiljöarbetet i länet. Länssty-
relsen ska verka för, och bevaka, att länets 
riksintressen för kulturmiljövården tillgodo-
ses i den kommunala planprocessen. 
Länsstyrelsen fungerar även som tillstånds-
myndighet och har ett tillsynsansvar för 
fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga 
kulturminnen. I kulturreservat beslutade 
av länsstyrelsen är de också förvaltare och 
ansvarar för vård och skötsel av värdena 
där. Länsstyrelsen ansvarar för de statligt 
finansierade bidragen till kulturmiljövården.

HALLANDS LÄNSMUSEER OCH  
KULTURMILJÖ HALLAND

Länsmuseerna samlar, förvaltar och för-
medlar kunskap om kulturmiljön genom 
utställningar och pedagogisk verksamhet. 
Kulturmiljö Halland är en del av Hallands 
Länsmuseer.

Kulturmiljö Hallands uppgift är att skydda 
och utveckla de kulturhistoriska värden och 
kvaliteter som finns runt omkring oss ute i 
kulturlandskapet, städer, samhällen och på 
landsbygden. De agerar i vissa fall expertråd 
för länsstyrelser och kommuner i frågor som 
rör kulturhistoriska värden.

”Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. 
Såväl enskilda som myndigheter ska visa 
hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. 
Den som planerar eller utför ett arbete ska 
se till att skador på kulturmiljön undviks eller 
begränsas” 

(Kulturmiljölagen)
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HYLTE KOMMUN

Hylte kommun har ansvar för kulturmiljö-
frågor inom kommunen genom beslut, 
handläggning och rådgivning med utgångs-
punkt i miljöbalkens och plan- och bygg-
lagens syfte att skydda kulturhistorisk 
bebyggelse.

Översiktsplanen är ett viktigt styrdokument 
för det kommunala kulturmiljöarbetet. 
Utifrån denna görs fördjupade översiktspla-
ner, planprogram samt detaljplaner. 

En plats är i stort sett aldrig ett oskrivet blad. 
Överallt finns redan någonting som berättar 
om samhällsutvecklingen och historien eller 
som förmedlar en särskild karaktär. Därför 
är en kulturmiljöanalys ett viktigt förarbete 
inför en exploatering, för att ta reda på vilka 
värden som är viktiga att bevara och vilka 
karaktärsdrag som är viktiga för upplevelsen 
av platsen. 

Det långsiktiga skydd som kommunen har 
möjlighet att ge en byggnad är det som fast-
ställs i en detaljplan i form av rivningsförbud 
eller andra skyddsbestämmelser. Men det 
finns flera möjligheter att reglera utformning 
av både nya och gamla byggnader samt 
omkringliggande miljö så att en förändring 
respekterar, förmedlar och till och med för-
stärker de kulturhistoriska värdena. 
 

FD. ARBETARBOSTÄDER, LANDERYD
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INRIKTNING FÖR 
KULTURMILJÖ
ARBETET

Kulturmiljöprogrammets utpekande av vilka 
miljöer och byggnader som är särskilt kultur-
historiskt värdefulla är till hjälp för att avgöra 
när särskilda krav på varsamhet och för-
vanskningsförbud skall ställas. Kommunen 
har också ett ansvar som ägare och förval-
tare av kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och miljöer.

Kulturmiljön är en resurs i samhällsbygget 
snarare än något statiskt som inte kan eller 
får förändras. Kulturmiljöerna utgör vid sidan 
av värdefulla naturmiljöer en viktig grund för 
besöksnäring och turism och är viktiga livs-
miljöer för kommunens invånare. Kulturmil-
jöerna i Hylte kommun är starkt förknippade 
med såväl intressanta besöksmål och attrak-
tiva boendemiljöer. Synen på kulturmiljön 
som en tillgång utgör grunden i inriktningen 
för kommunens arbete med frågor kopplade 
till kulturmiljön. 

Kulturlandskapet och den byggda miljön 
fungerar som värdefulla tillgångar som 
kan bidra till att stärka Hylte kommun som 
en attraktiv plats att bo och verka på. Det 
omväxlande landskapet i kombination med 
en stor andel äldre välbevarad bebyggelse 
gör Hylte till en för södra Sverige närmast 
unik kommun. Genom att uppmärksamma 
detta kan också det lokala näringslivet och 
besöksnäringen tjäna på ett tydligt och mål-
medvetet arbete med kommunens kultur-
miljöer. Kommunens särpräglade karaktär 
är också något som fungerar identitetsska-
pande för de som bor i kommunen.

Den stora andelen äldre bebyggelse i tätor-
terna och på landsbygden ger också ekono-
miska möjligheter för många att köpa eller 
hyra såväl bostäder som verksamhetslokaler 
då priserna generellt är lägre än för nypro-
ducerade byggnader. På så vis kan kultur-
miljöerna och den kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelsen bidra till både en ekonomisk 
och socialt hållbar utveckling.
De nationella målen för kulturmiljöarbetet 
är vägledande även för arbetet på regional 
och kommunal nivå. De utgör således en 
utgångspunkt i kommunens arbete med 
kulturmiljöfrågor.

Fokusområdet Levande natur- och kulturmil-
jöer i Hyltes nya översiktsplan knyter an till 
de nationella målen för kulturmiljöarbetet i 
och med dess fokus på såväl bevarande och 
utveckling av kommunens kulturmiljöer. 

Kulturmiljöarbetet i Hylte kommun utgår 
från följande punkter:

• Kulturmiljöprogrammet används som ett 
värdefullt stöd och verktyg för all sam-
hällsplanering i kommunen.

• Kulturmiljöerna ses som en angelägen 
samhällsresurs som förutsätter ett lång-
siktigt arbete och synsätt.

• Kulturmiljöarbetet är dynamiskt och vi 
tar hänsyn till att samhällets förändringar 
skapar nya kulturmiljöer.
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• Hylte kommun verkar för att vara en 
förebild som ägare och förvaltare av kul-
turhistoriskt värdefull bebyggelse.

• Hylte kommun arbetar aktivt med 
information, kunskapsspridning och att 
uppmärksamma och göra kulturarvet 
tillgängligt.

• Genom tydlig handläggning och service 
stöttar kommunen initiativ från civilsam-
hället som tar ansvar för kulturmiljön.

 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT - GESTALTNING 
OCH BYGGNADSVÅRD

För varje område i kulturmiljöprogrammet 
ges riktlinjer för hur tillägg och ändringar 
inom området kan utföras. De områdes-
specifika riktlinjerna kompletteras också 
av de riktlinjer som redan finns i Gestalt-
ningsprogram för Hylte kommun. Gestalt-
ningsprogrammet omfattar även exempel 
på materialval, formspråk och färgsätt-
ning. Dessa ska tjäna som riktlinjer när 
man bygger nytt eller ändrar byggnaders 
utseende. I gestaltningsprogrammet motive-
ras de arkitektoniska principerna för bygg-
naders gestaltning, markens anordnande, 
natur och parkmark mm. Stycket till vänster 
är ett utdrag ur gestaltningsprogrammet.

TIPS OCH RÅD VID BEBYGGELSE

Olika regioner har sina egna byggnadstradi-
tioner som är typiska för platsen - sprungna 
ur landskapet, klimatet och den lokala till-
gången till byggnadsmaterial. 

“Varje tidsperiod har satt sitt avtryck på lands-
bygden och i samhällena vilket har avspeglas 
i ett kulturhistoriskt värde. Det är inte bara 
de äldsta och mest utsmyckade byggnaderna 
och miljöerna som är viktiga att bevara. Även 
yngre hus eller till synes oansenliga byggnader 
har ett uttryck och en karaktär, material samt 
arkitektoniska kvalitéer som är viktiga för hel-
hetsmiljön. De kan bidra till att bygga upp en 
kulturmiljö eller berätta en historia om bygden, 
om människor och verksamheter på platsen. 
Då byggnadens användning och utformning 
kan förändras över tid, ska ändringar utföras 
varsamt så att karaktärsdrag, byggnadstekniska 
och kulturhistoriska värden kan tillvaratas.”
 
(Gestaltningsprogram för Hylte kommun)

STORGÅRDSMILJÖ, NÄSSJA
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I Hylte kommun har den småländska skogs-
bygden satt sin prägel på arkitekturen, med 
sitt kuperade landskap dominerat av skogar, 
sjöar och våtmarker.

Landskap och tätortsmiljöer kan inte konser-
veras. Förändringar är oundvikliga och leder 
utvecklingen framåt. Arkitektur och landskap 
ska spegla den samtid vi lever i. Arkitekturen 
ska kännas hållbar, vacker och funktionell 
men ändå kunna bära den regionala bygg-
nadstraditionen vidare genom tiden.

Vad är då typiskt för skogsbygdens arki-
tektur och hur kan det visas i ett samtida 
husbygge? Finns det något tidlöst som inte 
förändrats under tidernas gång och som 
fungerar och känns bra än idag? Det är svåra 
frågor och det finns inga självklara svar, dock 
har kombinationen av en väl genomtänkt 
placering av huset, dess fasadmaterial, tak-
lutning, detaljer etc. en stor betydelse för det 
slutliga resultatet.

BIDRAG TILL KULTURMILJÖVÅRD

Riksdagen beslutar om medel till kulturmiljö-
vård. Anslaget fördelas till länen av Riksanti-
kvarieämbetet. Länsstyrelsen fattar därefter 
beslut om hur bidragsmedlen fördelas inom 
länet. Den som äger eller förvaltar en kultur-
historiskt värdefull miljö i Hallands län kan 
därför söka bidrag hos länsstyrelsen.

Bidrag kan sökas för exempelvis vård av 
fornlämningar, kulturlandskap och kultur-
historiskt värdefull bebyggelse, till vissa 
arkeologiska undersökningar, till informa-
tionsinsatser samt till kunskapsuppbyggnad 
och vissa utredningar. För mer information 
kring bidrag till förvaltning av värdefulla kul-
turmiljöer hänvisas till kulturmiljöfunktionen 
vid Länsstyrelsen i Hallands län.

KULTURARV OCH KLIMATPÅVERKAN
För att kunna hantera påverkan på kultur-
värden på grund av klimatförändringar 
så behövs en strategi för hur frågorna 
ska hanteras inom kommunen. En sådan 
strategi föreslås utgå från följande problem-
områden som identifierats av Länsstyrel-
serna i Halland och Västra Götaland.

• Problem som drabbar kulturvärden på 
grund av stigande hav, översvämningar i 
sjöar och vattendrag, samt skredrisker.

• Problem som drabbar kulturvärden i 
tätortsmiljö, i kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader, och i samlingar och arkiv.

• Problem som drabbar kulturvärden i 
biologiskt kulturarv generellt, i parker, 
trädgårdar 
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LANDSKAPS OCH 
BEBYGGELSE
HISTORISK 
ÖVERSIKT

HISTORISKA SPÅR I LANDSKAPET

Landskapet är den helhet där allting händer. 
I landskapet möts en mångfald av värden 
och tillgångar. Det är grunden för en god 
livsmiljö, biologisk mångfald, ekonomisk 
utveckling samt lokal och regional tillväxt. 
Landskapet har över tid formats genom 
att människor anpassat sig till och brukat 
naturresurser. Spår av det förflutna finns 
överallt i landskapet – från t ex förhistoriska 
boplatser och gravar till odlingsrösen eller 
hägnader för att stänga ute djuren från åker- 
eller ängsmark. 

Gläntor i skogen kan visa på förekomst av 
skogsbete. En gammal lind, fruktträd eller 
syrenbuskar i skogen kan berätta om att ett 
torp tidigare funnits på just den platsen. Det 
är exempel på så kallat biologiskt kulturarv. 
Karaktäristiskt för agrarhistoriska miljöer är 
att de på grund av jordbrukets långa konti-
nuitet och ständiga utveckling ofta består av 
spår från olika tidsepoker.

Spåren efter äldre tiders brukande och nytt-
jande i landskapet är ibland också synliga 
genom lämningar av, eller bevarade bygg-
nader, byggnadsskick, bebyggelsestruktur, 
lokala byggnadstraditioner och så vidare. 
Ett landskap är inte något beständigt, utan 
förändras i en ständigt pågående process 
av fram förallt dem som bor och verkar där. 
Förändringar kan vara planerade eller vara 
ett resultat av tillfälliga, oplanerade händel-
ser som stormen Gudrun som härjade några 
januaridagar 2005. 
 

Även synen på och användningen av land-
skapet förändras. Idag använder allt fler 
människor landskapet för fritid och rekrea-
tion snarare än som en del i sin försörjning. 
Turismen är en växande näring där land-
skapets kultur- och naturvärden är viktiga 
resurser. 

Landskapsförändringar bör ske på ett sätt 
som förstärker och utvecklar landskapets 
mångfald och kvaliteter. För att tillva-
rata landskapet som en resurs krävs en 
medveten och hållbar förvaltning av alla 
typer av landskap. För att hitta rätt balans 
mellan att skydda, förvalta, planera och 
utveckla är det viktigt att se landskapet som 
arena för förhandling mellan olika anspråk. 
Europeiska landskapskonventionen visar 
på behovet av att förvalta landskapet med 
dess kulturvärden för dagens och framtida 
generationer. Både planeringen och förvalt-
ningen av landskapet ska, enligt konven-
tionen, involvera landskapets brukare och 
intressenter.

Förutom landskapet självt, finns det fler 
källor för dig som vill veta mer om vad 
landskapet berättar, såsom t.ex. litteratur, 
fotografier och lantmäterimaterial som 
beskriver landskapet vid olika tidpunkter. 
Det historiska kartmaterialet är en av de vik-
tigaste nycklarna till förståelse för landska-
pets historia. Lantmäteriets databaser med 
scannade lantmäteriakter och kartor ger 
tillgång till kartor från 1600-talet och framåt
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Med Riksantikvarieämbetets söktjänst 
Fornsök (FMIS) kan du få information om alla 
kända registrerade fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på 
land och i vatten. 

Denna del av Kulturmiljöprogrammet syftar 
till att ge en översiktlig bild av hur landska-
pet påverkats och omformats genom männ-
iskors aktiviteter och verksamheter över 
tid. Det berättar om när människan kom till 
Hylte och började bruka marken, hur sjö- 
och myrmalm, skogar och vatten utgjort bas 
för protoindustriella och industriella verk-
samheter och hur människor rört sig inom 
och genom området. Det visar samtidigt 
också topografins, vattnets och kommunika-
tioners betydelse som lokaliseringsfaktorer 
för bosättning, odling och andra verksamhe-
ter. 

Målsättningen är inte att presentera en hel-
täckande bild av det historiska utvecklings-
förloppet utan att med bred pensel skissa 
på viktiga förutsättningar och händelser som 
kan fungera som en ram till miljöbeskriv-
ningarna i kulturmiljöprogrammet. 

SPÅR I LANDSKAPET, ÄSPHULT
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ODLINGSLANDSKAPET

DET MODERNA JORDBRUKSLANDSKAPET

Hylte kommun ligger på en högplatå som 
genomkorsas av flacka sedimentfyllda 
dalgångar med sjöar och vattendrag. Det 
är också här de bästa odlingsbetingelserna 
finns. 

Jordbruksföretagen är få till antalet och som 
regel har man små arealer åkermark. Många 
små, separat liggande åkermarker har 
planterats igen med granskog. Små gårdar 
och torp har i många fall omvandlats till 
fritidshus eller hästgårdar vilket ytterligare 
minskat arealen odlad mark. 

Hylte kommun kännetecknas av ett småska-
ligt jordbruk. Statistik från Jordbruksverket  
visar att hektaren åkermark konti nuerligt 
minskar i Hylte kommun. Även betesarealen 
i Hylte kommun fortsätter att minska. Av 
ängs- och betesmarker har arealen slåtter-
mark legat konstant på 5 ha under 2003–
2005. Arealen betad skogsmark har sjunkit 
från låga 12 ha till endast 2 ha under samma 
period.

SMÅSKALIGT ODLINGSLANDSKAP, BEXET
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I Hylte kommun fortsatte åkerarealen att 
öka ända fram emot 1950-talet, vilket är 
senare än de flesta andra områden i Sverige. 
Därefter har det skett en stor nedläggning 
av odlingsmark. Under 1960-talet övergavs 
även många stenbundna hagmarker och 
ersattes helt av gödslade, kultiverade betes-
marker. Ytterligare hagmarker planterades 
eller växte igen med björk och gran. Stora 
delar av odlingslandskapet blev antingen 
skog eller åker. 

På senare tid har dock intresset för att res-
taurera betesmarker ökat. Både betesmar-
ker och gammal inägomark, som tidigare 
varit äng, har återställts på många håll i 
kommunen de senaste tio åren. I gränsen 
mellan utmark och inäga ligger idag oftast 
öppna betesmarker. Längre bort från gårds-
lägena är utmarken ofta skog men även här 
finns marker som är lämpliga att restaurera 
till betesmark.

Skogen har varit och är en viktig försörj-
ningskälla och skogsbruket kan sägas vara 
den areella näring som har störst påverkan 
på landskapets karaktär. Skogsbruket i 
Hylte kommun kännetecknas av en spridd 
ägarbild med många enskilda brukare. 
Det bedrivs med rationella metoder med 
satsning på barrträd vilket lett till att skogar-
nas variationsrikedom minskat betydligt. 

Kartan visar ägoslag enligt Jordbruksverkets blockdata samt gårdar i kommunen med djurhållning. 
Större sammanhängande arealer odlingsmark är framförallt koncentrerad till Nissans dalgång. Djur-
hållningen är spridd över kommunen, men med glesare förekomst i de nordvästra delarna.
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IGENVÄXANDE JORDBRUKSMARK, STORA GLÖSHULT
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DE FÖRSTA BÖNDERNA

När klimatet för omkring 14 000 år sedan 
blev varmare drog sig inlandsisen tillbaka 
norrut. För ca 10 000 år sedan vandrade 
människor söderifrån, längs vattendragen, 
till det som nu är Hylte kommun. Landska-
pet dominerades av ädellövskog, med bland 
annat alm, ek och lind. Stenåldersmänn-
iskorna försörjde sig genom jakt, fiske och 
samlande av ätbara växter, något som 
innebar att skogen var central för deras 
överlevnad. Innan människan blev bofast 
och började bruka marken var människans 
påverkan på landskapet liten. I takt med att 
sädesodling och boskapsskötsel blev en allt 
viktigare del av försörjningen omformades 
efterhand större och större arealer av ädel-
lövskogen. Svedjebränning, ringbarkning, 
röjningar och ett större betestryck skapade 
ett allt öppnare landskap.   
 

    Äldre stenålder 9000 – 3500 f. Kr.
    Yngre stenålder 3500 – 1800 f. Kr. 
    Bronsålder 1800 – 500 f. Kr.

De tydligaste spåren som jordbrukskultu-
ren lämnat efter sig är varierade former av 
gravanläggningar. På kustslätten där uppod-
lingen skedde först finns stenkammargra-
ven från yngre stenålder och bronsålderns 
monumentala högar och rösen represen-
terade. I de mer höglänta skogsområdena, 
där Hylte kommun är belägen, ser man de 
tidigaste utbredningsmönstren i dalgång-
arna däribland längs med Nissans dalgång. 
Här finns de monumentala gravrösena eller 

gravfälten representerade i väl exponerade 
lägen. 

Boplatser är svårare att upptäcka men 
strandbundenhet är den viktigaste faktorn 
vid lokaliseringen. Den högsta kustlinjen, 
efter det att inlandsisens dragit sig tillbaka, 
låg på mellan 90-100 meter över havet. 
Detta är inte till någon hjälp i sökandet 
efter stenåldersboplatser i Hylte kommun 
eftersom kommunen inte nivåmässigt 
ligger i denna strandzon. Men vattenleder 

och områden med många insjöar är här av 
intresse, det är också i just sådana lägen 
som majoriteten av de kända stenålders-
boplatserna i Hylte återfinns. Andra viktiga 
parametrar är jordart, terränglutning och 
väderstreck. Avgörande för att finna dessa 
boplatser är dock att någon form av boplats-
indikerande fynd påträffas, exempelvis 
keramik eller bearbetad flinta. Flinta finns 
naturligt i de halländska kustområdena men 
inte i de höglänta delarna av länet.

BEDJARÖR, GRAVFÄLT FRÅN ÄLDRE JÄRNÅLDER
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Den successiva förändringen av landska-
pet skedde senare på högplatån, där Hylte 
ligger, än på den halländska kustslätten. 
Jordbruket blev mer aktivt under brons-
åldern. Mark röjdes och brändes för ny 
odlingsmark. Efter att marken efter några 
års odling utarmats togs nya marker upp. 
Svedjebruket  levde kvar i området fram till 
1900-talet, om än i liten skala. 

Under järnåldern skedde en klimatföränd-
ring med kallare väder och ökad nederbörd. 
Gran- och bokskog bredde ut sig och myr-
marker expanderade. Klimatförsämringen 
bidrog sannolikt till att man började stalla in 
djuren över vintern. Gödsel från kreaturen 
kunde spridas på åkrarna och nya järnred-
skap effektiviserade jordbruket ytterligare. 
Detta skapade in sin tur förutsättningar för 
ett mer permanent boende. 

Under järnålder delades odlingslandskapet 
upp i två delar – inäga och utmark, med 
hägnader däremellan. Utmarken med skog 
användes för bete. Inägomarken med åker 
och äng skulle skyddas mot kreaturen före 
skörd, men kunde därefter betas. Ängen 
försåg djuren med vinterfoder . 

Boskapsskötsel har alltid varit viktigt i nuva-
rande Hylte, då tillgången till bra odlings-
mark varit begränsad. Skogen var den 
viktigaste betesresursen och löv- och slåt-
terängar försåg djuren med vinterfoder. Än 
idag finns det kvar lämningar efter förhisto-
riska hägnader i form av stensträngar. 
Ett mer intensivt bete och brukande av 
marken under 500 – 1050 e. Kr innebar att 

Spår av stenåldersboplatser går att avslöja genom 
lösfynd av keramik eller förekomst av bearbetad flinta. 
Flinta finns naturligt utmed hallandskusten. De tydli-
gaste spåren efter de äldsta jordbrukssamhällena är 
boplatser och olika former av gravar. Källa: FMIS.

betade ljungmarker med björk och ek fick en 
större utbredning

Tidiga spår av hur jordbruksdriften bedrevs 
och var organiserad i nuvarande Hylte 
kommun finns i form av röjningsröseområ-
den och bandparacellsystem. 

Röjningsröseområden är sammanhängande 
stenröjda odlingsytor från bronsålder och 
äldre järnålder, men som i vissa fall även 
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brukats under yngre järnålder och medel-
tid. Dessa är belägna på höjdsträckningar i 
landskapet och förekommer inom hela det 
sydsvenska höglandet. Boplatser och gravar 
förekommer som regel inom eller i anslutning 
till områdena. Lämningarna berättar om ett 
extensivt åkerbruk bedrivet av en eller flera 
gårdar som ”vandrat”. Med vissa intervall, 
kanske motsvarande livstiden för gårdens 
byggnader, gjordes omflyttningar av bebyggel-
sen. Gårdsläget övergavs och nya byggnader 
uppfördes på annan plats där nya åkrar togs 
upp och gamla lades i träda eller övergick till 
betesmark.

    Järnålder 500 f. Kr. – 1050 e. Kr.
    Medeltid 1050 e. Kr. – 1520 e. Kr.  

Bandparceller är långsmala och relativt stor-
skaliga markindelningar som identifieras 
genom parallellt liggande stensträngar, ter-
rasskanter eller jordvallar. De omfattade såväl 
od lingsmark som slåtter- och betesmark. 
Band paracellsystemen återfinns i samma 
lägen som äldre röjningsröseområden och 
över lagrar i många fall dessa. Bandparacellsys-
temen berättar om ett förhistoriskt markskifte 
med en utveckling från ett rörligt/vandrande 
jord bruk under äldre järnålder till en efterhand 
fastare ägostruktur under yngre järnålder och 
medeltid. 

ODLINGSRÖSEN, ÄSPHULT
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MEDELTID OCH NYARE TID

Under 1100–1200-talet ökade befolkningen 
och det skedde en odlingsexpansion i skogs-
bygderna i kommunen. Nya gårdar, främst 
ensamgårdar, etablerades och man bröt 
ny odlings- och betesmark. Ensädet var det 
dominerande odlingssystemet vilket krävde 
god tillgång på gödsel för att åkrarna inte 
snabbt skulle utarmas. Samtidigt var djur-
hållning fortfarande basen i hushållningen. 
Skogen var en viktig gemensam resurs som 
användes för uttag av byggnadsmaterial och 
ved och tillverkning av träkol, pottaska och 
salpeter. 

Under 1300-talet skedde en kraftig nedgång 
av jordbruket i hela Europa. Det brukar för-
klaras med dels digerdöden och dels en kli-
matförsämring. Med kallare klimat och ökad 
nederbörd försvårades odling samtidigt 
som produktionen på ängar och betesmar-
ker gynnades. Den starka inriktningen på 
boskapsskötsel i området kan vara en bidra-
gande faktor till att man här tycks ha klarat 
krisen bättre än på andra håll, och kanske 
att djurhållningen stärktes ytterligare .

Under medeltid var jorden indelad i tegar. 
Uppdelning mellan olika ägare kunde vara 
invecklad med en stor ägoblandning. I 
samband med hemmansklyvningar delades 
tegarna ytterligare och till slut blev varje 
gårds markinnehav för splittrat med smala 
strimlor av åkrar. Denna situation förebå-
dade genomförandet av de större jordbruks-
skiftena under 1700– och 1800talen.  

I Hylte kommun finns ett stort antal lokaler med fossil åkermark , främst lokaliserade till 
områden kring dalgångar och till bygderna kring sjösystemen i kommunen. I de bästa 
odlingslägena med kontinuerligt och pågående jordbruk har fossil åkermark allt som oftast 
försvunnit genom effektivisering av marknyttjandet. Källa: FMIS.    
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Långsmala, parallella åkerstrukturer går t ex att 
urskilja vid Saraböke, troligen spår efter en äldre 
tegindelning. Ekonomiska kartan, 1953. 

Utsnitt av geometrisk karta över frälsehemma-
net Tovared i Kinnared socken, från 1710. Små 
åkertegar (i grått) ligger relativt väl samlade 
nära gårdarna ner mot bäcken, åtskild från 
betesmarken. Fuktängar, så kallade mader, är 
belägna vid vattnet och borgade för en god 
hö skörd även under torrare år. Till byn hörde 
en skvaltkvarn, utritad till vänster i kartbilden. 
Karttexten upplyser oss bland annat om att 
stenig ljungmark är att betrakta som värdelös. 
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MEDELTIDENS BEBYGGELSEMÖNSTER

Bebyggelsen låg under medeltiden, likt 
under förhistorisk tid, framförallt på 
höglänta och självdränerande lägen i land-
skapet. Det var under den tidiga medeltiden 
som kristendomen infördes i landet och i 
samband med det indelades också bygderna 
i nya administrativa enheter, socknar. 

Den intensiva kyrkobyggnadsverksam-
het som följde kristnandet var ett sätt att 
befästa den nya religionen och den därmed 
sammanhörande nya organisationen. De 
nya sockenkyrkorna uppfördes ofta på en 
plats som sedan tidigare var bebyggd och 
redan utgjorde en central punkt för den 
omgivande bygden, vilket ger oss en bild av 
bebyggelsens utbredning under denna tid. 

I samband med att befolkningen ökade 
under 17 och 1800talen ersattes de med-
eltida kyrkorna av nya större kyrkobyggna-
der på samma plats. Det gör att vi fortsatt 
kan förstå det äldre bebyggelsemönstret 
i dagens landskap. Drängsered, Kinnared, 
Långaryd, Unnaryd, Färgaryd och Jällunt-
ofta kyrkor är alla exempel på nya kyrkor 
uppförda på en medeltida kyrkplats. Femsjö 
kyrka har även delar av det medeltida mur-
verket bevarat. 

FEMSJÖ KYRKA
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Den mängd storskifteskartor som upprättades i hela landet berättar om skiftets bety-
delse. Ovan en karta över storskifte omfattande Bökhults ägor från 1810.

JORDBRUKSSKIFTENA OCH DEN 
AGRARA REVOLUTIONEN

För ett väl fungerande jordbruk behövs ett 
system som reglerar vem som har nyttjan-
derätt till en viss markbit. Från medeltiden 
fram till senare delen av 1700talet gällde 
någon form av tegskifte och ägoblandning 
på inägomarken, medan utmarken var en 
gemensam resurs. 

Genom storskiftet som började på 1750talet 
bröts detta system upp för att samla varje 
gårds ägor på ett färre antal, större, skiften. 
Vid storskiftet skiftade man åkermark och 
ängsmark – alltså inägomarken.
 
Mer omvälvande för landskapsbilden var 
enskiftet från och med 1803 och laga skifte, 
vars principer fastslogs 1827 och som 
innebar att gårdar flyttade ut från byn och 
fick sin jord sammanförd i en sammanhäng-
ande helhet. Förutom en ny bebyggelse-
struktur, innebar dessa skiften bland annat 
att många äldre hägnadssystem revs och 
nya uppfördes i linje med de uppkomna 
ägogränserna. Även vägsystemet påverka-
des av omarronderingarna av ägorna.   

På den halländska högplatån skedde skiften 
ofta senare än i slättbygderna och pågick 
under en längre tid. Laga skifte ägde framför 
allt rum under andra hälften av 1800-talet 
i syfte att slutföra den koncentra tion av 
markägande som påbörjats med storskiftet. 
För att göra fördelningen av åkrar så rättvist 
som möjligt, var det viktigt att de omförde-
lade åkrarna gav gårdarna lika stor avkast-
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Laga skifteskarta 1873 över Hylte by, Torups socken. Ägorna 
samlades till respektive gård och även skogen skiftades. 

ning efter skiftet som före. Storleken på 
åkrarna var därmed underordnad boniteten. 

Laga skifte innebar att även skogen skif-
tades. I skogsbygden var jordbruket ofta 
bara en av flera näringar. Utflyttning av 
gårdar kunde innebära fördelar i form av 
tilldelning av bättre eller mer skog. Skiftena 
kan därmed sägas ha lagt grunden till det 
stora enskilda skogsbruk/ägande vi ser idag. 
Torpens situation försämrades dock när de 
på gårdarnas bekostnad fick flytta till mindre 
gynnsamma odlingslägen, vilket ledde till att 
många övergavs.

Befolkningen ökade kraftigt under 1800-talet 
vilket ökade behoven av mer odlings mark. 
Jordbruksreformerna var, till sammans med 
bland annat effektivare jord bruks redskap 
såsom stålplogen, moderna växt följder, 
djuravel och mekanisering, en del av det 
som brukar betecknas som den agrara revo-
lutionen. 

Ett mer intensivt och rationellt jordbruk gav 
större skördar. Åkerarealen utvidgades. 
Bättre jordar på ängs- och betesmarker 
odlades upp. Ängen kom successivt att spela 
ut sin roll genom införande av konstgödsel 
och vallodling . 

Från slutet av 1800-talet togs ny odlingsmark 
i anspråk genom sjösänkningar och mos-
sodlingar. De handlade många gången om 
storskaliga projekt som ofta på ett drama-
tiskt sätt förändrade landskapet. Vatten 
leddes bort via system av utgrävda kanaler 
och diken. 

Det extensiva betet på ljunghedar och i 
skogsmarker förlorade i betydelse. Betet 
koncentrerades istället alltmer till hag-
marker och betesvallar under början av 
1900talet. Utmarken fick växa igen eller 
planterades med skog. Mellan 1850 och 
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1950 ökade den halländska skogsarealen 
från 100 000 till 195 000 ha. 

DET AGRARA LANDSKAPETS   
BEBYGGELSEMÖNSTER

Bebyggelseutvecklingen fram till 1800-talets 
början formades av tillgången på lätta jordar 
som var lämpliga att bruka utan avancerade 
tekniska hjälpmedel. Det var framförallt 
lättare, sandblandade och självdränerande 
jordar i ådalarna och vid sjöarna som 
odlades upp. Ensamgårdarna dominerade 
länge i de utpräglade skogs- och marginal-
bygder som utgjorde det större delen av 
nuvarande Hylte kommun. 

Byarna som fanns var mycket små och 
bestod till största delen av två gårdar. De 
större byarnas form varierade och bildades 
framförallt i Nissans dalgång. Den vanligaste 
typen var radbyn där gårdarna låg intill 
varandra utmed byvägen och klungbyn, där 
gårdarna istället låg samlade i en klunga 
runt t.ex. ett vägskäl. Byarnas byggnader var 
oftast samlade på något höjdparti i landska-
pet och varken de knappa arealerna eller 
terrängförhållandena tillät utökning eller 
förändringar. 

I västra Småland är gårds- och bybebyg-
gelsen anpassad efter topografin, vilket 
är ett mönster som vi fortfarande kan se 
särskilt i den äldre jordbruksbebyggelsens 
ekonomibyggnader. Små och steniga åkrar, 
uppdelade i flera långsmala tegar och stora 
utmarker präglade byarna.  BEBYGGELSE I HÖJDLÄGE, RY
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Den kraftigt ökande befolkningsmängden, 
framförallt inom de lägre samhällsskikten, 
från 1700talets mitt och framåt ledde till en 
ökad tillväxt av torp och backstugor i utmar-
kerna. Torpbebyggelsen låg i allmänhet på 
ofri grund och ersättning till markägarna 
betalades vanligtvis i form av dagsverken. 

Under perioden från omkring 1800 till 
slutet av århundradet präglas den agrara 
bebyggelseutvecklingen av flera viktiga 
förändringar i samhället. På landsbygden 
infördes nya jordbruksmetoder och skiften 
genomfördes, först storskiftet och senare 
laga skiftet, vilket ledde till ett nytt kultur-
landskap. 

Bebyggelsen som tidigare legat samlad i 
rad- eller klungbyar glesades ut och gårdar 
flyttades ut från byplatsen till nya lägen ute 
i odlingslandskapet i sam band med laga 
skiftet. Gårdarna placerades då framförallt 
på impediment i landskapet eller utmed dal-
gångarnas bergspartier. Skiftet ledde ofta till 
nybyggnader och moderniseringar på såväl 
utflyttade som kvarliggande gårdar. 

Effekten av laga skiftet i Smålandsregionen 
blev dock inte så omfattande på grund av 
de många ensamgårdarna som dominerade 
bygden. Det gamla jordbrukets inhägnade 
inägomark, åkern och ängen, försvann och 
istället hägnade man in betesmarkerna för 
boskapen. 

Ett påtagligt inslag från skiftet är det stora 
antalet stengärdsgårdar som lades upp 
längs de nya ägogränserna. De många GÅRD UPPFÖRD I SAMBAND MED LAGA SKIFTE, VARE
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be va rade vällagda, smala eller ibland 
väldigt breda stenmurarna är ett inslag 
som präglar jordbrukslandskapet än idag. 
Sten gärdsgårdarna vittnar också om den 
enorma möda som det har lagts ned på dels 
att röja ny mark och dels på att ta bort de 
tidigare odlingsrösena som nu utgjorde ett 
hinder för en rationell odling med moderna 
redskap. Gårdsformerna fortsatte att vara 
relativt oregelbundna och varierande.

JORDBRUKETS BYGGNADER

Under medeltiden förändrades byggnads-
skicket och järnålderns långhus med ris-
flätade och lerklinade väggar ersattes med 
träkonstruktioner. De äldsta husen var 
timrade med långa väggar och öppna till 
takåsen, så kallade ryggåsstugor. Stugan 
hade bara ett rum där eldstaden var 
placerad och där samtliga boendefunktio-
ner inrymdes. På ena eller båda gavlarna 
byggdes sedan bodar, även kallade häbbare 
eller högloft. De var högre än stugan och 
hustypen kallas därför högloftsstuga. 
Hustypen var det vanligaste bostadshuset 
på landsbygden fram till det tidiga 1800-
talet, idag finns endast ett fåtal högloftsstu-
gor bevarade. 

Stora delar av nuvarande Hylte kommun 
hör till högloftsstugans utbredningsområde 
vilket medfört att andra äldre byggnadstyper 
som enkel- och parstugan inte haft samma 
omfattning som i övriga delar av landet. 
Enkelstugan består av rum, farstu och 
kök. Parstugan har två rum på var sida om 
farstun och köket. 

HÖGLOFTSSTUGA, JANSBERG



38

träpanelen, färg och glas billigare vilket 
påverkade husens utformning. Det blev allt 
vanligare med att klä timmerstommen med 
panel som rödfärgades. 

Husen skyddades bättre mot väder och vind 
samtidigt som det tillförde nya estetiska 
värden. Lockpanelen var den tidigaste panel-
typen men som ersattes av locklistpanelen 
under 1800-talets andra hälft. Metoder 
för att mönstersåga trädetaljer kom vilket 
medförde att husen förseddes med dekora-
tiva träsnickerier. Vid sekelskiftet 1900 blir 
de inglasade verandorna allt vanligare. 

Byggnadssättet förändrades även för eko-
nomibyggnaderna. Timmer och skiftes verk 
ersattes med resvirkes konstruktioner som 
kläddes med brädpanel som röd färgades. 
Större ladugårdar med tegel och regelverks-
konstruktion fick också en viss spridning.

Under 1600-talet blev det allt vanligare att 
skorstenar murades vid eldstaden inne 
i husen. Denna förändring möjliggjorde 
att innertak kunde byggas och en vinds-
våning bildades. Denna nya hustyp är 
den så kallade långloftsstugan. Hustypen 
utvecklades vidare till två varianter dubbel-
kammarstugan och framkammarstugan. 
Dubbelkammarstugan kallas även smålands-
stuga och var en hustyp vars utbrednings-
område sammanfaller med de småländska 
delarna av kommunen.

Under 1800-talet förändrades byggnads-
sättet på flera sätt och nya byggnadstyper 
utvecklades. Utmärkande för hög- och lång-
loftsstugan var att husen endast var ett rum 
breda. Under andra hälften av 1800-talet 
började bostadshus med dubbel rumsbredd 
och centralt placerad murstock att uppföras, 
dubbelhuset. Husen blev symmetriska och 
var influerade av herrgårdar och prästgår-
dar. Dubbelhuset kom att bli den domine-
rande hustypen på landsbygden. 

Salsbyggnaden började byggas på större 
bondgårdar under mitten av 1800-talet och 
fick en större spridning omkring sekelskiftet 
1900 och det tidiga 1900-talet. Det var större 
bostadshus i 1½ våning med dubbel rums-
bredd och sexdelad planlösning. 

Den tidigare dominerande och traditionella 
skiftesverk- och timmerhusen ersattes kring 
sekelskiftet 1900 av modernare regelverk-
skonstruktioner. Nya takmaterial infördes, 
torv och halm ersattes av spån och tegel. 
Genom industrialismen blev den sågade 

SALSBYGGNAD, HÄSSLEHULT

SMÅLANDSSTUGA, ÄLMHULT INGLASAD VERANDA, HOGÅRD
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INDUSTRILANDSKAPET

Sveriges industriella utveckling har till stor 
del skett på landsbygden. Naturresurser, i 
form av t ex skog, malm, torv och vattenkraft 
i Hylte kommun har utgjort grunden för 
utveckling av förindustriella och industriella 
verksamheter. Lämningar finns t ex efter 
järnframställning som förekom redan under 
förhistorisk tid i området. 

I kommunen finns det orter och miljöer 
som har sitt ursprung i och bygger vidare på 
en industriell tradition som tidigt uppstod 
på platser där vattnets kraft kunde tas 
tillvara. Vattenkraften var nödvändig för att 
driva protoindustriella anläggningar såsom 
kvarnar och sågverk. 

Införandet av elektricitet medförde att verk-
samheter inte längre var bundna till vatten-
drag. Tillgång till järnvägsnätet blev istället 
en viktig lokaliseringsfaktor. Nissastigen (Väg 
26) har i egenskap av central transportled 
varit en betydelsefull faktor för industri- och 
bebyggelseutvecklingen i kommunen. Inte 
minst under 1900-talets andra hälft då god-
strafik successivt förflyttades från järnvägs-
nätet till vägnätet. 

JÄRNFRAMSTÄLLNING

Under järnåldern bedrevs järnframställning, 
åtminstone i gränstrakterna mot Småland 
och Skåne. Under yngre järnåldern ökade 
järnhanteringens betydelse och höglandets 
sjö- och myrmalmsförekomster började 
utnyttjas. Ett fäbodliknande system med 

säsongsbosättningar etablerades och som 
senare permanentades, vilket har bidragit 
till bebyggelseutvecklingen i de höglänta 
delarna av kommunen.
 
Redan under tidig medeltid fick blästerbru-
ket, som var en form av lågteknisk järnfram-
ställning baserat på sjö- och myrmalm, stor 
utbredning. Järnframställningen tog sedan 
fart under 1500-talet i skogsbygderna, i 
gränsen mellan Halland och Skåne. Ett pro-

Lämningar efter blästerbruk visar på en koncentration 
söder om Unnaryd. Under 1500-talet utvecklades området 
till ett protoindustriellt landskap för produktion av järn 
upphämtad från områdets många myrar och sjöar. När 
Halland blev svenskt innebar det också slutet för järnpro-
duktionen. Källa: FMIS.

SALSBYGGNAD, HÄSSLEHULT
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toindustriellt landskap utvecklades för pro-
duktion av järn upphämtad från områdets 
många myrar och sjöar. Till ett av dessa 
medeltida huvudområden för järnframställ-
ning räknas Södra Unnaryd (idag Unnaryd). 
Medeltida källor omtalar att Hishultsom-
rådet i södra Halland, tillsammans med 
angränsande delar i Skåne kring Fagerhult 
och Örkelljunga utgjorde ett eget län i det 
danska riket, kallat ”Itzhulte län”. Denna 
länsbildning har förknippats med järnpro-
duktionen i området där Unnaryd i Hylte 
kommun kan ha varit en del, om än perifer, 
i något som skulle kunna benämnas som en 
medeltida dansk ”Bergslagsbygd”.

VATTENKRAFT

Vattendrag har i alla tider dragit till sig 
mänsklig aktivitet. Kulturlämningar i och 
utmed våra vattendrag är många eftersom 
människan tidigt sökte sig till älv- och 
ådalarna. De var vandrings- och transport-
leder, de gav möjligheter till fiske och 
strand slåtter, men det var också här indu-
strisamhället växte fram genom utnyttjande 
av vattenkraften. Lantliga produktions centra 
växte fram längs med framför allt Nissan 
och dess biflöden. Vattenkraften var nöd-
vändig för driften av sågverk, mjölkvarnar 
och andra protoindustriella och hantverks-
mässiga anläggningar. Exempelvis har 
orterna Kinnared och Rydöbruk vuxit fram 
utifrån kluster med protoindustriella vatte-
nanknutna anläggningar. 

Sedan början på medeltiden har kvarnar 
etablerats i strömmande vatten. Byar och 

enskilda gårdar kunde driva en eller flera 
mjöl- och eller sågkvarnar för husbehovs-
bruk. I mindre vattendrag byggde man 
skvaltkvarnar som var billiga och fungerade 
även i små vattenflöde tack vare sitt liggande 
vattenhjul.
 
Adeln eller kyrkan och sedermera kronan 
lade tidigt beslag på de bästa kvarnfallen, 
där dyrare men mer effektiva hjulkvarnar 
kunde anläggas. Här fick säden malas mot 
en avgift. Tidvis gjordes försök att helt 
förbjuda husbehovskvarnarna eftersom det 
minskade skatteunderlaget. I skogsbygder 
som dominerades av självägande bönder, 
fanns mindre anledning att bekämpa hus-
behovskvarnarna . Med folkökningen och 
jordbruksexpansionen kom istället alltfler 
kvarnar att behövas.

Under efterkrigstiden minskade behovet av 
kvarnar som en följd av livsmedelsindustrins 
och jordbrukets omvandling mot större 
enheter.

Den industriella utvecklingen sköt fart 
under 1800-talets senare del. Näringsfrihet 
möjliggjorde en fri etablering av hantverk 
och industri utanför städerna. I slutet av 
1800-talet började de halländska åarna att 
successivt byggas ut för elproduktion. Själva 
vattenkraftverken var ofta påkostade med 
medveten gestaltning och de kom att bli till 
viktiga framstegssymboler för 1900-talets 
industrisamhälle. Tekniken för att överföra 
natur, - till elenergi kom snabbt att optime-
ras och merparten av de större kraftverks-
byggena i kommunen är än idag i drift. Det BRUNNSBACKA SÅGKVARN, FOTO: M THORIN
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gäller t ex vattenkraftverken i Hylte, Yaberg, 
Gustavsberg, Fröslida och Kinnared.

SKOGSNÄRING

Skogen har länge varit viktig för människor 
som levt i det område som utgör nuvarande 
Hylte kommun. Virket till bebyggelsen har 
naturligt hämtats från skogen men det har 
också använts för att skapa nödvändiga 
inkomster vid sidan om det ofta marginella 
jordbruket. Tidigt brändes tjära för eget bruk 
men även för försäljning.  Sågverksamheten 
startade tidigt och 1761 fanns det, enbart i 
Femsjö socken, 15 sågverk. Halmstad blev 
den viktigaste försäljningsplatsen för sågat 
virke från stora delar av nuvarande Hylte 
kommun. Idag finns endast ett fåtal mindre 
sågverk bevarade inom kommunen, och 
skogsbrukets kulturarv är svårupptäckt. 

Skogen var också betesmark för boskapen, 
ett långvarigt nyttjande som bröts i sam band 
med laga skiftet under senare delen av 
1800-talet. Som en följd av det började en 
intensiv skogsvård omkring sekelskiftet 
1900. Man började plantera tall och gran och 
skogen blev en mycket värdefull råvara för 
industrin.

Industrialismen intåg ökade efterfrågan 
på virke till sågverk eller som bränsle till 
andra industrier. När massa- och pappers-
industrier etablerades i brukssamhällena 
Rydöbruk och Hyltebruk ökade behovet av 
skogsplanteringar ytterligare. Rydöbruk är 
ett av Hallands läns äldsta brukssamhällen 
som startade som ett järnbruk på 1700
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talet och omvandlades till en skogsindustri 
vid sekelskiftet 1900. Hyltebruk är å andra 
sidan en ung ort, även om människor bott 
på platsen länge. Bruket är än idag en av 
kommunens största arbetsgivare. Byggna-
der från den ursprungliga anläggningen från 
början av förra seklet finns fortfarande kvar 
och används i produktionen.

Via Nissan flottades också en stor mängd 
virke och stockar från Småland under 
1800-talet och början av 1900-talet. Fröslida 
utvecklades till ett trävirkescentrum med 
omlastning av så kallade props (stockar) som 
gick på export till främst Storbritannien. 

På 1960-talet blev miljöproblemen på grund 
av industrin allt tydligare, framför allt i 
Nissan. Ett stort antal små industrier lades 
ner och ersattes med några få stora och 
rationella enheter samtidigt som reningen 
av utsläppen förbättrades. Ett exempel är 
pappersbruket i Hyltebruk.

INDUSTRINS PÅVERKAN PÅ   
BEBYGGELSEUTVECKLINGEN

I samband med att olika industriverksam-
heter etablerats har också en ny typ av 
samhällen och bebyggelse vuxit fram. 

Vattnet var kraftkällan till de äldre industri-
erna och styrde också lokaliseringen av dem. 
Kring pappersbruket i Rydöbruk, där den 
industriella etableringen har sitt ursprung 
i ett järnbruk som anlades 1742 för att 
sedan domineras av papper och sulfitmas-
satillverkning fram till 1940-talet, växte ett 

STENSATT FLOTTNINGSLED, RYDÖBRUK
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Vattenanknutna industriminnen i Hylte kommun. Hylte kommuns industristruktur har i hög grad varit kopplad 
till skogsnäringen med sågverk, snickerier och pappersbruk/massaindustrier Det finns ofta en lång kontinuitet av 
verksamheter längs med vattendragen. Källa: Länsstyrelsen i Halland.
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Vattenkraften gav upphov till karaktäristiska 
miljöer. Om byggnaderna är borta kan det finnas 
spår i form av t ex grundstenar, dammfästen eller 
rännor. Bilden visar Önnekvarn som ligger i sydös-
tra delen av kommunen. 

Det småskaliga vattenkraftverket med tillhö-
rande damm i Höljeryd. Vatttenkraftverken 
påminner om hur Sveriges industrialisering och 
elektrifiering gick till. 



46

Hyltebruk på Generalstabskartan 1896 och 
Ekonomiska kartan 1953. Samhället har växt 
från ett mindre bebyggelsekluster vid Nissan till 
ett helt samhälle runt bruksområdet.

Hyltebruk på 1930-/1940-talet. Foto Hallands konstmuseum..
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samhälle fram. Industrin låg vid Nissan och 
brukssamhället växte fram utmed gamla 
Nissastigen, på höjden norr om industriplat-
sen. 

Hyltebruk är också en ort som växt fram 
kring industrin som etablerades under det 
tidiga 1900-talet. Även här var det vattnet 
som styrde lokaliseringen vid Nissan och 
samhället som växte fram ligger öster om 
industriplatsen och järnvägen.

Industrins byggnader från det sena 1800-
talet och tidiga 1900-talet var ett nytt inslag 
i det tidigare agrart präglade landskapet. 
Det var storslagna byggnader uppförda i 
tegel. Tegelarkitekturen som genomsyrade 
industrins byggnader hade ofta klassicis-
tiska drag med mönstermurade fasader 
med utsmyckningar som tempelmotiv och 
pilastrar. 

Bostadsbebyggelsen för brukens anställda 
var ursprungligen enkel utformad likt den 
traditionella jordbruksbebyggelsen. Dispo-
nentbostaden och tjänstemannabostäderna 
var istället påkostade och representativt 
utformade, fristående träbyggnader. 

Det äldre brukssamhället var ofta upp-
byggda efter ett hierarkiskt mönster där 
arbetarnas bostäder låg närmast arbetsplat-
sen och tjänstemän och ägare bodde med 
ett mer behörigt avstånd till den bullriga och 
stökiga industrimiljön. Detta bebyggelse-
mönster präglade det tidiga samhället kring 
fabriken i Hyltebruk. 

Med industrin och de nya samhällenas 
framväxt kom också andra byggnadstyper 
som Folkets hus, missionshus, idrottsplatser 
samt butik- och centrum bebyggelse. 

MISSIONSHUS, RYDÖBRUK

HOLLÄNDERIBYGGNAD, HYLTEBRUK

HOLLÄNDERIBYGGNAD, HYLTEBRUK
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Mil- och väghållningsstenar är kopplade till äldre vägsträck-
ningar och kan därför ses som exponenter för vägnätets 
tidsdjup. Mil- och väghållningsstenar är liksom äldre färdvä-
gar skyddade som fornlämningar. Källa: FMIS.

RÖRELSEMÖNSTER ÖVER TID

Kommunikationer har i alla tider haft en 
stor strukturell inverkan för lokalisering av 
bosättningar och verksamheter. Den lättaste 
vägen genom landskapet var länge över 
vatten längs med sjösystem och åar, och 
här har Nissan och dess dalgång spelat den 
avgjort viktigaste rollen i området. Till lands 
var man till en början hänvisad till att gå till 
fots eller rida på häst. På vintern när isen 
lade sig underlättades transporter och orter 
bands samman av sjöar och vattendrag. 

Vägar berättar om människors rörelsemöns-
ter och transportbehov över tid. Vissa vägar 
har rätats ut, breddats och anpassats till 
det moderna samhällets trafikvolymer och 
säkerhetskrav. Men de huvudsakliga struk-
turerna i vägsystemet är i stort de samma 
sedan medeltid. Men flera vägar har en 
ännu längre historia.  Rullstensåsar, som 
erbjuder torra och lätt dränerade vägbanor, 
har ofta nyttjats för transporter i flera tusen 
år.

I Hylte går de primära vägstråken framför 
allt mellan kusten och upp mot det små-
ländska höglandet. Nissastigen (Väg 26) 
som följer ådalen har i tusentals år varit den 
centrala kommunikationsådern i kommu-
nens vägnät. Vägen har genom århundra-
dena dragit till sig olika former av service 
och tjänster för resande. I Torup finns t ex 
en marknadsplats och ett gästgiveri från 
1848 som även fungerade som skjutsstation. 

Från huvudvägen strålar mindre vägar ut till 
byarna och ensamgårdarna utanför Nissans 
dalgång. Medan Nissastigen behållit sin roll 
som en viktig fjärrtrafikled har de mindre 
vägarnas betydelse varierat över tid. En oan-
senlig brukningsväg i dagens landskap kan 
för ett par hundra år sedan varit en viktig 
förbindelselänk mellan människor i olika 
byar. I Hylte finns många äldre små slingriga 



49

grusvägar som följer landskapets topografi, 
undviker olika former av naturhinder och 
parerar åkrar, hagar och ängar.  

Ett sockencentrum var knutpunkten för en 
landsortsförsamling med kyrka, prästgård, 
församlingshem, skola och andra offentliga 
byggnader. Dessa orter är sammankopplade 
med vägar som går från sockenkyrka till 
sockenkyrka.    

Exempel på yngre vägar som bryter mot 
äldre landsvägars terränganpassade och 
slingriga karaktär är så kallade AK-vägar 
som tillkom som en sysselsättningsåtgärd i 
samband med första världskriget och fram 
till 1930-talet. Dessa vägar är vanligtvis 
spikraka med tvära kurvor.  

Med införande av järnväg kunde större 
mängd gods och människor transporteras. 
Den fick en stor betydelse för den indu-
striella utvecklingen, inte minst kopplat 
till skogs- och träindustrin. Järnvägen 
Halmstad–Torup blev färdig 1874. Från 
Torup förlängdes järnvägen till Rydöbruk 
1898, inför byggandet av Rydöbruks sulfitfa-
brik. Banan till Hyltebruk tillkom 1909. 

Landeryd blev en järnvägsknutpunkt och 
utvecklades till ett stationssamhälle. I 
tidigare byar som Torup och Kinnared blev 
järnvägen en viktig faktor för orternas tillväxt 
och förändrade karaktär med planlagda 
gator, butiker och servicefunktioner.    

MILSTEN, ÄSPHULT
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JÄRNVÄGENS LANDSKAP, LANDERYD
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BEBYGGELSE LÄNGS   
KOMMUNIKATIONS LEDER

Vattenvägarna, längs med sjösystem och åar 
var länge de viktigaste kommunikationsle-
derna i Hylte kommun. Under slutet av med-
eltiden fick vägsystemet på land en fastare 
kontur. Vägarna löpte främst på höjdsträck-
ningar med lättdränerad mark eller på berg. 
Nissastigen som gick från kusten och längs 
Nissan inåt land var den mest betydelsefulla 
förbindelsen i vägnätet. 

Utifrån vägnätet är det tydligt hur kyrk-
byarna med sockenkyrkor uppstod och 
förstärkte platsens betydelse som centrum 
för den omgivande bygden. De äldre sock-
enkyrkorna är placerade på platser som 
redan tidigare var bebyggda och utgjorde 
en central plats för den omgivande bygden. 
Runt kyrkan uppfördes även prästgård, skola 
och andra offentliga byggnader. 

Längs de viktigaste vägarna infördes det 
under 1600-talet ett system av gästgiverier. 
Gästgiverierna hade skyldighet att hålla 
hästar och erbjuda kost och logi för resande. 
De låg på ett avstånd av cirka två mil från 
varandra och i systemet ingick även mil-
stolpar som placerades längs med vägarna. 
Gästgivargårdarna uppfördes intill vägen 
och omgavs av stall och andra ekonomibygg-
nader. 

I både Torups och Unnaryds centrala delar 
finns välbevarade gästgivargårdar. Systemet 
med gästgiverier upphävdes helt först 1933. 

Från 1860-talet övertog järnvägen succes sivt 
en del av vattenledernas och landsvägarnas 
betydelse för transporter. Järnvägen fick 
på så vis stor betydelse för den industriella 
utvecklingen, inte minst kopplat till skogs- 
och träindustrin. Den stora utbyggnaden av 
järnvägen i Halland skedde på 1880-talet. 

Där järnvägen drogs fram växte nya sam-
hällen upp med järnvägsstationen i centrum 
och kring dem en affärs och bostadsbebyg-
gelse. Stationssamhällena övertog de äldre 

kyrkbyarnas roll som centrum för det agrara 
omlandet. Torup visar hur det äldre socken-
centrumet förändrade karaktär i samband 
med att järnvägen drogs till orten, centru-
met förflyttades från kyrkan till järnvägs-
stationen. Landeryd är istället ett renodlat 
stations samhälle som växte upp kring en 
järnvägs knutpunkt omkring sekelskiftet 
1900, med stationshus, lokstallar, bostäder 
för järnvägens anställda, godsmagasin och 
andra byggnader med direkt anknytning till 
järnvägen. 

STATIONSHUS OCH FD. GÄSTGIVERI, TORUP
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MODERNISMENS INTÅG I TÄTORTERNA

I och med Stockholmsutställningen 1930 fick 
modernismen sitt genombrott i Sverige. Det 
var en tid där nya byggnadstekniker i form 
av stål- och betongkonstruktioner möjlig-
gjorde en friare arkitektur. Funktionalismen 
var den nya stilen där ljusa fasader utan 
utsmyckningar, platta eller mycket flacka 
tak och fönsterband är karaktäristiska drag. 
Funktionalismen slog inte igenom på lands-
bygden förrän en bra bit in på 1930-talet 
och i Hylte kommun finns det framförallt 
exempel på välbevarade villor i funktionalis-
tisk stil som ligger spridda i tätorterna.

Under 1940- och 50-talen övergick tillverk-
ningen av bostäder från ett hantverk till en 
mer industriell produktion. Som en reaktion 
på 1930-talets renodlade funktionalism blev 
arkitekturen också mer varierad och livfull 
med ett mer traditionellt formspråk. 

Husen blev mindre strama i sin form med 
större variation i färg, form och material. 
Teglet blev ett dominerande material och 
putsade fasader fick kulörer i mjukare 
jordfärger. De platta taken ersattes med 
sadeltak täckta med tegel och med plåtde-
taljer i koppar. Dekorativa inslag i fasaderna 
i form av portomfattningar, udda fönster-
former, mönstermurning, burspråk och 
balkonger med fronter i korrugerad plåt är 
karaktärsgivande element för tiden. 1940- 
och 50-talens tegelarkitektur är ett påtagligt 
inslag i flera av kommunens tätorter i form 
av centrumbyggnader, flerfamiljshus och 
villor. Men också i större byggnader som 

industrier och de nya skolbyggnaderna. 
Skolorna som uppfördes efter kommunre-
formen på 1950-talet skulle samla samtliga 
elever i en centralskola vilket skolbyggna-
derna i Torup och Unnaryd är representativa 
exempel på. 

I början av 1960-talet var bostadsbristen 
stor i många svenska städer. Som en lös ning 
på bostadsbristen startade ett storskaligt, 
statsunderstött bostadsbyggnads program 
med målet att producera en miljon bostäder 
under tio år, satsningen kom senare att 
kallas ”miljonprogrammet”. 

Många flerbostadshus och nya bostadsom-
råden uppfördes över hela landet under 
tidsperioden, så även i Hylte kommun. 
Framförallt i Hyltebruk byggdes flerbostads-
hus under 1960-talet. Mellan Nissan och 
Norra industrigatan uppfördes två kvarter 
med trevånings lamellhus, vilket utgör den 
vanligaste byggnadstypen nationellt när det 
gäller flerbostadshus uppförda under 1960 
och 70talet. 

Den största delen av alla bostäder som 
byggdes inom miljonprogrammet runt 
om i landet var däremot småhus. Landets 
större bostadsbyggnadsföretag uppförde 
grupphusområden på ny mark, där identiskt 
utformade enplansvillor låg på rad utefter 
smala gator med mindre enskilda hustom-
ter och små gemensamma grönområden. 
Karaktäristiska drag för villabebyggelsen 
från 1970 och 80talet är branta tak täckta 
med betongpannor, enluftsfönster, fasader 
klädda med träpanel i olika kulörer eller 

VILLA UPPFÖRD 1948, TORUP
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fasader med tegel kombinerat med träpanel. 
Villaområden av denna tidstypiska karaktär 
finns framförallt i Hyltebruk. Hyltebruk blev 
centralort i den nya kommunen Hylte efter 
kommunreformen som avslutades 1974. Det 
är framförallt i ortens ytterkanter som den 
här tidens områden finns representerade.

FLERBOSTADSHUS, HYLTEBRUK
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I följande avsnitt listas de områden, bygg-
nader och objekt som omfattas av kultur-
miljölagen och miljöbalken och som har ett 
kulturhistoriskt värde på en nationell nivå. 
Det omfattar samtliga områden av riks-
intresse för kulturmiljövården, byggnads-
minnen, kyrkliga kulturminnen och 
forn lämningar belägna inom kommunen.

RIKSINTRESSEOMRÅDEN

FEMSJÖ [N 28]

Motivering: Sockencentrum med omgi-
vande odlingslandskap som väl illustrerar 
centralitet i en skogsbygd under 1800-talet. 
(Fornlämningsmiljö).

Uttryck för riksintresset: Bebyggelse från 
1800-och 1900-talen med ursprungligen 
medeltida romansk kyrka i högt läge, präst-
gård, folkskola och småskola, f.d. prästgårds-
boställe, prästgårdskvarnen. Omgivande 
odlingsmark. Fossil åkermark, odlingsrösen, 
två hålvägar mm.

JÄLLUNTOFTA [N 25]

Motivering: Sockencentrum med välbeva-
rad bebyggelse från 1800-och 1900-talen.

Uttryck för riksintresset: Läget vid fyr-
vägskorsning. Kyrka byggd 1861 (medeltida 
föregångare), f.d. folkskola, handelsbod och 
poststation, prästgård, klockargård med 
undantagsstuga, bygdegård och skyttepavil-
jong.

NATIONELLA 
INTRESSEN

LANDERYD [N 24]

Motivering: Stationssamhälle vid mindre 
knutpunkt som speglar järnvägarnas stora 
betydelse för landsbygdens utveckling kring 
sekelskiftet 1900.

Uttryck för riksintresset: Välbevarad järn-
vägsmiljö. Stationshus, lokstallar, järnvägs-
bostäder m.m.

RY [N 23]

Motivering: Bymiljö präglad av sydsvenska 
höglandets traditionella näringar. (Fornläm-
ningsmiljö). 

Uttryck för riksintresset: Byläget i skogs-
bygd. Två gårdarna med äldre, typisk 
träbebyggelse. Ålderdomliga och ännu 
välhävdade odlingsmarker, bl a ängar, natur-
beten, hackslåtter, smala åkertegar. Förhis-
toriska gravar och röjningsrösen typiska för 
regionen. 

RYDÖBRUK [N 26]

Motivering: Brukssamhälle med ursprung i 
järnbruk från 1742 och med ovanligt väl-
bevarad industrimiljö som speglar storin-
dustrins tillväxt och samhällsbildande kraft 
kring sekelskiftet 1900. 

Uttryck för riksintresset: Läget vid fors i 
Nissan, produktionsanläggningar, transport-
vägar, kontor, brandstation, bruksherrgård, 
arbetar- och tjänstemannabostäder, bruks-
handel m fl byggnader. 
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ÖDEGÄRDET [N 27]

Motivering: Fornlämningsmiljö med väl 
sammanhållna fossila odlingslämningar som 
speglar jordbrukets utveckling från äldre 
järnålder till medeltid. 

Uttryck för riksintresset: Sammanhäng-
ande område med ca 100 fossila åker-
tegar avgränsade av terrasskanter, vallar 
och åkerhak som innehåller närmare 700 
röj ningsrösen, vartill kommer tre stensätt-
ningar.

INDUSTRIMILJÖ, RYDÖBRUK
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BYGGNADSMINNEN

• Brunnsbacka Sågkvarn
• Rydöbruks missionshus
• Slätteryds byskola

STATLIGA BYGGNADSMINNEN

• Landeryds station

KYRKLIGA KULTURMINNEN

• Drängsereds kyrka
• Femsjö kyrka
• Färgaryds kyrka
• Hyltebruks kyrka
• Jälluntofta kyrka
• Kinnareds kyrka
• Landeryds kyrka
• Långaryds kyrka
• Mjälahults kapell
• Rydöbruk kapell
• Torups kyrka
• Unnaryds kyrka

FORNLÄMNINGAR

Hylte kommun är rik på fornlämningar. I 
kommunen finns det omkring 800 registre-
rade fornlämningar och 3000 registrerade 
övriga kulturhistoriska lämningar i Riksanti-
kvarieämbetets fornsök.

UNNARYDS KYRKA
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DRÄNGSEREDS KYRKA
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KULTURMILJÖER
I HYLTE KOMMUN

1. Ry  Ballabo      60
2. Ramnared      64
3. Torup      68
4. Lopered       72
5. Rydöbruk      76
6. Lintalund – norra Glassbo    80
7. Hyltebruk      84
8. Jansberg      90
9. Landeryd      94
10. Boarp    100
11. Nissaryd    104
12. Färgaryds kyrka   108
13. Bexet    112
14. Jälluntofta kyrkby   116
15. Hässlehult    120
16. Hult – Norra Ringshult  124
17. Vare    128
18. Gräshult    132
19. Höljeryd    136
20. Yaberg    140
21. Norra Saraböke   144
22. Hökhult    148
23. Södra Bökeberg   152
24. Femsjö kyrkby   156
25. Flahult    162
26. Älmhult    166
27. Nabba    170
28. Knalleberg    174
29. Åker – Färda   178
30. Ödegärdet    182
31. Hulan – Älganäs – Äsphult  186
32. Slätteryd    190
33. Unnaryd    194
34. Nässja    200
35. Önnekvarn    204
36. Sjö  Hogård  Tykagård  208
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RY  BALLABO
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RY  BALLABO
Området Ry och Ballabo utgörs av 
två byar i skogsbygd med välbevarad 
bebyggelse och ett ålderdomligt kring
liggande odlingslandskap. Området är i 
sin helhet av stort kulturhistoriskt värde 
och Ry by är av riksintresse för kultur
miljövården. Inom området finns ett 
flertal fornlämningar.

Både Ry och Ballabo omnämns i äldre källor 
från åtminstone 1600-talets början. I jorde-
boken från 1646 upptar Ry ett frälsehem-
man och Ballabo två hela samt två halva 
frälsehemman. Båda byarna genomgick 
laga skifte under 1860 och 70talet  vilket 
till viss del på verkade bebyggelsestrukturen 
i området då enstaka gårdar flyttades efter 
genomfört skifte.

Området utgör idag ett mycket pedagogiskt 
och tillgängligt kulturlandskap med stora 
upplevelsevärden som tydligt visar äldre 
tiders småskaliga jordbruk. Den slingrande 
grusvägen som leder fram till de bägge 
byarna utgör en del av upplevelsen. 

Vägsträckningen går genom tät skog och 
sedan öppnar sig odlingslandskapet kring 
bybebyggelsen i Ry och Ballabo och skapar 
en tydlig kontrast till den omgivande skogen. 
Genom området löper också banvallen från 
den sedan länge nedlagda järnvägslinjen 
Kinnared – Ätran.

Bebyggelsen inom området är överlag 
mycket välbevarad och ett flertal byggnader 
har klassificerats som omistliga och av regio-
nalt kulturhistoriskt intresse i länsstyrelsens 
bebyggelseinventering. Även gårdsstruktu-
ren med både manbyggnader och ekono-
mibyggnader är välbevarad inom området 
och det småskaliga naturbetet förstärker 
intrycket av miljön som ålderdomlig. 

Från de två gårdarna i Ry löper en bred 
fägata kantad av breda stengärdesgårdar 
söderut mot de tidigare utmarkerna. Hela 
området uppvisar ett tydligt kulturhistoriskt 

sammanhang där spår från äldre tiders 
markutnyttjande bevarats genom långva-
rig och obruten hävd. Inom området finns 
en mångfald av lämningar som vittnar om 
odlings land skapets långa brukningskontinu-
itet i form av stenmurar, fägator, odlingsrö-
sen, forn åkrar och flera förhistoriska gravar. 

Land skaps bilden präglas av de småskaliga 
betes- och odlingsmarkerna i den kuperade 
terrängen längs Ryabäcken och det högt 
liggande kulturlandskapet kring Ballabo 
med natur bete, partier av bokskog och stora 
äldre ekar.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Småskaligt ålderdomligt kulturlandskap.
• Välbevarad bebyggelse i en agrar bygg-

nadstradition.
• Vägsträckningen genom området.
• En mångfald av agrara lämningar och 

fornlämningar.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Ny bebyggelse prövas med försiktighet.
• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 

ändringar skall utföras varsamt så att 
bebyggelsens karaktärsdrag inte för-
vanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med sär skild 
hänsyn till områdets karaktärsdrag, den 
lokala byggnadstraditionen och bebyggel-
sens placering i landskapet.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Delar av området är av riksintresse för 
kulturmiljövården enligt miljöbalkens 3 
kap. Området ska skyddas mot åtgärder 
som kan skada kulturmiljön.

• Fornlämningar är skyddade enligt kultur-
miljölagens 2 kapitel och får inte skadas. 
Lämningar får ej rubbas, tas bort, grävas 
ut, täckas över eller på annat sätt ändras 
eller skadas utan länsstyrelsens medgiv-
ande.
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RY OCH BALLABO  OMRÅDESAVGRÄNSNING
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RAMNARED
Ramnared är ett område med ett kul
turlandskap som är typiskt för den här 
delen av landet. Förhistoriska gravar och 
ortnamnet talar för att människor har 
varit bosatta här under mycket lång tid.

Ramnared ligger på en moränplatå väster 
om Ramnaån. En väg korsar området och 
söder om den breder ett ålderdomligt 
odlingslandskap ut sig. Bebyggelsen inom 
området är framförallt placerad på vägens 
norra sida invid skogskanten. Flertalet 
odlingsrösen, stenmurar och tydliga ter-
rasskanter berättar om hur landskapet har 
brukats i äldre tider. Ortnamnet talar för att 
området odlades upp första gången under 
medeltiden.

I odlingslandskapet finns även förhistoriska 
gravar, daterade till brons- och äldre järnål-
der. Gravarna i form av ett röse, en tre u dd 
och en rund stensättning ligger i nära anslut-
ning till vägen och i landskapets höjdlägen 
kring Ramnaån. Gravlämningarna vittnar om 
att människor har varit bosatta här under 
flera tusen år. I samband med ett vägbygge 
på 1930talet påträffades även rester av 
mindre stenkistor byggda av hällar. 

Den äldre bebyggelsen i området är mesta-
dels  placerad norr om landsvägen och är 
belägen i skogsbrynet samt följer den natur-
liga topografin.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• De forntida gravarna anlagda på 
tydliga höjdlägen i landskapet.

• Det hävdade odlingslandskapet med 
tydliga terrasseringar och många 
odlingsrösen och stenmurar.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karak-
tärsdrag och den lokala byggnadstra-
ditionen samt befintlig bebyggelses 
placering i landskapet.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande. 
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RAMNARED  OMRÅDESAVGRÄNSNING
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TORUP
Torup är ett samhälle som genom 
historien utvecklats från sockencen
trum och handelsplats till ett stations
samhälle, för att senare även fungera 
som kommuncentrum. Genom be
byggelsen och bebyggelsemönstret i 
dagens Torup avspeglas denna utveck
ling.

Genom Torup gick Nissastigen, den äldre 
vägsträckningen mellan Halmstad och Jön-
köping. Här möts även vägarna från Kinna-
red-Drängsered och Falkenberg. Vid den här 
typen av viktiga vägmöten uppstod ofta han-
delsplatser vilket det även gjorde i Torup.

I samhällets norra del, mellan vägarna mot 
Falkenberg och Kinnared-Drängsered, ligger 
kyrka, prästgård och skola samlade och 
berättar om Torup som sockencentrum. 
Torups kyrka är den största landsortskyrkan 
i Halland och är uppförd 1872 i nyklassicis-
tisk stil. Den nuvarande kyrkan ersatte en 
äldre kyrka som revs efter ett åsknedslag 
1870 och som i sin tur ersatt Torups första 
kyrka som uppfördes på medeltiden men 
som ödelades i början av 1300-talet. Kyrko-
byggnaden är placerad så att dess längd-
riktning träffar vinkelrätt mot prästgårdens 
huvudfasad. Från kyrkans absid leder en 
grusgång som fortsätter på andra sidan 
vägen mot Kinnared och fram till Prästgår-
den. Prästgården ligger på en liten höjd vid 

Prästgårdssjön och uppfördes 1862. Huvud-
byggnaden flankeras av två flygelbyggnader 
och omges av en parkliknande trädgård. 
Väster om kyrkan ligger Centralskolan, på 
den plats där den äldre skolan låg. Skolan är 
uppförd 1950 och ersatte de mindre bysko-
lorna runt om i socknen.

Genom att följa Bosgårdsvägen från kyrkan 
kommer man ner till korsningen där vägen 
möter Gamla Nissastigen. Det är här, kring 
järnvägen och i mötet mellan de tre viktiga 
landsvägarna, som Torups centrum växte 
fram under senare delen av 1800-talet. 
Järnvägsstationen och Gästgivargården är 
särskilt viktiga för berättelsen om Torups 
utveckling.

Gästgivargården med tillhörande bygg nader 
har en central plats vid vägen. Bygg naderna 
uppfördes på platsen efter att rättig heterna 
för gästgiveri flyttades från ett äldre gästgi-
veri i Ramnås 1848. Intill Gäst givar gården 
ligger två sammanbyggda ekonomilängor 
som ursprungligen bland annat har innehål-
lit stall och på andra sidan ligger den före 
detta gästgivarbostaden. 

Järnvägen drogs fram genom Torup 1874 
och stationsbyggnaden stod klar 1877. 
Vid sidan av stationsbyggnaden ligger en 
mindre förrådsbyggnad från samma tid. De 
bevarade byggnaderna tillsammans med 
perrongen och spårområdet är kärnan i 
samhället och har stor betydelse för förstå-
elsen och upplevelsen av det äldre stations-
samhället.
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Affärsbebyggelsen i centrum och längs 
med Gamla Nissastigen är uppförd under 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 
Husen har dock förändrats genom åren. 
Från att samtliga ursprungligen haft träpa-
nelklädda fasader har flera nya fasadma-
terial som tegel eller puts. Förändringarna 
ger en bild av hur olika tidsepoker lämnat 
avtryck i bebyggelsen samtidigt som den 
ursprungliga bebyggelsestrukturen har 
bevarats. Till samhället som växte fram 
förlades även en del industrier. Ett exempel 
i anslutning till samhällets centrum är före 
detta Svenska skruvs industribyggnad som 
uppfördes 1943. Det är en lång tegelbygg-
nad i funktionalistisk stil som sträcker sig 
längs med Gamla Nissastigen.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karak-
tärsdrag samt befintlig stadsbyggnads-
struktur. 

LAGSKYDD

• Flera byggnader inom området 
omfattas av skydds- och varsamhets-
bestämmelser i gällande detaljplaner 
(tex. stationshuset).

• Kyrkliga kulturminnen får inte ändras 
utan tillstånd från länsstyrelsen enligt 
kulturmiljölagens 4 kapitel.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Den välbevarade sockencentrum-
miljön med kyrka, prästgård och skola 
sam la de i samhällets norra del.

• Bebyggelsemönstret som utgår från 
järnvägsstationen och mötet mellan 
landsvägarna.

• Den småskaliga affärsbebyggelsen från 
sent 1800-tal och tidigt 1900-tal kring 
Gamla Nissastigen.

• Modernistisk industri- och småhus-
arkitektur. 
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TORUP  OMRÅDESAVGRÄNSNING
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LOPERED
Lopered ligger i Nissans dalgång. Det 
är ett område rikt påt fornlämningar,  
lämningar från äldre tiders jordbruk 
och välbevarad jordbruksbebyggelse i 
karaktäristiska lägen för det storslagna 
dalgångslandskapet.

Lopered är ett område som genomkorsas 
av både väg och järnväg vilket gör miljön 
något otillgängligt men som trots det är 
pedagogiskt för förståelsen av hur bebyggel-
semönstret sett ut kring dalgången och som 
har ett stort upplevelsevärde.

På en avsats vid den branta sluttningen mot 
Nissan finns ett stort område med fossil 
åkermark. Det äldre åkersystemet avgränsas 
med terrasskanter och jordvallar. Landska-
pet är öppet och hävdat med mindre träd-
bevuxna kullar. På ett höjdkrön i norra delen 
av åkermarken finns en rund stensättning 
med rester av en stenkista som består av 
två hällar, vilken har tolkats som en hällkista. 
Hällkistor hör till en av de äldsta grav typerna 
och dateras till yngre stenålder och äldre 
bronsålder. Den forntida graven har ett 
karaktäristiskt läge, på en väl exponerad 
plats i det öppna dalgångslandskapet och 
troligen väl synlig från vattenleden då den 
anlades.

Lopered tillhörde Fröslida gods till vilket ett 
blandat arrende erlades. Lopered har bestått 
av tre gårdar vars ägor aldrig skiftades. 

Under gårdarna har det även funnits tre 
torp. Det är en välbevarad bebyggelsemiljö 
som består av två bostadshus och flertalet 
ekonomibyggnader. Det ena bostadshuset 
är en långloftsstuga från senare delen av 
1800-talet, med timmerstomme och de 
karaktäristiska två ingångarna. Det andra 
bostadshuset och ekonomibyggnaderna 
är uppfört under 1900-talets första hälft. 
Bebyggelsen är målad i falurött, manhusen 
har locklistpanel och vita snickerier och 
är placerade i vinkel mot ladugårdarna. 

Mindre åkrar ligger närmast bebyggelsen. 
Gårdarna ligger i ett typiskt läge i dalgångs-
landskapet, högt och invid skogskanten.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Det välbevarade kulturlandskapet med 
utblick över dalgången.

• Den välbevarade jordbruksbebyggel-
sen och dess gårdsstruktur.

• Fornlämningarna i tydliga och karaktä-
ristiska lägen i landskapet. 

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och 
andra ändringar skall utföras varsamt 
så att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karak-
tärsdrag och den lokala byggnadstra-
ditionen samt befintlig bebyggelses 
placering i landskapet.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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LOPERED  OMRÅDESAVGRÄNSNING
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RYDÖBRUK
Rydöbruk är en industrimiljö av riks
intresse för kulturmiljövården, och är 
en av Hallands äldsta bruksorter. Den 
välbevarade industrimiljön tillsammans 
med bruksherrgården och dammar och 
lämningar från tidigare kraftutvinning 
utgör områdets värdekärna. 

Rydöbruk är en av Hallands äldsta bruks-
orter, med ursprung i det järnbruk som 
etablerades på platsen under 1740talet. 
Pappers- och sulfatmassatillverkning 
kom sedan att dominera produktionen i 
Rydöbruk, fram till 1940-talet när produk-
tionen stegvis flyttades till Hyltebruk. Den 
bevarade industribebyggelsen i ådalen längs 
Nissan är mestadels uppförd under det sena 
1800-talet och tidiga 1900-talet när pappers-
industrin gick på högvarv. Vid Knystaforsen 
och längs Nissan finns många rester från det 
tidigare nyttjandet av vattnet som kraftkälla, 
dammar, kanaler och andra lämningar.

Med bruket växte också brukssamhället 
Rydöbruk fram. På höjden norr om indu-
striområdet löper gamla Nissastigen och 
järnvägen mellan Torup och Hyltebruk, och 
samhället breder ut sig längs vägsträck-
ningen. Längs huvudgatan återfinns också 
flera byggnader som fyllt viktiga funktioner 
i det äldre brukssamhället, men som nu 
används som bostäder eller står tomma. 
I den fd. brukssjukstugan har idag Rydö 

bruksmuseum och Rydö historiska fören-
ingen sina lokaler. Järnvägen mellan Torup 
och Hyltebruk löper parallellt med vägen 
tvärs genom samhället, där det fd. stations-
huset är centralt placerat. Bebyggelsen i 
centrala Rydöbruk har generellt en låg skala, 
och består nästan uteslutande av en- och 
tvåvåningshus. Tomterna är ofta stora, vilket 
ger en gles struktur längs huvudgatan. 

Arbetar- och frikyrkorörelsen utgjorde 
viktiga sammanhang för den arbetande 
befolkningen i Rydöbruk, och om detta 
vittnar såväl den stora Folkets hus-bygg-
naden i samhällets västra utkant som det 
byggnadsminnesförklarade missionshuset. 
Idag utgör inte Rydöbruks centrum en tydlig 
kulturmiljö, men här finns ett flertal bygg-
nader med stora kulturvärden. Området är 
relativt tåligt för tillägg och förändringar, till 
skillnad mot den mer homogena industrimil-
jön som utgör områdets värdekärna.

Öster om centrum ligger Rydöbruks kapell, 
uppfört 195657, som med sin spånklädda 
fasad ger en speciell karaktär åt kyrkomiljön.

Mitt i samhället är det spektakulära flytt-
blocket Knystahall beläget. Det utgjorde 
tidigare gränsmarkering mellan Sverige och 
Danmark, och sedermera landskapsgräns 
mellan Halland och Småland.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Välbevarad industrimiljö med bebyg-
gelse från 1800- och 1900-talet.

• Dammar, kanaler och lämningar från 
tidigare nyttjande av vattenkraft.

• Folkrörelsens byggnader - Folkets hus, 
missionshuset.

• Bruksherrgården och arbetarbostä-
derna. 

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse i anslutning till bruks-
området ska anpassas med särskild 
hänsyn till områdets karaktärsdrag av 
industrimiljö.

LAGSKYDD

• Delar av området är av riksintresse 
för kulturmiljövården enligt miljöbal-
kens 3 kap. Området ska skyddas mot 
åtgärder som kan skada kulturmiljön.

• F.d bruksherrgården och området 
väster om fabrikerna omfattas av 
skyddsbestämmelser i gällande 
detaljplan.

• Missionshuset är byggnadsminnesför-
klarat och får inte ändras utan tillstånd 
från länsstyrelsen enligt kulturmiljöla-
gens 3 kapitel.

• Kyrkliga kulturminnen får inte ändras 
utan tillstånd från länsstyrelsen enligt 
kulturmiljölagens 4 kapitel. 
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LINTALUND   
NORRA GLASSBO
Lintalund – Norra Glassbo är ett område 
med väl bevarad jordbruksbebyggelse 
omgivet av ett ålderdomligt odlingsland
skap, typiskt för skogsbygden. Lintalund 
är även skyddat som naturreservat och 
Norra Glasshult är ett etablerat be
söksmål vilket gör miljön har ett stort 
upplevelsevärde och är lättillgängligt för 
besökare.

Lintalund och Norra Glassbo ligger i anslut-
ning till Jakobs sjös södra spets och de två 
gårdarna binds samman av en slingrande 
grusväg.

Lintalund är en gård med mangårdsbyggnad 
och ekonomibyggnader som är omgivet av 
ett mycket välbevarat och ålderdomligt kul-
turlandskap. Mangårdsbyggnaden är en så 
kallad dubbelkammarstuga i 1½ våning med 
timmerstomme klädd med faluröd locklist-
panel och vita snickerier och ett sadeltak 
täckt med tegelpannor. Det ligger på en liten 
kulle och ekonomibyggnaderna ligger place-
rade nedanför så att en mindre gårdsplan 
bildas mellan dem. 

I det omgivande jordbrukslandskapet finns 
ett stort antal odlingsrösen och närmast 
gården finns en löväng som fortfarande 
brukas på ett traditionellt sätt med årlig 

lieslåtter. Den artrika ängen är en av de sista 
ännu hävdade lövängarna i länet.  

Söder om Lintalund ligger Norra Glassbo. 
Gården har två sammanbyggda bonings-
hus från mitten av 1800-talet. Det är en 
enkelstuga och en dubbelkammarstuga i 
1½ våning uppförda med timmerstomme 
och klädda med locklistpanel. Fasaderna 
är målade i falurött med vita snickerier, 
förstukvistarna är försedda med detaljrika 

lövsågerier målade i vitt. Mitt på gårdsplan 
står ett stort vårdträd. Upplevelsen av Norra 
Glassbo som en äldre gård har försva-
gats genom att modernare byggnader har 
uppförts. Byggnaderna har dock byggts med 
de äldre byggnaderna som förlaga. Bebyg-
gelsen är omgiven av lövträd med ett stort 
inslag av ek, lind och hassel.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Den äldre och väl bevarade gårdsbe-
byggelsen.

• Det omgivande ålderdomliga odlings-
landskapet.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.

• Delar av området är beläget inom Lin-
talunds naturreservat och omfattas av 
särskilda föreskrifter och skötselplaner.
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HYLTEBRUK
Hyltebruk är ett industrisamhälle som 
vuxit upp kring Hylte Bruks industrian
läggning. Industrin har fungerat som 
motor för ortens utveckling och den 
äldre bebyggelsen uppfördes efter ett 
hierarkiskt bebyggelsemönster med 
fabriken som utgångspunkt. De äldsta 
industribyggnaderna av tegel har ge
nomsyrat den vidare moderniseringen 
och utbyggnaden av industrin och även 
präglat gestaltningen av bebyggelsen 
som uppförts i tätorten under 1900
talet.

1907 grundades pappersbruket Hylte Bruk. 
Industrin har sedan etableringen fungerat 
som motor för framväxten av det samhälle 
som vi ser idag. Det var läget vid Nissan och 
fallen vid byn Hylte som var avgörande för 
industrietableringen på platsen. Industri-
området ligger på båda sidor av Nissan i 
tätortens västra del. Industrins närvaro är 
påfallande i Hyltebruk och dess höga skor-
stenar har blivit tydliga landmärken som 
gör att industrin också är närvarande rent 
visuellt från nästan hela tätorten.

De flesta av pappersbrukets äldsta byggna-
der är idag rivna, en av få bevarade byggna-
der är huvudgaveln på den ursprungligen 
betydligt större Holländeribyggnaden. Den 
höga gaveln i rött tegel med sin klocka och 
texten ”Hylte Bruks AB” är ett viktigt land-

märke och en symbolbyggnad för industri-
miljön. Industrianläggningen har genomgått 
många och stora förändringar genom åren 
och de moderna industribyggnaderna är 
framförallt klädda i plåt vilket är typiskt för 
vår tid. Men den äldre industrins typiska 
tegelarkitektur har ändå fått leva kvar i en 
del av de mer sentida byggnaderna. Ett 
exempel på det är den lägre byggnaden med 
långa tegelfasader mot Brogatan.

Järnvägsstationen och kyrkan är också två 
viktiga symbolbyggnader i det nya samhälle 
som växte upp kring industrin. Stations huset 
byggdes intill bruket, i samband med att 
järnvägslinjen från Torup öppnade 1909. Sta-
tionen fick namnet Hyltebruk, vilket var första 
gången som namnet användes som ortnamn. 
Med bidrag bland annat från bru ket byggdes 
Hyltebruks kyrka 1924. Kyr kan ligger på 
höjden öster om fabriksområdet.
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Disponentvillan var den första byggnaden 
som uppfördes av Hylte Bruks AB utanför 
fabriksområdet. Den uppfördes 190708 
omgiven av en parkliknande trädgård på 
långt avstånd från den bullriga och stökiga 
industrimiljön. Den äldsta bostadsbebyggel-
sen för brukets arbetare var flerbostadshus 
som istället uppfördes i direkt anslutning till 
arbetsplatsen. I området Tubhagen finns ett 
antal byggnader bevarade som ursprungli-
gen byggdes för brukets arbetare. De flesta 
av de bevarade byggnaderna har dock 
genomgått relativt stora förändringar. 

Under en expansiv period för bruket 
omkring 1920 uppfördes en rad med bygg-
nader för administration och liknande längs 
med Bruksgatan öster om fabriksområdet. 
Samtidigt byggdes också flera påkostade 
villor som bildade tjänstemannastadsde-
len Kontorsbacken, också den med ett 
mer behörigt avstånd till industrin. Inom 
området öster om Storgatan finns ett flertal 
välbevarade byggnader som illustrerar 
denna berättelse.  De påkostade bostäderna 
för tjänstemän och chefer och dess avstånd 
till industrin i jämförelse med arbetarbostä-
derna visar på den hierarki som länge levde 
kvar inom industrisamhället.

Kring järnvägsstationen och längs gamla 
Nissastigen väster om bruket växte ortens 
centrum fram med bostads och affärshus. 
Hyltebruks centrum flyttades och koncen-
trerades senare kring Storgatan öster om 
järnvägsstationen och det är här dagens 
centrum ligger. 1936 uppförde bruket 
Idrottshallen vid torget utmed Storgatan. 

Det var en modern och stor anläggning med 
höga arkitektoniska kvaliteter. 

Forum byggdes 1957 och innehöll ursprung-
ligen samlingslokal, restaurang och biograf. 
Byggnaden som är klädd med fasad tegel 
och marmorskivor ligger som en fond 
för Storgatan i norr. Bruket bidrog till det 
påkostade bygget med villkoret att den inte 
skulle heta Folkets hus. De båda byggna-
derna visar på brukets fortsatta inflytande 

på ortens utveckling under mitten av 1900-
talet. Den övriga centrumbebyggelsen längs 
Storgatan är varierad och uppförd under 
olika tider. En gemensam nämnare är att 
byggnaderna delvis innehåller någon form 
av centrumfunktion. Ett tydligt gemensamt 
karaktärsdrag för bebyggelsen är att den 
huvudsakligen är uppförd i tegel. Längs 
Storgatan representeras olika tiders arkitek-
turideal, från tidigt till sent 1900-tal, uttryckt i 
de två till tre våningar höga tegelhusen. 
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• En välbevarad och levande bruksort 
med brukets monumentala skala, 
bevarade gavelbyggnad i tegel och 
skorstenar som landmärke och 
symbol.

• Bevarade arbetar- och tjänsteman-
nabostäder uppförda efter ett hierar-
kiskt bebyggelsemönster, typiskt för 
det äldre industrisamhället. 

• Viktiga symbolbyggnader uppförda av 
eller med inflytande av bruket. 

• Den sammanhållna tegelarkitekturen i 
centrum.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den befintliga bebyggelse-
strukturen.

• Ny bebyggelse underordnas brukets 
landmärken. 

LAGSKYDD

• Flertal byggnader har skydds- och 
varsamhetsbestämmelser i gällande 
detaljplaner.

• Kyrkliga kulturminnen får inte ändras 
utan tillstånd från länsstyrelsen enligt 
kulturmiljölagens 4 kapitel.
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JANSBERG
Jansberg ligger intill Jansbergssjöns 
östra strand. Det är ett område rikt 
på fornlämningar från stenåldern och 
fram i historisk tid. I området ingår även 
hembygdsparken med ett urval av äldre 
byggnader flyttade hit från sina ur
sprungliga platser runt om i socknen.        

Jansberg är ett område som tar sin utgångs-
punkt i den mångfald av fornlämningar som 
finns här. De förhistoriska lämningarna 
vittnar om att människor har varit bosatta 
och verkat här på platsen i mer än 2000 år. 
Invid stranden finns resterna av en sten
åldersboplats. Norr om stenåldersboplatsen 
på sjöns östra sida finns två platser med 
järnåldersgravar samlade. De två platserna 
visar olika typer av gravformer som samtliga 
är daterade till järnåldern (ca. 500 f.Kr.-1000 
e.Kr.). Gravarna utgörs av ett röse, en sten-
sättning, två domarringar, en dös och en rest 
sten. De ligger i typiska höjdlägen i närhet 
till vattnet. På en udde i områdets sydvästra 
del finns även forntida åkrar som avgränsas 
av terrasskanter, åkerhak och vallar som 
berättar äldre tiders sätt att bruka marken.

Jättabron är en udde i Jansbergssjön. Tradi-
tionen säger att en jätte som bodde i Måråsa 
bokhult var på väg till Långaryds kyrka för att 
riva den. Med sig hade jätten en säck stenar, 
men det gick hål i säcken och stenarna föll ut 
och udden bildades. Berättelsen och namnet 
på udden är ett exempel på hur människor 

genom historien har gett namn eller benäm-
ningar till utmärkande landskapselement.

Vidare är Jansberg en miljö där människor 
från bygden själva valt att platsen ska förbli 
betydelsefull genom att förstärka den befint-
liga fornlämningsmiljön och själva skapa 
en kulturmiljö. 1938 bildades Långaryds 
hembygdsförening och hembygdsparkens 
första byggnad, en ryggåsstuga från Kambo, 
flyttades till platsen. Parken har sedan 
fyllts på med byggnader som hämtats runt 

om i socknen. De hitflyttade byggnaderna 
berättar om en svunnen tid och ett annat 
sätt att leva och har genom flytten och 
placeringen i parken fått en ny betydelse för 
människor i trakten. 
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Fornlämningarna och deras placering i 
förhållande till vattnet.

• Hembygdsparkens blandning av bygg-
nader inom den begränsade ytan.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Bebyggelsen och helhetsmiljön  vårdas 
fortsatt utifrån traditionella och bygg-
nadsvårdsmässiga aspekter.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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LANDERYD
Landeryd är ett stationssamhälle som 
växte fram kring en mindre järnvägs
knutpunkt omkring sekelskiftet 1900. 
Sam hället utvecklades snabbt och 
hotell, affärs- och bostadshus uppför-
des i närhet till järnvägsstationen. I 
om rå det finns en rad bevarade byggna
der uppförda i en för stationssamhäll
en karak täristisk bebyggelsestruktur. 
Lande ryd är även utpekat som riksin
tresse för kulturmiljövården och sedan 
2018 är sta  tionshuset tillsammans 
med två intilliggande förråds byggnader 
skyddat som statligt byggnadsminne.    

Stationssamhället Landeryd växte fram 
kring järnvägsknutpunkten som uppkom då 
järnvägssträckningen Halmstad-Nässjö stod 
klar 1882 och senare Västra Centralbanan 
mellan Landeryd och Falköping.

Det nya samhället växte snabbt fram kring 
järnvägsstationen i början av 1900-talet. 
Bebyggelsen i Landeryd uppfördes främst 
utmed samhällets huvudgata, Centrum-
vägen, som löper parallellt med järnvägen 
i öst-västlig riktning. Samhällets centrum 
fick på så vis den för stationssamhällena 
karaktäristiska så kallade T-strukturen. 
Centrumvägen är taket i T till vilken affärs 
och bostadsbebyggelsen uppfördes och 
Järnvägsgatan är stapeln som avslutas med 

stationshuset. Denna struktur kan fortfa-
rande utläsas även om orten har vuxit och 
be byggelsen spridits åt fler riktningar.

I Landeryd finns det flera välbevarade bygg
nader som berättar om stationssamhäl lets 
uppkomsttid. Utmed Centrumvägen 
när  mast stationen skapades ett affärscen-
trum med byggnader med butikslokaler i 
bot ten plan. Det finns särskilt två exempel på 
äldre butikshus, som trots att de inte in rym-

mer någon verksamhet idag, tydligt för med-
lar sin forna funktion. Det är två trä hus i 
två våningar och där husens ena hörn mot 
gat an är av  kapat och försett med en trappa 
som leder upp till vad som tidigare var bu tik-
en. Det finns fler äldre affärs och bo stads
hus längs Centrumvägen men som under 
åren genomgått relativt stora förändringar. 

Skolan som uppfördes 1906 ligger en bit 
öster om centrum och järnvägen. Det är 
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ett två våningar högt trähus med samman-
bygg da flygelbyggnader, fasaderna är klädda 
med röda locklistpaneler och sadeltaket är 
täckt med tegelpannor. Norr om Centrum-
väg en uppfördes en missionskyrka 1915 och 
ytter ligare norrut byggdes Landeryds kapell 
1926.

Landeryd blev en stationeringsort för ett 
stort antal järnvägsanställda och HNJ (Halm-
stad-Nässjö Järnvägsaktiebolag) lät därför 
uppföra nio bostadshus under 1920- och 
30-talet. De placerades utmed Centrum-
vägens västra del. Idag finns fyra av husen 
bevarade. Det är stora träbyggnader i 1½ 
våning med locklistpaneler i en mörk kulör, 
branta lätt svängda mansardtak och öppna 
förstukvistar vid ingångarna.

Järnvägens bebyggelse ligger naturligt 
utmed spårområdet söder om Centrum-
vägen. Stationshuset uppfördes 1886 och 
byggdes ut 1906 i samband med Västra Cen-
tralbanans anslutning. Det är en tegelbygg-
nad i nygotisk stil i två våningar. Fasaderna 
är i gult tegel med hörn och fönsteromfatt-
ningar i rött tegel. Det finns även en välbe-
varad magasinsbyggnad intill stationshuset 
och två jordkällare. En bit västerut finns 
lokstallet och verkstaden med vändskiva 
bevarade. Lokstallet och verkstaden är 
utformade som cirkelsegment och uppförda 
i rött tegel. Här finns dessutom ett antal tåg-
vagnar och ett lok uppställt vilket förstärker 
upplevelsen av den äldre järnvägsmiljön. En 
promenadstig mellan verkstaden och statio-
nen binder samman miljön och gör området 
lättillgängligt.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH KVALITÉER

• Järnvägens byggnader; stationshus, magasin-
sbyggnad, jordkällare, lokstallar och verkstad med 
vändskiva.

• De bevarade personalbostäderna utmed Cen-
trumvägen.

• Bebyggelsestrukturen kring Centrum vägen och väl 
bevarade  byggnader som berättar om  stations-
samhällets uppkomsttid: affärs och bostadshus, 
kapell, skola. 

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar 
skall utföras varsamt så att bebyggelsens karak-
tärsdrag inte förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med särskild hänsyn 
till områdets karaktärsdrag och den befintliga 
bebyggelsestrukturen. 

LAGSKYDD

• Delar av området är av riksintresse för kulturmil-
jövården enligt miljöbalkens 3 kap. Området ska 
skyddas mot åtgärder som kan skada kulturmil-
jön.

• De fd. arbetarbostäderna för järnvägens anställda 
omfattas av visst skydd i gällande detaljplan.                                                                                                                                     

• Kyrkliga kulturminnen får inte ändras utan till-
stånd från länsstyrelsen enligt kulturmiljölagens 4 
kapitel.

• Stationshuset, beredskapsförrådet och den fd. 
dressinboden är ett statligt byggnadsminne. 
Byggnaderna får inte förvanskas och omfattas av 
skydd enligt förordningen om statliga byggnads-
minnen.
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BOARP
Boarp är en stor jordbruksby som ligger 
öster om Nissans slingrande sträckning 
genom landskapet. Den väl bevarade 
jordbruksbebyggelsen, typisk för inlan
dets skogsbygder ligger omgiven av ett 
småskaligt och öppet odlingslandskap.

Boarp är en stor jordbruksby i skogsbygd 
som ligger på Nissans östra sida. Det är ett 
öppet och svagt böljande odlingslandskap 
som ramas in av tät skog. Nissan slingrar sig 
fram genom områdets västra del i nord-syd-
lig riktning. Parallellt med ån löper den 
större byvägen, från vilken ett fint nät av 
mindre grusvägar binder samman gårdarna 
i byn. Området korsas också av den mindre 
Sågbäcken. Ett tätt stråk av lövträd växer 
utmed bäcken och markerar dess sträckning 
från nordöst och ner mot Nissan i väster. 
Det är den lättodlade jorden intill Nissan 
som har varit förutsättningen för byns eta-
blering.  

Byns gårdar är relativt stora och ligger 
utspridda utmed vägen. Så såg det ut även 
innan laga skiftet genomfördes i byn 1864 
då endast tre gårdar flyttades ut. Skiftet 
medförde därför inte så stora förändringar 
för bystrukturen.

Gårdarna har en öppen form som är vanlig 
i skogsbygden, där mangårdsbyggnaderna 
är omgivna av stora, friliggande och fint 
underhållna ekonomibyggnader. De är av 

varierande typer. De äldsta, från mitten av 
1800-talet, är i 1½-2 våningar uppförda med 
timmerstomme och klädda med locklistpa-
nel. Det finn även ett flertal salbyggnader i 
1½ våning, från 1800-talets slut och 1900-
talets början, uppförda av stående plank. 
Det finns även ett par boningshus uppförda 
under 1930-talet. Ett karaktärsdrag för 
Boarp är att flertalet av mangårdsbyggna-
derna är målade i ljusa kulörer. Det finns 
även de som likt ekonomibyggnaderna är 
målade i falurött. Bebyggelsen är välbevarad 

och representativ för jordbruksbebyggelse 
från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.

En byggnad som särskilt kan uppmärksam-
mas är det välbevarade före detta godtemp-
larhuset i byns södra del. Byggnaden är 
uppförd omkring 1900 i en våning och har 
jugendfönster med hög tvärpost och spröjs i 
nederdelen.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Den välbevarade jordbruksbebyggel-
sen och de bevarade gårdsformerna.

• Bebyggelsemönstret med gårdarnas 
fria lägen utmed vägen och invid skogs-
kanten.

• Det öppna och levande jordbruksland-
skapet. 

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den befintliga bebyggelse-
strukturen. 

• Ny bebyggelse placeras med stor 
hänsyn till det öppna landskapet och 
dess långa siktlinjer.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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NISSARYD
Nissaryd utgör en fornlämningstät 
kulturmiljö och en välbevarad agrar 
miljö präglad av 1800talets laga skifte. 
Området sträcker sig längs Nissans 
flöde och kring Nissastigens vägsträck
ning. De många spåren av mänsklig 
aktivitet i landskapet berättar om hur 
människor varit bosatta och brukat 
platsen från äldre stenåldern och fram 
till vår tid. I ett strategiskt läge intill 
Nissan och nära den forna riksgränsen 
mellan Sverige och Danmark finns även 
de väl bevarade resterna av Nissaryds 
skans.

Landskapet i Nissaryd är ett öppet och 
levande jordbrukslandskap. Det är en 
stor by, som delas upp i Norra och Södra 
Nissaryd, med förhållandevis stora gårdar. 
Gårdarna ligger främst utmed vägen men 
även ute i det flacka landskapet, omgivna 
av åkermark. Kring vägen som löper genom 
området är landskapet flackt men sluttar 
brantare ner mot Nissan som slingrar sig 
fram i öster. De öppna åkermarkerna bryts 
upp av mindre kullar bevuxna med lövträd 
och delas in av långa stenmurar.

Nissaryd är ett område med en stark kon-
centration av boplatser från stenåldern. De 
många fynd som har påträffats från äldre 
och yngre stenåldern förstärker bilden av 
den starka etableringen på platsen under 

denna period. Läget på sluttningarna ner 
mot Nissan och mötet med Färgeån var ide-
aliskt. Här erbjöds det goda möjligheter till 
jakt och fiske. Den väldränerade jorden har 
också medfört goda möjligheter för odling. 
Fornlämningsmiljöerna ger en bra bild av 
hur stenåldersboplatserna lokaliserades i 
anslutning till dåtidens strandlinje.

En bit längre upp i landskapet, i typiska höjd-
lägen, ligger även ett antal järnåldersgravar 
i form av en treudd och stensättningar. 

Den bördiga jorden utmed vattenleden är 
fortsatt en av orsakerna till etableringen 
även under denna tid. Genom gravarnas 
lokalisering kan vi se hur landskapets förut-
sättningar har styrt bosättningsmönstret och 
bebyggelseutvecklingen från forntid fram i 
vår tid. Den äldre jordbruksbebyggelsen vi 
ser idag ligger på flera ställen i nära anslut-
ning till järnålderns gravar. 

Nissaryd är också ett område som berättar 
om bygdens historia som gränsbygd. En 
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milsten vid landsvägen vittnar om att dagens 
vägsträckning är en del av den gamla färdvä-
gen, Nissastigen, som gick mellan Halmstad 
och Jönköping. Närheten till de forntida 
gravarna och vetskapen om historiskt kända 
vägsträckningar talar för att Nissastigens 
sträckning genom området är mycket 
gammal. 

I områdets norra del finns resterna av Nis-
saryds skans. Skansen som uppfördes på 
1500-talet anlades som skydd mot dansk-
arnas anfall under de oroliga krigstiderna på 
15- och 1600-talen. Platsen för skansen är 
strategiskt väl vald, nära den forna gränsen 
mellan Danmark och Sverige och där Nissa-
stigen går fram mellan Nissan och en på den 
tiden oframkomlig sank mosse.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Det öppna jordbrukslandskapet med 
bebyggelsemönstret som utgår från 
landsvägen.

• De forntida gravarna och dess karaktä-
ristiska lägen i landskapet.

• Försvarsanläggningen Nissaryds skans 
i ett  strategiskt läge vid Nissan och 
vägen.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den befintliga bebyggelse
strukturen.

• Ny bebyggelse ska anpassas efter den 
befintliga bebyggelsestrukturen och 
den naturliga topografin.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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FÄRGARYDS KYRKA
Området utgörs av en sammanhållen 
kyrkomiljö invid Nissan. Färgaryds kyrka 
har ett medeltida läge invid den förr 
så viktiga vattenleden och har genom 
historien fungerat som sockencentrum 
med bl.a. skola. Kyrkan fungerade som 
sockenkyrka för Hyltebruk till dess att 
Hyltebruks kapell uppfördes på 1920
talet. Den stora kyrkogården vittnar om 
kyrkans fortsatta betydelse som be
gravningsplats för tätortens invånare.

Färgaryds kyrka invigdes 1846 och är 
uppförd på platsen för den gamla kyrkan, 
som troligen var från 1300-talet. De medel-
tida kyrkorna uppfördes vanligtvis på platser 
som fungerade som centrum för bygden och 
i anslutning till viktiga kommunikationsleder, 
vilket är fallet i Färgaryd. Kyrkplatsen har ett 
strategiskt läge vid Nissan vars vattenväg 
länge var den mest betydelsefulla kom-
munikationsleden genom vad som idag är 
Hylte kommun. Här rinner också Färgån från 
Nissan till sjön Stora Färgen, som i sin tur 
binds samman med Holmsjön. Det var länge 
via vattenvägarna som människor enklast 
kunde förflytta sig och då bland annat ta sig 
till sockenkyrkorna.

Kyrkan är uppförd i nyklassicistisk stil med 
ett rektangulärt långhus, ett torn i väster och 
rundad koravslutning i öster. Fasaderna är 
putsade och vitkalkade med släta omfatt-

ningar runt portar och de höga rundbågade 
fönstren. Kyrkogården omgärdas av en 
stenmur som kantas av trädrader och en 
allé löper fram till kyrkans ena huvudentré 
i tornet. Kyrkan uppfördes som en kopia av 
Åkers kyrka, som byggdes av samma bygg-
mästare.

Utöver kyrkan speglas platsens historiska 
betydelse, som centrum för socknen, genom 
bevarade byggnader i form av prästgård, 

sockenstuga, prästlöneboställe och ekono-
mibyggnader.  Sockenstugan var under en 
längre period i början av 1900-talet skola 
för socknens barn. Den bevarade bebyggel-
sen och dess läge i förhållande till kyrkan 
bildar en sammanhållen bild av den äldre 
sockenkärnan. Den stora kyrkogården som 
utvidgats i flera etapper under 1900talet 
visar även på platsens fortsatta betydelse för 
människor i såväl stad som landsbygd. 
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Den sammanhållna kyrkomiljön med 
kyrka, prästgård, sockenstuga och 
präst löneboställe.

• Kyrkans läge på höjden ovan Nissan. 
• Den välbevarade nyklassicistiska kyrko-

arkitekturen.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den befintliga bebyggelse-
strukturen.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

• Ny bebyggelse prövas med försiktighet.

LAGSKYDD

• Kyrkliga kulturminnen får inte ändras 
utan tillstånd från länsstyrelsen enligt 
kulturmiljölagens 4 kapitel.
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BEXET
Bexet ligger väster om sjön Stora 
Färgen. Det är en förhållandevis stor 
by med flertalet gårdar med byggnader 
från 1800 och 1900talet. Bebyggelsen 
ligger i ett småbrutet jordbruksland
skap som ramas in av tät blandskog.               

Bexet omges av ett svagt kuperat och hävdat 
jordbrukslandskap. Området utgörs av en 
förhållandevis stor by där en av gårdarna 
ligger kvar i sitt ursprungliga läge före laga 
skifte. Centralt i området ligger några gårdar 
samlade i nära anslutning till den slingrande 
byvägen. Ett finförgrenat nät av vägar leder 
ut från byvägen till de utskiftade gårdar som 
ligger invid skogskanten.

Det är ett småskaligt jordbrukslandskap 
med mindre åkrar, oregelbundna till formen, 
utsträckta mellan gårdarna. De öppna 
åkermarkerna bryts upp av mindre hag-
markspartier, rester av stenmurar, enstaka 
odlingsrösen och lövträdsbevuxna kullar, 
flera med äldre höga ekar. Byns bebyggelse 
och odlingsmarker omges av blandskog.

Gårdarnas bebyggelse och strukturer är 
övergripande välbevarade.  Bebyggelsen i 
Bexet är uppförd från mitten av 1800-talet 
och fram till slutet av 1900talet. Det finns 
en mångfald av ekonomibyggnader som 
ladugårdar, brygghus, jordkällare och någon 

enstaka ängslada som speglar det äldre 
månghyssystemet. Byggnaderna är anpas-
sade efter terrängen. 

I en miljö av den här typen är ekonomi-
byggnader lika viktiga komponenter för den 
byggda miljön som boningshusen.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Den äldre jordbruksbebyggelsen från 
sent 1800-tal till tidigt 1900-tal.

• De äldre och välbevarade ekonomi-
byggnaderna, anpassade efter platsens 
terrängförhållanden.

• Det öppna och småskaliga odlings-
landskapet.

• Stenmurar, åkerholmar och odlings-
rösen som karaktärsgivande inslag i 
landskapet.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den befintliga bebyggelse-
strukturen.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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JÄLLUNTOFTA 
KYRKBY
Jälluntofta är en stor och ålderdomlig 
kyrkby i skogsbygden. Byn ligger invid 
sjön Jällunden och har väl bevarad 
jordbruksbebyggelse, karaktäristisk 
för västra Smålands skogsbygder. Den 
äldre bystrukturen med bebyggel sen 
kring kyrkans centrala läge vid vatt net 
och landsvägen är tydlig. Delar av om
rå det är även utpekat som riks intresse 
för kulturmiljövården.

Jälluntofta kyrkby ligger vid sjön Jällundens 
östra strand. Bebyggelsen i den gamla sock-
enkärnan ligger på sluttningarna ner mot 
sjön i ett flackt och öppet odlingslandskap 
som omges av högre belägna skogsområ-
den.

Kyrkan har ett centralt läge i byn och uppför-
des 1861. Den ersatte då en medeltida kyrka 
som troligen var uppförd under 1200-talet 
men som på grund av att den ansågs vara 
för liten för bygdens ökade befolkning revs 
och ersattes med den nya. Inom området 
och i dess närhet har fynd daterade till sten-
åldern påträffats, det finns även rester av 
stenåldersboplatser och gravar från brons-
ålder eller äldre järnåldern. De medeltida 
kyrkorna uppfördes vanligtvis på platser 
som fungerade som centrum för bygden, 
vilket tillsammans med fornlämningarna 

talar för att detta var en viktig mötesplats 
redan innan uppförandet av kyrkan på 1200-
talet.

I Jälluntofta möts landsvägar mot norr, 
söder, nordost och öster. Den genom histo-
rien viktigaste vägen har varit härads vägen 
mellan Kållerstad och Södra Unnaryds 
socken. Kyrkan har en typisk plats i land-
skapet, i ett höjdläge väl synlig från vattnet 
och intill de korsande landsvägarna.

Närmast kyrkan ligger den före detta sock-
enstugan, även skolan och handelsboden. 
På andra sidan vägen ligger den före detta 
Klockaregården. Bebyggelsen kring kyrkan 
skapar en tätare kärna från vilken den övriga 
bebyggelsen i kyrkbyn utgår. Bebyggelsen 
inom miljön har sitt ursprung i fyra äldre 
gårdsbildningar. De befintliga gårdarna har 
fria gårdsformer med mangårdsbyggnad 
omgiven av flertalet ekonomibyggnader. I en 
miljö av den här typen är ekonomibyggna-
der och uthus lika viktiga komponenter i den 
byggda miljön som bostadshusen.  Bebyg-
gelsen omges av öppna odlingsmarker som 
på vissa ställen även sträcker sig in mellan 
gårdarna. Bevarade stengärdesgårdar och 
odlingsrösen är karaktärsgivande inslag i 
det agrara landskapet och berättar om äldre 
tiders jordbruk.

På ett krön ovan sjön, strax söder om 
by kärnan ligger Prästgården. Gården har 
ett avskilt läge och en allé löper fram till 
bostadshuset och utmärker på så vis gården 
från byns övriga jordbruksbebyggelse. 
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Den tydliga bykärnan kring kyrkan 
med kyrkan, den före detta skolan och 
handelsboden.

• Stora gårdar placerade samlat inom ett 
avgränsat område i närhet till kyrkan 
men med ett klart avstånd sinsemellan.

• Gårdsbebyggelsen som är anpassad 
efter topografin.

• De äldre välbevarade bostadshu-
sen och ekonomibyggnaderna med 
faluröda fasader och vita snickerier.

• Det öppna odlingslandskapet som 
omger bebyggelsen och sträcker sig in 
mellan gårdarna.

• Prästgårdens enskilda läge söder om 
kyrkbyns bebyggelse med allén som 
utmärker gården från övriga jordbruks-
gårdar. 

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras. 

LAGSKYDD

• Delar av området är av riksintresse 
för kulturmiljövården enligt miljöbal-
kens 3 kap. Området ska skyddas mot 
åtgärder som kan skada kulturmiljön.

• Kyrkliga kulturminnen får inte ändras 
utan tillstånd från länsstyrelsen enligt 
kulturmiljölagens 4 kapitel.
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HÄSSLEHULT
Hässlehult är en liten bybildning med 
tre gårdar samlade kring ett vägskäl. 
Området visar en välbevarad äldre 
jordbruksbebyggelse med typiska bygg
nadstyper för skogsbygden, omgivet av 
ett småskaligt odlingslandskap.  

Området omfattar en mindre by med tre 
gårdar kring ett vägskäl. Hässlehults by 
ligger där de gamla vägarna mellan Färga-
ryd-Jälluntofta-Unnaryd möts. Den nordöstra 
gården ligger något avsides, en bit nedanför 
vägen med skogen i ryggen. De två andra 
gårdarna ligger tätt intill varandra och i 
direkt anslutning till vägen med bostadshu-
sen på varsin sida om vägen och med eko-
nomibyggnaderna på den motsatta sidan. 
Bebyggelsen är omgiven av ett småskaligt, 
delvis igenvuxet, odlingslandskap som 
omges av skog.

Två av gårdarna har bostadshus uppförda 
under senare delen av 1800-talet. Det är 
dubbelradhus med timmerstomme, som 
är klädd med faluröd locklistpanel, sadeltak 
och lunettfönster på gavlarna. Bostadshuset 
på den nordöstra gården är rikt utsmyckad 
med detaljrika snickerier. Gemensamt för 
de båda gårdarna är de stora, höga ladugår-
darna uppförda i tegel och regelverk.

Bostadshuset på gården längst åt sydöst är 
yngre och uppförd på 1920-talet. Det har 
en plankstomme klädd med locklistpanel. 

På framsidan finns en frontespis och en 
inglasad veranda med fina snickerier. Även 
denna gård har en stor ladugård men av 
äldre typ med ett brant tak och bro till logen 
murad i natursten centralt på ena långsidan.

Gemensamt för all bebyggelse i Hässlehult 
är de faluröda fasaderna med vitmålade 
snickerier. I en miljö som denna är de 
bevarade ekonomibyggnaderna lika viktiga 
komponenter för den byggda miljön som 
manhusen.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Bebyggelsemönstret i den sydvästra 
delen av område med gårdarna place-
rade tätt ihop med ekonomibyggnader 
och bostadshus på var sida om vägen.

• De välbevarade bostadshusen från 
sent 1800-tal och 1920-tal.

• De stora välbevarade och välbyggda 
ladugårdarna.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• För området gäller inget ytterligare 
skydd.
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HULT  NORRA 
RINGSHULT
Området rymmer en fornlämningsmiljö 
med två intressanta gravfält. Gravfälten 
består att flertalet fornlämningar var-
dera där de olika gravtyperna och varia
tionen inom gravfälten är typiskt för 
äldre järnåldern. Bebyggelse från histo
risk tid visar hur det forntida bosätt
ningsmönstret levt kvar fram i vår tid.

Området ligger söder om sjön Jällunden. 
Kring Nissans dalgång och invid några större 
sjöar i kommunen finns en koncentration 
av fornlämningar som indikerar hur bosätt-
ningsmönstret såg ut under sten- och brons-
åldern. Men under äldre järnåldern förskjuts 
tyngdpunkten istället österut till området vid 
sjöarna Unnen, Jällunden och Nejsjön.

På krönet och sluttningarna av en kulle 
med utsikt över sjön Jällundens södra del 
ligger gravfältet Jättabacken. Gravfältet och 
kullen är bevuxet med bok och ek. Det är ett 
relativt stort område som består av 15 forn-
lämningar av varierande gravtyper. Här finns 
en kvadratisk stensättning, en domarring, 
tre järnåldersdösar, tre resta stenar, fem 
kantställda hällar samt två kullfallna hällar. 
Gravtyperna är typiska representanter för 
den äldre järnålderns gravar. 

Järnåldersdösarna är dessutom en ovanlig 
gravtyp med ett begränsat utbrednings-

område men där gränstrakterna mellan 
Småland och Halland är ett centralområde. 
Generellt anses gravfälten ha utgjort by- 
eller gårdsgravfält och ligger ofta i närheten 
av den historiska bebyggelsen. Gården 
Hult, eller Hule, ligger i nära anslutning till 
gravfältet norr om kullen, vilket är ett tydligt 
exempel på hur det forntida bosättnings-
mönstret levt kvar fram i vår tid.

I områdets västra del vid sjöns sydspets 
alldeles intill utloppet i Strömhultaån ligger 
områdets andra gravfält. Även det består av 
15 fornlämningar med varierande gravtyper. 
Det är en treudd, en stenkrets, fem resta och 
två liggande stenar samt sex klumpstenar. 
Dessutom finns en upprest sten som troligt-
vis är en gränssten. Gravfältet är delvis täckt 
med torv samtidigt som det är bevuxet med 
sly och ris vilket gör det är svårt att urskilja 
de olika fornlämningarna. Gravarna är 
anlagda nära intill strandkanten. Gravfältet 
har ett varierat gravbestånd som är typiskt 
för de äldre järnåldersgravfälten.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Fornlämningarnas läge i förhållande till 
sjön.

• Gården Hults placering intill gravfältet 
som visar hur det forntida bosättnings-
mönstret har levt kvar fram i historisk 
tid.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karak-
tärsdrag och placeras med hänsyn till 
befintlig bebyggelsestruktur.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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VARE
Vare är en relativt stor jordbruksby som 
ligger utmed en äldre landsvägssträck
ning. Området visar en sammanhållen 
välbevarad bebyggelse som huvudsakli
gen är uppförd under en period mellan 
1850 och 1910. I närheten av bykärnan 
finns även ett järnåldersgravfält som 
vittnar om platsens långa bosättnings
kontinuitet.   

Byn Vare ligger utmed en slingrande 
landsväg i ett svagt kuperat och småskaligt 
odlingslandskap. Invid vägen i byns södra 
del finns en milsten från 1872. Vägen är en 
äldre sträckning av landsvägen som var en 
viktig förbindelse mellan Färgaryd-Jällun-
tofta-Unnaryd.

Vare är en relativt stor och tätbebyggd by 
med väl bevarad jordbruksbebyggelse i 
form av bostadshus och en mångfald av 
ekonomibyggnader. Bebyggelsen är huvud-
sakligen uppförd under en period mellan 
1850 och 1910. I samband med laga skiftet 
och utflyttningen av gårdar på 1860talet 
uppförde likadana mangårdsbyggnader 
på tre av gårdarna. Det är tvåvånings tim-
merbyggnader med dubbel rumsbredd och 
fasader klädda med locklistpanel. Ingång-
arna är försedda med förstukvistar och en 
utmärkande detalj är lunettfönstren under 
taknock på gavlarna. I en kulturmiljö av den 
här typen är ekonomibyggnader och uthus 
lika viktiga komponenter i den byggda miljön 

som mangårdsbyggnaderna. Ekonomibygg-
nader som ladugårdar, jordkällare, brygghus 
och uthus är viktiga för att de äldre gårds-
strukturerna fortsatt ska kunna upplevas.

I Vare har det även uppförts några byggna-
der i modernare tid. Utformningen av den 
nyare bebyggelsen har tagit sin utgångs-
punkt i den äldre bebyggelsen men som 
genom till exempel fönsterformer, fönster-
sättningar och taklutningar ändå visar att 
de är mer sentida tillägg. Ett genomgående 
drag för bebyggelsen är att samtliga byggna-
der är målade i falurött, boningshusen har 

vitmålade snickerier och flera är försedda 
med förstukvistar dekorerade med detaljrika 
lövsågerier. Bebyggelsen upplevs på så vis 
sammanhållen och relativt enhetlig trots 
varierande uppförandetider.

I områdets östra del, vid Korpkullen i 
närheten av bebyggelsen, ligger ett järnål-
dersgravfält med 15 fornlämningar vilket 
talar för en tidig och lång bosättning i 
området.  Flertalet gravtyper är typiska 
representanter för den äldre järnålderns 
gravar och samtidigt typiska för västra 
Smålands och östra Hallands skogsbygder.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Den äldre jordbruksbebyggelsen med 
välbevarade mangårdsbyggnader och 
ekonomibyggnader. 

• De tre identiska bostadshusen som 
uppfördes efter att byns gårdar flytta-
des vid laga skiftet.

• Det relativt täta bebyggelsemönstret 
med gårdarna utmed vägen.

• Den genomgående faluröda färgsätt-
ningen av manhus och ekonomibygg-
nader.

• Det omgivande öppna odlingsland-
skapet med spridda odlingsrösen och 
stengärdsgårdar.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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GRÄSHULT
Gräshult är en liten bymiljö med väl
bevarad gårdsbebyggelse från 18 och 
1900talen. Byn ligger utmed den 
gamla häradsvägen och är omgiven av 
ett kuperat odlingslandskap.    

Gräshult utgör ett begränsat område kring 
den äldre jordbruksbyn. Byn ligger utmed 
den gamla häradsvägen nordväst om 
Gräshultasjön. Gräshult består av två gårdar 
som ligger i ett högt läge med utsikt över det 
omgivande landskapet. Det är ett kuperat 
och öppet odlingslandskap med inslag av 
lövträd som omger bebyggelsen. Utspritt 
i landskapet finns odlingsrösen och äldre 
stenmurar.

Gårdarnas bostadshus är placerade intill 
varandra och är båda uppförda under första 
delen av 1800-talet. Mangårdsbyggnaderna 
är så kallade Smålandsstugor i 1½ våning, 
har timmerstomme och är klädda med 
faluröd locklistpanel. Kring bostadshusen 
och på båda sidor om vägen finns ett antal 
väl bevarade ekonomibyggnader. Bland 
annat en fin stor ladugård med ladugårds
wdelen i huggen sten.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Den gamla vägsträckningen genom 
byn.

• Den välbevarade gårdsbebyggelsen 
och gårdsformen med bostadshusen 
placerade intill varandra.

• Den äldre jordbruksbebyggelsen med 
välbevarade mangårdsbyggnader och 
ekonomibyggnader.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• För området gäller inget ytterligare 
skydd.



135

GRÄSHULT  OMRÅDESAVGRÄNSNING



136

HÖLJERYD

19



137

HÖLJERYD
Höljeryd ligger invid Strömhultaån 
norr om Holmsjön. Det är ett område 
vars historia berättar om hur vattnet, i 
olika syften, har använts som kraftkälla 
genom århundraden. Landskapet har 
utöver regleringen av vattenleden for
mats av den forna storgården Höljeryd.  
  
Strömhultaån rinner genom området i 
nord- sydlig riktning och en smal väg korsar 
det i öst-västlig riktning. Vägen går på för-
dämningsvallen som reglerar vattnet i ån, 
på den norra sidan finns den uppdämda 
dammen och på den södra rinner ån vidare 
söderut mot Holmsjön. Strömhultaån har 
drivit både kvarn och sågverk. Under slutet 
av 1700talet anlades ett handpappersbruk 
som under olika ägare var verksamt under 
nästan 100 år. Idag finns endast lämningar 
efter bruket bevarade, i form av delar av 
fördämningsvall, stensatta rännor och 
grundstenar. Istället nyttjas vattenkraften 
för elproduktion. Kraftstationen byggdes i 
mitten av 1930-talet. Turbinhuset i betong 
med ljusa putsade fasader, flackt sadeltak 
och höga, smala fönster i rader ligger på 
vägens södra sida. Det är en karaktäristisk 
byggnad som tydligt visar dess funktion och 
den funktionalistiska arkitekturen speglar 
tiden för uppförandet. 

Strax nordväst om  kraftstationen ligger  
gården lilla Höljeryd. Fram till 1930 låg här 
även Stora Höljeryd, som tillsammans med 

sågverk och pappersbruk gjorde att Höljeryd 
sjöd av liv. 1930 revs stora bostadshuset och 
flera ekonomibyggnader på Stora Höljeryd, 
endast ladugården står idag kvar söder om 
vägen. Manbyggnaden på Lilla Höljeryd 
är uppförd 1843. Det är en symmetriskt 
ut formad salsbyggnad i timmer klädd med 
falu röd locklistpanel. Sadeltaket har valmade 
gavelspetsar och kröns med två skorste-
nar. Entréns dubbeldörr är försedd med en 
fronton som vilar på dekorativa pilastrar. 
Fram sidans fönster har också försetts med 
stora överstycken. Byggnadens utformning 

vittnar om dess särställning och betydelse 
för platsen genom historien. Ett äldre 
vårdträd står mitt framför entrén. I trädgår-
den finns även en äldre ryggåsstuga och ett 
uthus bevarade. Gården omges av ett svagt 
kuperat odlingslandskap med stenmurar. 
Stora delar av det forna jordbrukets marker 
har planterats med skog under 1900-talet. 

Höljeryd utgör även centralpunkten för 
Långarydssläkten, världens största kart-
lagda släkt. Släktens stamföräldrar innehade 
gården under 1600-talets andra hälft.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Den välbevarade agrara bebyggelsen 
med storgårdskaraktär.

• Småskaligt vattenkraftverk som fortfa-
rande är i drift.

• Lämningar efter handpappersbruk och 
sågverk.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

• Lämningar efter tidigare nyttjande av 
vattnet som kraftkälla bevaras.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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YABERG
Området Yaberg visar ett mindre lands
bygdscentrum från tidigt 1900tal där 
bebyggelsen ligger samlad i närheten 
av den uppdämda Yabergsån. Äldre 
bevarade byggnader visar de olika funk
tioner och verksamheter som funnits 
i byn. Byns utveckling utgår från de 
tidigare säteriet Yaberg som ligger på 
en höjd centralt i området.  

Området ligger på Yasjöns sydvästra sida 
och invid Yabergsån som rinner i öst-väst-
lig riktning mot Färgensjöarna. Den södra 
delen av området karaktäriseras av ett 
öppet odlingslandskap och den norra delen 
av en tätare bebyggelse uppförd kring den 
uppdämda ån.

Det forna säteriet Yaberg, eller Öjaböke 
som det ursprungligen hette, fick sätesfrihet 
1677. Till säteriet hörde även en kvarn och 
såg vid Yabergsån. Gården ligger på ett krön 
med utsikt över den tätare bebyggelsen i 
norr och över de öppna odlingsmarkerna 
i söder och öster. Den bevarade man-
gårdsbyggnaden är uppförd på 1830-talet. 
Det är en stor timmerbyggnad klädd med 
locklistpanel. Taket är brutet med valmade 
gavelspetsar och gavlarna är försedda 
med lunettfönster. Byggnadens storlek 
och utformning utmärker sig bland övriga 

mangårdsbyggnader inom området och 
det ligger i en trädgård som omges av en 
kraftiga stenmurar. Kring byggnaden finns 
även ett antal större ekonomibyggnader 
bevarade.

Söder om det före detta säteriet finns ytterli-
gare två gårdar. Gårdarna, med bostadshus 
och bevarade äldre ekonomibyggnader, 
ligger intill varandra utmed vägen som 
korsar området. De tre gårdarna ligger i ett 
kuperat, småskaligt odlingslandskap som 
sluttar ned mot Yasjön åt nordöst och som 
omges av skog.

I områdets norra del är bebyggelsen 
tätare och ligger samlad i närheten till den 
uppdämda Yabergsån. Här finns en rad 
byggnader som berättar om hur Yaberg 
fungerade som ett landsbygdscentrum 
under det tidiga 1900-talet. På kvarndamm-
ens södra sida ligger det före detta mejeriet 
och den före detta lanthandeln. På andra 
sidan om fördämningen ligger den före 
detta kvarnen och ett kraftverk. I sluttningen 
söder om ån ligger den före detta mjöln-
arbostaden och på sluttningarna upp mot 
säteriet i söder finns ytterligare bostads och 
jordbruksbebyggelse från 1900-talets första 
årtionden. Öster om bebyggelsekärnan 
ligger det en idag nedlagd såg som i sin tur 
ersatt en äldre vattendriven såg.

Bebyggelsen inom området har bitvis 
genomgått relativt stora förändringar 
under senare delen av 1900-talet och fram 
till idag. Samtidigt är bebyggelsestruktu-
ren bevarad i såväl den södra delen som 
präglas av jordbruk som i den norra delen 
med bykärnan kring vattnet, vilket gör att 
området både har ett stort kulturhistoriskt 
värde och upplevelsevärde. 
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Den reglerade Yabergsån med kvarn-
damm, fördämning och kvarnränna 
samt kvarn- och kraftverksbyggnader.

• Bevarade byggnader som berättar om 
Yaberg som centrum: mejeri, lanthan-
del och mjölnarbostad.

• Bebyggelsestrukturen med tät bykärna 
i norr och äldre gårdsbebyggelse 
utmed vägen i söder.

• Det öppna odlingslandskapet i 
områdets södra del.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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NORRA SARABÖKE
Saraböke är en by som består av tre 
gårdar och som har ett högt läge nord
väst om Aborrasjön. Det är en by med 
traditionell jordbruksbebyggelse som 
ligger i ett för skogsbygden karaktäris
tiskt småskaligt odlingslandskap.   

Från Södra Färgen leder en smal och brant 
väg österut, genom tät bokskog, fram till byn 
Norra Saraböke. Byn har ett högt läge med 
bebyggelsen i östsluttning mot Aborrasjön. 
I sluttningarna mellan Norra och Södra 
Saraböke finns ett fossilt åkersystem med 
terrasskanter, stenvallar och ett stort antal 
odlingsrösen.

En smal väg slingrar sig genom ett småska-
ligt, kuperat odlingslandskap som omges av 
tät lövskog. Den öppna åkermarken bryts 
upp av mindre lövskogsdungar och av sten-
murar och odlingsrösen som berättar om 
äldre tiders jordbruk och ägogränser.

Byns tre gårdar ligger utmed byvägen med 
gårdsbebyggelsen placerad på vardera sida 
om vägen. Gårdarna har en likartad struktur 
med mangårdsbyggnaden närmast vägen 
och där de före detta brygghusen är place-
rade i tydlig vinkel mot ladugårdsbyggnaden. 
Den mellersta gården i byn har flertalet 
bevarade ekonomibyggnader, anpassade 
efter terrängen. De är tätt placerade och 
delvis sammanbyggda.

 
Den första gårdens bostadshus är en mindre 
salsbyggnad uppförd 1893 och de två andra 
gårdarnas bostadshus är så kallade dubbel-
radhus, uppförda 1889 och 1916. Bostads-
husen har genomgått vissa  förändringar 
men har bibehållit en traditionell karaktär 
och har rödfärgade locklistpaneler med vita 
fönster och snickerier.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Det öppna jordbrukslandskapet med 
odlingsrösen och stenmurar.

• Den gemensamma gårdsstrukturen 
med mangårdsbyggnad vid vägen och 
brygghus i vinkel mot ladugården.

• De välbevarade ekonomibyggnaderna.
• Bebyggelsens enhetliga karaktär med 

faluröda fasader, locklistpanel, spröjsade 
fönster och sadeltak.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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HÖKHULT
Hökhult är en bymiljö med välbevarad 
jordbruksbebyggelse omgiven av ett 
småskaligt odlingslandskap. Byns be
byggelsestruktur är i stort sett densam
ma som innan laga skifte genomfördes 
under 1800talet. Området ramas in av 
ett flertal fornlämningar som förstärker 
byns ålderdomliga karaktär.   

Hökhult ligger öster om sjön Södra Färgen. 
Byn ligger utmed den smala byvägen som 
leder fram till Hökhult och vidare genom 
området. Mitt i byn delar vägen sig och 
vid den lilla vägkorsningen ligger tre av 
byns gårdar samlade och bildar en tätare 
bykärna. Bystrukturen är till stora delar 
ursprunglig sedan tiden före laga skifte i 
slutet av 1800-talet.

Bebyggelsen ligger i ett öppet lätt kuperat 
småskaligt jordbrukslandskap med åker- 
och hagmarker som fortfarande brukas. 
Långa vällagda stengärdsgårdar markerar 
äldre ägogränser och visar hur det äldre 
jordbruket var organiserat. Gårdsformen är 
öppen med mangårdsbyggnad som omges 
av ekonomibyggnader. Den äldre jordbruks-
bebyggelsen är välbevarad inom området, 
där de stora ekonomibyggnaderna fungerar 
karaktärsskapande för bymiljön.

Öster om bybebyggelsen på en höjdrygg 
återfinns fornlämningar i form av en treudd 
och en stenkrets/röse. Platsen kallas sedan 
lång tid tillbaka Gubbarör, där ändelsen 
rör betyder just röse. Kring byn finns också 
flera lämningar av äldre tiders brukande av 
jorden i form av fossil åkermark.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Äldre vägsträckningar som möts i byn.
• Välbevarad bebyggelse och gårdsstruk-

tur. 

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

• Ny bebyggelse prövas med försiktighet.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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SÖDRA BÖKEBERG
Södra Bökeberg är en äldre jordbruks
by med ett bebyggelsemönster från 
tiden för laga skiftet. Bebyggelsen är 
omgiven av ett öppet ålderdomligt od
lingslandskap.   

Byn Södra Bökeberg har ett högt läge i land-
skapet och en slingrande väg löper genom 
området. Vid laga skiftet, som påbörjades 
1893, förändrades byns bebyggelsemönster 
till det vi ser idag. Ursprungligen var byn av 
klungbykaraktär med de fyra gårdarna pla-
cerade på båda sidor av vägen. I samband 
med laga skiftet fick byn sitt nuvarande 
mönster med de fyra gårdarna på rad 
utmed vägens norra sida. Förändringen är 
framförallt en följd av att ägofördelningen då 
kunde genomföras på ett mer rationellt sätt. 
Mangårdsbyggnaden ligger närmast vägen 
och ekonomibyggnaderna är placerade 
bakom. Det är endast den gård som ligger 
längst österut som har två ekonomibyggna-
der placerade på den södra sidan av vägen.

Samtliga av byns byggnader är uppförda 
efter laga skiftet. Bostadshusen är så kallade 
dubbelradhus uppförda med timmer-
stomme och klädda med stående locklist-
panel. Två av dem är målade i falurött och 
två har målats med en gul kulör. Bebyggel-
sen har genomgått en del förändringar 
genom åren men har bibehållit en traditio-
nell karaktär. Det finns ett flertal bevarade 
ekonomibyggnader vilket har ett stort värde 

för förståelsen och upplevelsen av den äldre 
bymiljön.

Bebyggelsen ligger i ett småskaligt och öppet 
odlingslandskap som bryts upp av minde, 
glest trädbevuxna kullar och som ringas in 
av den täta skogsranden. 

Det omgivande odlingslandskapet har en 
ålderdomlig karaktär med stenmurar och 
flertalet odlingsrösen av varierande storlek. 
I områdets nordöstra del finns en artrik 
ängsmark som fortfarande hävdas.



154

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Det tydliga bebyggelsemönstret med 
gårdarna på rad utmed vägens norra 
sida.

• Bebyggelsens traditionella karaktär.
• Odlingsrösen och stenmurar i det 

öppna odlingslandskapet.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen. 

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.



155

SÖDRA BÖKEBERG  OMRÅDESAVGRÄNSNING



156

24

FEMSJÖ KYRKBY



157

FEMSJÖ KYRKBY
Femsjö kyrkby är ett tydligt och lättill
gängligt sockencentrum med ett stort 
upplevelsevärde. Områdets kulturhis
toriska berättelse utgår från kyrkan, 
skolorna och prästgården som ligger 
samlade i ett höjdläge ovanför sjön 
Färgen och omges av kuperade jord
bruksmarker med bevarad gårdsbe
byggelse från 1800talet och framåt. 
Det är också ett område som berättar 
om Hylte kommuns historia som gräns
land mellan Sverige och Danmark och 
senare mellan Halland och Småland. 
Området är även utpekat som riks
intresse för kulturmiljövården.   

Området ligger på höjderna sydväst om sjön 
Färgen. Det är ett kuperat jordbruksland-
skap med böljande åkrar, lövträdsbevuxna 
hagmarkspartier, ängsmarker och natur-
betesmarker. Inom området finns även ett 
större parti med fossil åkermark och rester 
från äldre färdvägar. Ortnamnet härrör från 
medeltiden. Även kyrkan har medeltida 
ursprung och ett för den tiden typiskt läge 
på en naturlig höjd i landskapet. I samband 
med krigen mellan Danmark och Sverige 
under 1500- och 1600-talen härjades kyrkan 
flera gånger. Dagens kyrka präglas framför 
allt av 1700talets större ombyggnad då den 
utvidgades och byggdes till med sakristia 
och senare även torn.
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I anslutning till kyrkan finns kyrkstallar 
bevarade och strax söderut ligger den före 
detta prästgården. På andra sidan vägen om 
kyrkan ligger två äldre skolbyggnader. Den 
välbevarade bebyggelsen och kyrkan visar 
på ett pedagogiskt sätt hur Femsjö fungerat 
som centrum i trakten under lång tid. 
Tidigare har det också funnits lanthandel, 
telegrafstation och postkontor i kyrkbyn.

Den övriga bebyggelsen i Femsjö är placerad 
utmed områdets två vägar. Det är en välbe-
varad jordbruksbebyggelse uppförd mellan 
1800-talet och första hälften av 1900-talet, 
med större mangårdsbyggnader omgivna 
av ekonomibyggnader. Byggnaderna är 
av traditionell karaktär med locklistklädda 
fasader, sadeltak och där flera av bonings-
husen har glasverandor med småspröjsade 
fönster, vilka är typiska för trakten. Ett annat 
karaktärsdrag för bebyggelsen i Femsjö är 
att flera av boningshusen är färgsatta i ljusa 
kulörer och ekonomibyggnaderna är målade 
i falurött.

Femsjö kyrkby förknippas även starkt med 
botanisten och mykologen Elias Fries, 
vars arbete gjort Femsjöbygden till ett 
referensområde för svampforskare från 
hela världen. Den före detta prästgården 
inrymmer numera ett museum över honom 
och hans verk.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Välbevarad bebyggelse och 
bebyggelse struktur med gårdarna intill 
de två vägarna.

• Sockencentrumets typiska byggnader 
samlade: kyrka, prästgård, skolor.

• Öppet odlingslandskap.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den befintliga bebyggelse-
strukturen. 

LAGSKYDD

• Delar av området är av riksintresse 
för kulturmiljövården enligt miljöbal-
kens 3 kap. Området ska skyddas mot 
åtgärder som kan skada kulturmiljön.

• Hela området omfattas av områdes-
bestämmelser med avseende att 
bevara områdets kulturhistoriska 
värden.

• Kyrkliga kulturminnen får inte ändras 
utan tillstånd från länsstyrelsen enligt 
kulturmiljölagens 4 kapitel.
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FLAHULT
Flahult ligger strax väster om Femsjö 
kyrkby och är en liten skogsby beståen
de av två gårdar. Bebyggelsen omges 
av ett småskaligt och ålderdomligt 
jordbrukslandskap som omringas av tät 
barrskog.

Bebyggelsen i Flahult utgörs av två gårdar 
med bevarade boningshus och ekonomi-
byggnader. Gårdarna har kvar sina 
ur sprung liga placeringar sedan tiden före 
laga skifte. Manbyggnaderna som är från 
1700talets slut respektive omkring 1870, är 
av typen dubbelkammarstugor, så kallade 
Små landsstugor. Det är timmerbyggnader 
klädda med locklistpanel målad i falurött 
och med vitmålade snickerier. Sadeltaken 
är täckta med tegelpannor och pryds av två 
skor stenar på var byggnad, betecknande för 
bygg nadstypen. Smålandsstugans utbred-
ning kan följas i de områden av kommunen 
som ursprungligen hört till Småland.

Flahult är ett representativt exempel på en 
liten skogsby med ett perifert läge i förhål-
lande till de omgivande odlingsbygderna. 
En lång smal och slingrande skogsväg 
leder fram till miljön vilket förstärker upp-
levelsen av gårdarnas placering lite ensligt 
och avsides från det äldre sockencentrat i 
Femsjö.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Den smala slingrande grusvägen som 
leder till området genom tät skog.

• Bevarad äldre gårdsbebyggelse.
• Områdets småskalighet.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

• Ny bebyggelse prövas med försiktighet.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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ÄLMHULT
Älmhult är en för skogsbygden typisk 
bybildning med välbevarad 1800tals 
bebyggelse omgiven av ett småskaligt 
och ålderdomligt odlingslandskap. 
Området ligger inbäddat i skog i när
heten av Stensjön, drygt två kilometer 
sydväst om Femsjö kyrkby.

En smal och slingrande grusväg går från 
Femsjö kyrkby ut i den täta skogen som 
leder fram till Älmhult, där skogen öppnar 
upp sig kring bebyggelsen och det omgi-
vande odlingslandskapet. 

Älmhult bestod ursprungligen av tre gård-
senheter, varav två finns kvar idag. Gårdarna 
ligger på var sida om den slingrande grusvä-
gen som fortsätter vidare genom området. 
Utmed den västra sidan av vägen löper en 
stenmur. En småskalighet präglar området, 
såväl bebyggelse som landskap. Småska-
ligheten kommer av de begränsade natur-
förutsättningar för jordbruk som de steniga 
skogsbygderna erbjöd, vilket ledde till den 
här typen av mindre, avsides bybildningar.

Gårdarnas boningshus är så kallade Små-
landsstugor i 1½ plan, troligen uppförda 
under 1800-talets första hälft. Fasaderna är 
klädda med faluröd locklistpanel, det är kva-
dratiska vitmålade fönster och sadeltaken 
är täckta med tegelpannor. Båda byggnader 
har välbevarade och detaljrika glasveran-

dor med småspröjsade fönster, typiska för 
trakten, profilerade takfotslister och lövså-
gade spjälor. Byggnadstypen är typisk för de 
delar av kommunen som ursprungligen hört 
till Småland. Den välbevarade bebyggelsen 
omges av ett kuperat  och välhävdat jord-
brukslandskap med stenmurar, odlingsrö-
sen och äldre stora lövträd. 
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Småskaligheten.
• Smal, slingrande väg genom tät skog. 
• Välbevarad bebyggelse och gårdsstruk-

tur.
• Det ålderdomliga odlingslandskapet 

med murar, odlingsrösen och stora 
solitära lövträd.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

• Ny bebyggelse prövas med försiktighet.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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NABBA
Nabba är ett område med ett välbe
varat, variationsrikt och ålderdomligt 
odlingslandskap. Det stora antalet od
lingsrösen berättar om det mödosam
ma arbetet som krävdes för att bruka 
marken i dessa skogsbygder.  

Nabba ligger öster om sjön Stora Frillen. 
Det är ett kuperat, småskaligt och välbe-
varat odlingslandskap där äldre åker- och 
ängsmark idag nyttjas som naturbete. Det 
finns ett stort antal odlingsrösen och flera 
bevarade, vällagda stengärdsgårdar som 
berättar om de historiska markägoförhål-
landena i byn. Terrängen är lätt kuperad och 
flera stora ekar växer i betesmarken, vilka 
bidrar till upplevelsen av området som ett 
äldre agrart landskap.

Byns tre gårdar ligger nära intill vägen som 
går genom området. Mangårdsbyggnaderna 
från 1800-talet är omgivna av stora ladugår-
dar och ytterligare mindre ekonomibyggna-
der. Större delen av bebyggelsen är uppförd 
under andra halvan av 1800-talet. Gården 
längst i väster är uppförd före laga skiftet, 
medan de övriga gårdarna har sitt ursprung 
efter laga skifte.

Öster om bybebyggelsen, längs väg 650, är 
ett äldre sågverk beläget. Sågverket är ett av 
få bevarade i kommunen, och visar tydligt på 
hur sågverksindustrin tidigare utgjorde en 
viktig näringsverksamhet i skogsbygden.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Det öppna odlingslandskapet med 
odlingsrösen och stengärdsgårdar.

• Gårdarnas bebyggelse i anslutning till 
vägen.

• Det välbevarade småskaliga sågverket.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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KNALLEBERG
Knalleberg är ett område som ligger 
i gränstrakterna till Kronobergs län. 
Området visar en bymiljö med en välbe
varad jordbruksbebyggelse omgivet av 
ett småskaligt odlingslandskap karaktä
ristiskt för skogsbygden och där två av 
gårdarna ligger kvar i sitt ursprungliga 
läge före laga skiftet.

En väg genom tät skog leder fram till byn 
Knalleberg. Den täta skogen öppnar där upp 
sig kring ett småskaligt och ålderdomligt 
jordbrukslandskap med åker- och hagmark. 
Det öppna landskapet bryts upp av mindre 
lövträdsdungar och odlingsrösen. Vägen 
genom byn kantas delvis av kraftiga sten-
gärdsgårdar. Det finns även bevarade sten-
murar som markerar ägogränser.  

Vid tiden för laga skifte, 1831-32 bestod 
Knalleberg av fyra gårdar. Två av dessa flyt-
tades ut och två blev kvar i sina ursprungliga 
lägen. De två gårdar som inte flyttades ligger 
fortfarande tätt intill byvägen, den ena med 
gårdsbebyggelsen på båda sidor om vägen. 
De båda gårdarnas mangårdsbyggnader är 
uppförda under början av 1800-talet, det 
ena ska enligt uppgifter ha delar bevarade 
från sent 1600-tal. Mangårdsbyggnaderna 
är så kallade Smålandsstugor i 1½ plan 
och är omgivna av ett flertal välbevarade 
ekonomibyggnader. Ekonomibyggnaderna 
är uppförda mellan 1890-1930. Den tät-

bebyggda miljön som de båda gårdarna 
skapar, ger en påtaglig upplevelse av en 
äldre by kärna. Vägen fortsätter söderut 
och leder fram till den tredje gården med 
bevarad äldre gårdsbebyggelse och ett 
bostadshus som är uppfört 1870.

De väl bevarade gårdsformerna i Knalle-
berg, med parallell- och vinkelställda eko-
nomilängor är karaktäristiska för trakten. 
Det stora antalet bevarade ekonomibygg-
naderna har ett särskilt stort värde för 
området eftersom det ofta är den typen 
av mer sekundär bebyggelse som annars 
har rivits då gårdarnas jordbruk har lagts 
ner. Sammantaget ger den välbevarade 
jordbruksbebyggelsen och det omgivande 
odlingslandskapet en förståelse för hur en 
by i skogsbygden kunde vara organiserad.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Det ålderdomliga och småskaliga 
jordbrukslandskapet med odlingsrösen 
och stenmurar.

• De för bygden typiska gårdsformerna 
med parallell- och vinkelställda ekono-
mibyggnader.

• Den välbevarade gårdsbebyggelsen, 
bostadshus och ekonomibyggnader 
från tidigt 1800-tal till tidigt 1900-tal.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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ÅKER  FÄRDA
Området ÅkerFärda visar på ett för 
trakten typiskt bebyggelsemönster med 
gårdarna utmed vägarna. Det illustre
rar bebyggelseutvecklingen i kommu
nen som fram till början av 1800talet 
formades av tillgången på lättbrukbara 
jordar i ådalar och vid sjöarna. Inom 
området finns även ett för trakten unikt 
höggravfält från yngre järnåldern.     

Bebyggelseutvecklingen formades fram till 
1800-talets början av tillgången på lättbruk-
bara jordar, det var framförallt de lättare, 
sandblandade och självdränerande jordarna 
i ådalarna och vid sjöarna som odlades 
upp. Området Åker-Färda visar det bebyg-
gelsemönster som blev följden av detta. 
Runt sjöarna Sörsjön och Hallasjön breder 
ett öppet odlingslandskap med betes- och 
åkermark ut sig. Det är ett kuperat landskap 
där byarna Åker och Färda ligger i höga 
lägen utmed vägarna som omger sjöarna. 
Bebyggelsen och odlingslandskapet ramas in 
av skog.

Söder om sjöarna ligger byn Åker med sina 
gårdar samlade i en tät bybildning intill 
den slingrande vägen. Gårdarnas bostads-
hus från andra hälften av 1800-talet ligger 
omgivna av ekonomibyggnader på var sida 
om vägen. Bebyggelsen är traditionellt 
utformad med faluröda panelklädda fasader 
och vitmålade snickerier. Enskilda byggnader 
har förändrats men som helhet har bybe-

byggelsen bibehållit sin äldre jordbrukska-
raktär.

På norra sidan av Sörsjön ligger Färda by. 
Gårdarna ligger på rad utmed vägen. De 
äldre mangårdsbyggnaderna är uppförda 
omkring 1850. Det finns ett stort antal 
bevarade ekonomibyggnader som omger 
bostadshusen och har uppförts under en 
period från det sena 1800-talet till 1930-
talet. Vid ett vägskäl finns även en ansam-
ling av byggnader med andra funktioner. 
Här ligger en före detta affär, ett skolhus 

och en föreningsbyggnad. Byggnaderna 
är uppförda omkring sekelskiftet 1900 och 
visar på hur byn historiskt haft en central roll 
för det närmsta omlandet. Skolhuset är en 
av de sex byskolor som uppfördes i Södra 
Unnaryds socken i början av 1900-talet. 
Skolorna placerades i de delar som låg mer 
än 5 km från Unnaryd kyrkby och uppfördes 
efter samma ritningar.

I området finns även flera fornlämningar 
i form av gravar från brons- eller äldre 
järnåldern. Men det som särskilt bör upp-
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LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande. 

märksammas är det för trakten ovanliga 
gravfältet som ligger på sluttningarna ner 
mot Norrsjön. Det är ett av två höggravfält 
i kommunen som daterats till yngre järn-
åldern. Gravfältet består av sex högar och 
åtta runda stensättningar, flera av gravarna 
har kantränna och samtliga av dem är över-
torvade.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Bebyggelsemönstret med gårdarna 
placerade nära intill vägarna som omger 
sjöarna.

• Den öppna odlingsmarken som sträcker 
sig från bebyggelsen och vägarna ner till 
sjöarna.

• Den äldre välbevarade jordbruksbebyg-
gelsen.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så att 
bebyggelsens karaktärsdrag inte för-
vanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med särskild 
hänsyn till områdets karaktärsdrag och 
den lokala byggnadstraditionen.

• Agrara lämningar som stenmurar, odlings-
rösen mm ska bevaras. 
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ÖDEGÄRDET
Området Ödegärdet är en mycket vär
defull kultur och naturmiljö, skyddad 
som naturreservat och av riksintresse 
för kulturmiljövården. I det kuperade 
och bokbevuxna området finns ett 
hundratal fossila åkerytor och närmare 
700 odlingsrösen.   

Norr om Unnaryd ligger Ödegärdet. Det 
är ett stort kuperat område som idag 
är bevuxet med hög bokskog. Här finns 
omfattande ytor med väl sammanhållna 
och bevarade fossila odlingslämningar som 
berättar om en jordbruksutveckling från 
äldre järnålder till medeltid. Den fossila 
åkermarken består av avgränsade åkerytor, 
odlings- och röjningsrösen samt hålvägar.

I området kan omkring 100 fossila åkerytor 
urskiljas. Åkrarna är tegindelade och 
formerna varierar från strikt geometriska till 
helt oregelbundna. Odlingsytorna avgränsas 
av terrasskanter, jordvallar och åkerhak. 
På odlingsytorna och avgränsningarna 
finns närmre 700 odlingsrösen som också 
markerar det forntida odlingslandskapet. 
Mellan odlingsytorna genomkorsas området 
av fossila stigar och hålvägar.

Området inventerades och undersöktes i 
början av 1980-talet med syfte att åldersbe-
stämma åkrarna. Grävningsundersökningar 
och provtagningar genomfördes och visade 

att brukandet av marken har pågått i närmre 
2000 år. Resultatet från undersökningarna 
har tolkats till att området togs i anspråk för 
odling första gången under äldre järnåldern. 
Därefter har en utvidgning av åkermarken 
skett fram till medeltiden. Under medel-
tiden har området tidvis varit i bruk och 
tidvis legat öde, för att slutligen upphöra att 
brukas helt. Att området inte har odlats efter 
medeltiden styrks genom kartmaterial från 
1800-talets början där man kan utläsa att 
åkrarna har varit övergivna sedan lång tid 
tillbaka. Efter att åkrarna inte längre odlades 
utnyttjades området istället som slåtter- och 
betesmark fram till 1900-talets mitt.

På en avsats mot Kroksjön ligger tre forntida 
gravar i form av stensättningar, troligen 
anlagda under bronsåldern eller äldre järnål-
dern och då samtida med den äldsta uppod-
lingen av området. Det har dock ännu inte 
kunnat kartläggas var de som begravdes här 
och odlade området bodde. 

Idag fungerar området som ett fritids- och 
rekreationsområde och är en lättillgänglig 
miljö med ett stort pedagogiskt värde. Öde-
gärdet är även skyddat som naturreservat 
med syftet att bevara karaktären av bokskog 
och orörd naturskog med rik flora och fauna 
samt att skydda de fossila åkermarkerna.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Det stora området med sammanhållna 
och välbevarade fossila åkersystem 
med odlingsrösen.

• De forntida gravarna och dess place-
ring i förhållande till odlingsmarken 
och sjön.

• En lättillgänglig natur- och kulturmiljö 
med stora upplevelsevärden och ett 
stort pedagogiskt värde.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Området förvaltas i enlighet med 
natur reservatets skötselplan.

LAGSKYDD

• Området är av riksintresse för kultur-
miljövården enligt miljöbalkens 3 kap. 
Området ska skyddas mot åtgärder 
som kan skada kulturmiljön.

• Delar av området är beläget inom Öde-
gärdets naturreservat och omfattas av 
särskilda föreskrifter och skötselplaner.

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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HULAN  ÄLGANÄS 
ÄSPHULT
HulanÄlganäsÄsphult är ett område 
som visar det som för trakten länge var 
det dominerande bebyggelsemönstret, 
ensamgårdar eller mycket små byar. 
Det välbevarade agrara landskapet be
rättar om den möda som det innebar 
att bruka jorden i de steniga skogsbyg
derna. 

Området ligger norr om sjön Stora Slätten 
och öster om Lillesjön och består av ett 
begränsat och småskaligt jordbruk, något 
som starkt präglar skogsbygden. Det är ett 
område som visar det typiska bebyggelse-
mönstret med ensamgårdar eller mycket 
små byar, som endast bestod av två gårdar, 
som länge var dominerande i trakten. Smala 
grusvägar slingrar sig fram genom den täta 
skogen som endast öppnar upp sig kring 
områdets bebyggelse.

I områdets sydöstra del ligger Hulan med 
mangårdsbyggnad och brygghus uppförda 
under första hälften av 1800-talet. Bonings-
husen och gårdens ladugård är fritt place-
rade från varandra men vinklade så att en 
gårdsplan bildas mellan dem. Strax norr 
om gården rinner Hulabäcken. Där bäcken 
korsar vägen har det tidigare legat en kvarn, 
som låg alldeles intill gränsen mellan Hulan, 
Älganäs och Äsphults gamla ägor.

Vägen från Hulan möter vägen från Unnaryd 
som fortsätter vidare norrut. Till vänster 
leder vägen fram till Älganäs. Här finns ett 
större bostadshus i form av en ovanligt lång 
timmerbyggnad med två förstukvistar, en 
rygg åsstuga samt ett par ekonomibyggna-
der. Vidare utefter vägen ligger ett mindre 
bostadshus med en lägre, ekonomilänga 
bakom. 

Ryggåsstugan är uppförd i början av 1800-
talet och den resterande bebyggelsen är 
från 1800-talets mitt fram till tidigt 1900-tal. 
Skogen har vuxit sig hög och ligger tätt intill 
bebyggelsen i Älganäs.

I områdets nordöstra del ligger Äsphult. 
Invid vägen, strax innan byn står en milsten 
från 1786 intill vägkanten som vittnar om 
vägens ålder och historiska betydelse. 
Äsp hult består av två gårdar som ligger 
placerade i höga lägen intill vägen. bostads-
husen, uppförda 1914 samt mitten av 1800-
talet, är omgivna av ekonomibyggnader. 
Bebyggelsen ligger i ett ålderdomligt odlings-
landskap  där markerna närmast gårdarna 
har använts som betes- och åkermark. 
Markerna är steniga och det finns ett stort 
antal odlingsrösen och långa, vällagda sten-
murar som markerar ägogränserna.

Området har ett stort upplevelsevärde 
där den välbevarade bebyggelsen och det 
välhävdade, och därför tydliga, landskapet, 
berättar om det omfattande arbete som det 
innebar att bruka jorden i de steniga skogs-
bygderna.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Välbevarad jordbruksbebyggelse från 
tidigt 1800-tal till tidigt 1900-tal.

• Småskaligheten som präglar området. 
Små gårdar och byar utmed de smala 
grusvägarna omgivna av ett småskaligt 
ålderdomligt kulturlandskap.

• Det steniga odlingslandskapet där den 
stora mängden odlingsrösen, stenmurar 
och jordkällare berättar om äldre tiders 
jordbruk.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

• Agrara lämningar som stenmurar, 
odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande. 
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SLÄTTERYD
Slätteryd är en skolmiljö som berättar 
om tiden före centraliseringen av skol
väsendet. Skolan är unik i det avseende 
att den i det närmaste är intakt sedan 
den byggdes 1913. Den välbevarade 
skolmiljön ligger i byn Slätteryd, en 
mindre by med jordbruksbebyggelse 
och bebyggelsemönster som är typiskt 
för inlandets skogsbygder.

Slätteryd är en mindre by som ligger nord-
väst  om sjön Lilla Slätten. Byn består av tre 
gårdar och en skola. Gårdarna är glest place-
rade utmed den slingande vägen som korsar 
området i öst-västlig riktning. Intill den 
mellersta gården ligger skolan vilket skapar 
en tätare bebyggelsemiljö centralt i området. 
Bebyggelsen omges av ett öppet och välhäv-
dat odlingslandskap som sträcker sig ner 
mot sjön och som omsluts av tätare skog 
åt norr. I det omgivande odlingslandskapet 
finns betesvallar och stengärdesgårdar som 
berättar om äldre tiders jordbruk.

Slätteryds skola byggdes 1913 i Unnaryds 
socken. På grund av församlingens stora 
omfattning hade de delar av socknen som 
låg mer än 5 km från kyrkbyn delats upp 
i sex skolrotar. I varje rote uppfördes ett 
skolhus. Skolorna uppfördes efter samma 
ritningar och bestod av skolsal och lära-
rinnebostad. Senare uppfördes även garage, 
uthus och dass på skoltomten. De karaktä-

ristiskt höga fönstren och de två ingångarna, 
en till skolsalen och en till bostaden, vittnar 
om byggnadens funktion. Skolan i Slätteryd, 
likt socknens övriga byskolor, lades ner 1954 
när Centralskolan i Unnaryd togs i bruk.

Intill skoltomten ligger flertalet ekonomi-
byggnader som hör till gården vars man-
gårdsbyggnad ligger på andra sidan vägen. 
Bostadshuset är en dubbelkammarstuga 
i 1½ plan med timmerstomme klädd med 
faluröd locklistpanel. Snickerier är vitmå-
lade och vid ingången finns en förstukvist 
med dekorativa lövsågerier. Österut längs 
vägen ligger en gård med ett bostadshus 
av samma byggnadstyp som är byggt 1865. 
Även här ligger ekonomibyggnaderna 
samlade på den norra sidan av vägen. I 
områdets östra del ligger byns tredje gård. 
Bostadshuset är uppfört på 1850-talet och 
är en dubbelkammarstuga som har för-
längts åt väster.

Den välbevarade gårdsbebyggelsen i Slätte-
ryd skapar tillsammans med skolbyggnaden 
och dess tillhörande byggnader en samman-
hållen miljö som både har ett stort kulturhis-
toriskt och samhällshistoriskt värde.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Den välbevarade skolmiljön med 
skolhus, garage, dass och uthus, 
centralt placerad i den lilla byn.

• Byns bebyggelsemönster med 
gårdarna på rad utmed vägen.

• Den välbevarade jordbruksbebyggel-
sen med bostadshus och ekonomi-
byggnader.

• De omgivande öppna och välhävdade 
kulturlandskapet.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse prövas med försiktighet.
• Agrara lämningar som stenmurar, 

odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Byskolan är byggnadsminnesförklara 
och får inte ändras utan tillstånd från 
länsstyrelsen enligt kulturmiljölagens 3 
kapitel.

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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UNNARYD
Unnaryd är ett område som berättar 
om ortens utveckling från tiden då det 
var en renodlad jordbruksbygd som 
bestod av två byar, till att orten blev ett 
betydelsefullt centrum för socknen och 
trakten. Genom mångfalden av mycket 
välbevarad bebyggelse kan den histo
riska utvecklingens årsringar avläsas i 
samhället än idag.

Unnaryd ligger vid sjön Unnens nordspets. 
Den äldsta kända kartan över Unnaryd är 
storskifteskartan från 181517. Det var då en 
renodlad bondebygd och Unnaryd bestod 
av två byar, Unnaryd Norra kring kyrkan 
och Unnaryd Södra kring Gästgivargården. 
Laga skifte genomfördes 1862-1865 och vid 
den här tiden hade flera gårdar tillkommit i 
byarna.

1800-talet var Unnaryds mest expansiva 
period och de båda byarna växte allt närmre 
varandra för att sedan växa samman. Den 
före detta Gästgivargården ligger vid kors-
ningen mellan Södra vägen, Västerlång-
gatan och Parkgatan. Byggnaden uppfördes 
1826-28 och är en av de äldsta byggnaderna 
i Unnaryd. Den har en central plats intill en 
av de större landsvägar som genomkorsar 
Unnaryd. Intill står en ursprungligen hit-
flyttad välbevarad timmerbyggnad som 
tillhört gästgiveriet. Området kring gästgi-
veriet utgjorde ursprungligen byn Unnaryd 
Södra och på andra sidan vägen finns ett 

exempel på en jordbruksgård med man-
gårdsbyggnad och ekonomibyggnader som 
berättar om områdets äldre bebyggelse, 
innan Unnaryd utvecklades till den tätort vi 
ser idag. I omgivningarna finns ytterligare 
jordbruksbebyggelse bevarad från tiden 
som jordbruksby. Samlade runt den före 
detta gästgivargården och längs Västerlång-
gatan, men även spritt över hela samhället, 
finns också bevarade villor från 1800tal 
tidigt 1900-tal som visar på ortens utveckling 
under denna tid.

Kyrkan uppfördes 1833 och blev navet  för 
den centrala bebyggelsen som uppfördes i 
norra Unnaryd. Bebyggelsen som berättar 
om den äldre kyrkbyn ligger samlad på 
den norra sidan av Bolmenvägen. Öster 
om kyrkan ligger prästgården omgiven av 
en stor trädgård. På kyrkans västra sida 
ligger den före detta klockarbostaden (idag 
församlingshem), det före detta kommu-
nalhuset som även inhyst skola, en större 
läkarbostad, en stor träbyggnad som 
ursprungligen byggdes som banklokal och 
senare fungerat som bibliotek, den gamla 
sjukstugan som har byggts ut kraftigt men 
som fortfarande har sin funktion som 
vårdinrättning kvar. Den gamla skolan från 
1800-talet revs och ersattes av en ny på 
1950-talet, även den placerad i kyrkans 
närhet. 

Det är sammantaget en välbevarad och 
påkostad bebyggelse från det sena 1800-
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Fram till 1936 bedrevs ångbåtstrafik på sjön 
Unnen och det var framförallt via sjövägen 
transporter och kontakter sköttes. Som 
nämnts har järnvägen aldrig dragits till 
Unna ryd men busstrafiken utvecklades tidigt 
med en busslinje till Hyltebruk 1937. 

En period under mitten av 1900-talet är 
också nästa expansionsskede som har gett 
ett tydligt avtryck i Unnaryds bebyggelse. 
Då började en ny typ av centrumbebyggelse 

växa fram längs södra sidan av torget. Där 
uppfördes en rad av större tvåvåningshus i 
tegel, med butiks- och banklokaler i botten-
våning och lägenheter på andra våningen. 
Centralskolan byggdes 1954 och övertog 
då undervisningen för socknens byskolor. 
Huvudbyggnaden är ett typiskt exempel för 
sin tids skolbyggnader och arkitektoniska 
gestaltning. Det finns också ett antal välbe-
varade tegelvillor och flerbostadshus från 
1950-talet, med tidstypiska arkitektoniska 

talet som ligger kring kyrkan. Byggnaderna 
är representativt utformade, stora bygg-
nadsvolymer som står som solitärer med 
ljusa fasader och dekorativa snickeridetaljer 
och som trots ombyggnader och föränd-
rade funktioner har bibehållit sin offentliga 
karaktär. Samtliga byggnader är viktiga kom-
ponenter för förståelsen och upplevelsen av 
den äldre kyrkbyn.

Vid kyrkan sammanstrålade fyra landsvägar 
och Unnaryd blev på så vis en naturlig 
marknadsplats. I samband med att närings-
frihet infördes 1864 växte flera lanthandlar 
och butiker fram i den gamla kyrkbyn. Ett 
exempel på en av de äldre lanthandlarna 
är gamla Östens vid torget, uppförd 1885. 
Byggnaden har förändrats sedan den 
byggdes men har bibehållit sin grundform 
och är viktig för förståelsen av den gamla 
kyrkbyn. Det är kring torget som Unnaryds 
centrum har fortsatt att ligga och till vilket 
butiker, banker och annan samhällsservice 
lokaliserats. Unnaryd förstärkte och behöll 
sin roll som centrum för socknen och för 
södra Västbos jordbruksområde, trots att 
järnvägen aldrig nådde hit.

En expansiv period för orten var 1920-talet, 
vilket kan avläsas genom det stora antal 
villor från tiden som finns bevarade. De 
större villorna, vissa med butikslokaler i 
delar av bottenvåningen, uppfördes främst i 
centrums södra och nordvästra delar. Det är 
påkostade och stora villor i trä, omgivna av 
trädgårdar, flertalet av dem mycket välbeva-
rade.
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detaljer som indragna entréer, koppar-
detaljer, strama burspråk och eleganta 
smidesräcken. Sammantaget utgör den här 
bebyggelsen en tydlig årsring i Unnaryds 
utveckling. Unnaryd har fortsatt att växa, 
fram förallt vid infartsvägarna till samhället.

Andra platser som är viktiga att uppmärk-
samma och som är typiska företeelser eller 
fenomen för sin tid är hembygdsparken, 
Alebo pensionat och dansbanan. Unnaryd- 
Jälluntofta Fornminnes- och hembygdsfören-
ing bildades 1945 och i ett område i ortens 
nordvästra del finns en hembygdspark med 
flertalet hitflyttade byggnader från bygden. 
Dansbanan med dansrotundan ligger i en 
liten park med två biljettkurer utformade 
som grindstolpar vid entrén. Invid dansba-
nan har det tidigare även legat ett Folkets 
hus. Dansbanan byggdes i början av 1900-
talet på åkermark men är nu omgiven av 
villabebyggelse. Alebo pensionat uppfördes 
1898-99, huvudbyggnaden ligger i slutt-
ningen mot Unnen. Pensionatet uppför-
des som en följd av den starka trend med 
kurbad som rådde i början av 1800-talet.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• 1800-talets och det tidiga 1900-talets 
jord bruksbebyggelse som finns spridd 
i sam hället och berättar om Unnaryds 
äldre historia.

• Den samlade och sammanhängande 
1800-tals bebyggelsen med kyrkan i 
centrum som berättar om den gamla 
kyrkbyn Unnaryd.

• Det stora antalet påkostade trävillor 
från 1920talet, flertalet mycket välbe-
varade med tidstypisk arkitektur och 
omgivna av trädgårdar.

• Centrumbebyggelse, villor och fler-
bostadshus från mitten av 1900-talet, 
med tidstypisk tegelarkitektur och 
flertalet hus med välbevarade bygg-
nadsdetaljer.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag, befintlig stadsbyggnadsstruktur 
samt lokala byggnadstradition.

LAGSKYDD

• Flera byggnader i centrala Unnaryd är 
klassade som särskilt värdefulla enligt 
PBL 8 kap 13§ i gällande detaljplan.
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NÄSSJA
Nässja är en halvö vid sjön Unnerns 
östra sida. Utmed vägen västerut mot 
halvöns slut ligger fem gårdar på rad. 
Gården Nässja var fram till 1826  säteri. 
Storgården utmärker sig från den 
övriga jordbruksbebyggelsen och har 
präglat det omgivande odlingsland
skapet.  

Bebyggelsen i Nässja består av fem gårdar 
som ligger på en höjdrygg och utmed en väg 
som korsar området i öst-västlig riktning. 
Det är ett öppet och böljande landskap 
som skapar vida utblickar och fria sikt-
linjer ut över odlingslandskapet och mellan 
gårdarna. Gårdarnas öppna marker omges 
av lövskog som domineras av ek. Långa 
väl lagda stenmurar markerar de äldre ägo-
gränserna och delar upp landskapet.

Från 1500-talet och fram till 1826 var gården 
Nässja tidvis säteri. 1828 friköptes de då 
nybildade fyra gårdarna med full äganderätt 
för bönderna som hade brukat säteriets 
jord. Gården Nässja har en huvudbyggnad 
som är uppförd på 1700talet. Byggnaden 
utmärker sig från den övriga jordbruks-
bebyggelsen genom dess utformning och 
färgsättning. Det är en timmerbyggnad i 
1½ plan klädd med locklistpanel målad i en 
gul kulör med ett brutet tak med valmade 
spetsar och lunettfönster på gavelfasaderna. 
Byggnaden försågs med en inglasad veranda 

i två våningar 1915 och verandan mot vägen 
byggdes om i början av 1940-talet. Intill 
huvudbyggnaden finns ett brygghus, färgsatt 
i samma gula kulör. Avskilt från mangårds-
byggnaden ligger de välbyggda ekonomi-
byggnaderna samlade på båda sidor om 
vägen. En lindallé kantar vägen mellan 
gårdens två bebyggelseenheter. Allén är ett 
karaktäristiskt inslag för en storgårdsmiljö, 
allén var en markör för att visa gårdens och 
ägarnas sociala särställning i bygden.

I höjd med det före detta säteriet men en 
bit söder om vägen ligger en gård med 
mangårdsbyggnad från 1850-talet omgivet 
av ekonomibyggnader. Bostadshuset är en 
ovanligt lång timmerbyggnad klädd med 
faluröd locklistpanel och med fyra skorste-
nar som kröner det brutna taket. De övriga 
tre gårdarna i området har mindre manhus 
från andra hälften av 1800-talet som ligger 
omgivna av ekonomibyggnader fritt place-
rade från varandra. Bostadshuset är timmer-
byggnader klädda med faluröd locklistpanel 
och vitmålade snickerier och små verandor 
vid ingångarna.

I områdets västra del, intill vägen, finns ett 
ovanligt stort odlingsröse, det är cirka 50 
meter i omkrets och hela två meter högt. 
Det enorma odlingsröset visar också på hur 
storgårdens tillgång till arbetskraft haft möj-
lighet att röja marken på ett effektivt sätt.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Det före detta säteriets påkostade huvud-
byggnad och många välbyggda ekonomi-
byggnader och allén som en markör för 
storgårdens sociala särställning i bygden.

• Det öppna odlingslandskapet med långa 
stenmurar, det enorma odlingsröset.

• Bebyggelsestrukturen med gårdarna glest 
placerade utefter vägen.  

• Välbevarad jordbruksbebyggelse från 
1800-talet.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

• Ny bebyggelse prövas med försiktighet.
• Agrara lämningar som stenmurar, 

odlingsrösen mm ska bevaras.

LAGSKYDD

• Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagens 2 kapitel och får inte 
skadas. Lämningar får ej rubbas, tas 
bort, grävas ut, täckas över eller på 
annat sätt ändras eller skadas utan 
länsstyrelsens medgivande.
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ÖNNEKVARN
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ÖNNEKVARN
Området är en kvarnmiljö som med 
dess välbevarade byggnader be rättar 
om den långa period som vattnet 
mellan sjöarna Bolmen och Unnen var 
reglerat för kvarnens drift.

Området Önnekvarn är en kvarnmiljö som 
ligger vid Kvarnsjöns östra del. Kvarnsjön 
utgör en del av förbindelsen mellan sjöarna 
Unnen och Bolmen. Kvarnen var lätt åtkom-
ligt sjövägen från Bolmen. Området ligger 
precis intill gränsen mellan Hallands och 
Kronoberg län.

Kvarnen är en byggnad uppförd med en 
timmerkonstruktion som vilar på en hög 
stengrund. Byggnaden är klädd med faluröd 
locklistpanel, fönstren är småspröjsade med 
krysspröjs i trädelen och sadeltaket täckt 
med tegelpannor.

Intill kvarnen ligger en imponerande man-
gårdsbyggnad uppförd under mitten av 
1800-talet. Det är en timmerbyggnad i 1½ 
plan klädd med locklistpanel målad i en gul 
kulör och knutar, fönsteromfattningar samt 
takfot är vitmålade. På framsidan finns en 
stor öppen veranda i två våningar utsmyckad 
med detaljrika snickerier. Övervåningen är 
försedd med lunettfönster åt samtliga håll. 
På baksidan finns en stor stenkällare som är 
sammanbyggd med byggnaden och försedd 
med ett sadeltak täckt med tegelpannor. 

En äldre ekonomibyggnad ligger en bit från 
mangårdsbyggnaden åt väster.

Den äldre vägsträckningen gick ursprungli-
gen över gårdsplanen, med mangårdsbygg-
naden på vägens östra sida och kvarnen och 
ekonomibyggnaderna på den västra sidan. 
Den nya vägsträckningen går istället öster 
om mangårdsbyggnaden vilket gör att bygg-
nadens frontfasad upplevs riktad åt fel håll.

Vattenflödet har under mycket lång tid varit 
reglerat, först för kvarnen och senare för 
ett kraftverk på andra sidan länsgränsen. 
Vattenleden har nu restaurerats för att 
återskapa en naturlig vandringsled för fisk 
mellan sjöarna. 
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• Den välbevarade, stora och påkostade 
mangårdsbyggnaden.

• Kvarnbyggnaden och dess läge invid 
det förbipasserande vattnet.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

• Lämningar efter tidigare nyttjande av 
vattnet som kraftkälla bevara.

LAGSKYDD

• För området gäller inget ytterligare 
skydd.
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SJÖ  HOGÅRD  
TYKAGÅRD
Området berättar om tre mindre byar 
som alla tillhört Vallsnäs säteri. Byarna 
ligger på rad utmed vägen som korsar 
området. Gårdarnas bevarade 1800
tals bebyggelse visar på typiska bygg
nadstyper för skogsbygden och flertalet 
har fina utsmyckningar och karaktäris
tiska byggnadsdetaljer bevarade.

I ett högt läge vid sjön Unnens västra strand 
ligger Sjö med sina två gårdar. Med utsikt ut 
över Unnen ligger gårdarnas mycket välbe-
varade mangårdsbyggnader tätt placerade 
i vinkel mot varandra. Den ena är uppförd 
före 1850 och den andra under senare delen 
av 1800-talet. De båda byggnaderna är låg-
loftsstugor i 1½ plan med enkel rumsbredd. 
De är byggda med liggande timmerstomme 
och klädda med locklistpanel målad i falurött 
och snickerier i vitt. Ingångarna är centralt 
placerade och har rikt dekorerade glasveran-
dor, typiska för trakten, med småspröjsade 
fönster med krysspröjs. Strax intill byggna-
derna ligger ett mindre hus i ett plan med 
loft som ursprungligen fungerade som affär. 
På ett något längre avstånd ligger ekonomi-
byggnaderna. Gårdarna ligger omgivna av 
lövskog som domineras av ek och bok.

En väg från Sjö leder västerut genom bok-
skogen som öppnar upp sig först kring byn 

Hogård och vidare vid Tykagård. De tre 
byarna har ingått i det komplex av gårdar 
som hört till Vallsnäs säteri med medel-
tida anor, som låg på Unnens östra strand 
nord ost om Sjö.

De östra byarnas gårdsbebyggelse ligger 
samlad utmed båda sidor om vägen. Det 
finns en mångfald av bevarade ekonomi-
byggnader vilket är positivt för förståelsen 
av det äldre jordbrukets gårdsstrukturer. 
Ett tydligt karaktärsdrag för mangårdsbygg-
naderna är, likt Sjö, de inglasade och rikt 
dekorerade verandorna vända mot vägen. 
Landskapet är öppet och mjukt kuperat 
med bevarade stengärdesgårdar och äldre 
lövträd som solitärer. Byarnas äldsta bygg-
nader är uppförda under 1800-talet. En del 
av bebyggelsen i Hogård och Tykagård har 
dock förändrats genom åren men det tydliga 
bebyggelsemönstret med byarna och dess 
gårdar på rad efter vägen har bibehållits.
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VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG OCH 
KVALITÉER

• De välbevarade mangårdsbyggnaderna 
i Sjö med dess placering intill varandra 
invid branten mot sjön.

• De rikt dekorerade inglasade veran-
dorna som präglar de äldre bostadshu-
sen i området.

• Det bevarade bebyggelsemönstret 
med byarnas gårdar på rad utmed 
vägen.

RIKTLINJER FRAMTIDA UTVECKLING

• Tillbyggnader, ombyggnader och andra 
ändringar skall utföras varsamt så 
att bebyggelsens karaktärsdrag inte 
förvanskas.

• Ny bebyggelse ska anpassas med 
särskild hänsyn till områdets karaktärs-
drag och den lokala byggnadstraditio-
nen.

LAGSKYDD

• Delar av området är beläget inom Sjö 
naturreservat och omfattas av sär-
skilda föreskrifter och skötselplaner.
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Huvudbyggnaden på fastigheten Strömhult 2:1. 
Byggnaden är klassificerad som Klass B.

KULTUR
HISTORISKT 
VÄRDEFULLA 
BYGGNADER

HALLANDSINVENTERINGEN

Länsstyrelsen i Hallands län har genomfört 
en totalinventering av all kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse inom länet. Arbetet 
har utförts som en del i länets miljöarbete 
utifrån miljömålet God bebyggd miljö. 
 
Samtliga byggnader som bedömts som vär-
defulla har registrerats i en databas tillsam-
mans med grunduppgifter och foton.  I Hylte 
kommun har 942 byggnader inventerats, 
dokumenterats och värderats. Data basen 
finns tillgänglig online för allmänheten 
genom Riksantikvarieämbetets databas 
Bebyggelseregistret eller via Hylte kommun.
 
Inventeringen fungerar som ett kunskaps-
underlag för kommunens arbete med 
samhällsplanering och bygglovsfrågor, i 
kombination med kulturmiljöprogrammet. 
För de byggnader som inte är belägna inom 
ett större område med höga kulturhisto-
riska värden utgör inventeringen ett viktigt 
komplement. 
 
Den inventerade bebyggelsen klassificeras 
enligt följande system:

KLASS A

Objektsvärde
Nationellt intresse
Omistlig
Bör skyddas genom PBL 8:13-14 §§ och
4:16 § (förvanskningsförbud, underhållskrav, 
rivningsförbud) eller som byggnadsminne 
enligt KML

KLASS B

Objektsvärde
Regionalt intresse
Omistlig
Bör skyddas genom PBL 8:13-14 §§ och 
4:16 § (förvanskningsförbud, underhållskrav, 
rivningsförbud)

KLASS C

Miljövärde
Lokalt intresse
Skyddas genom PBL 8:14 och 8:17 § (under-
hållskrav, varsamhetskrav)
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Landeryd

Torup
Unnaryd

Femsjö

Drängsered
Kinnared

Mjälahult

Långaryd

Jälluntofta

Rydöbruk

Hyltebruk

±
Hallandsinventeringen, Hylte kommun
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Med kulturmiljö menas de avtryck och spår som människan gjort 
som berättar om de historiska skeenden och processer som lett 
fram till dagens landskap. Samhällsförändringar och människors 
livsvillkor och levnadssätt under olika tider kan följas i landskapets 
fysiska strukturer och samband. Det kan gälla allt från enskilda 
byggnader till stora landskapsavsnitt och tidsmässigt spänna över 
allt från förhistoriska lämningar till dagens bebyggelsemiljöer. 
Kulturmiljön bidrar till en stimulerande livsmiljö och är en viktig 
resurs för rekreation, friluftsliv, turism- och besöksnäring och för 
lokal och regional tillväxt. 

I detta kultur miljö program presenterar ett urval av miljöer som på 
olika sätt ger en bild av kommunens spännande och varierande  
historia och som bedöms vara särskilt viktiga att vårda och bevara. 
Här ges även vägledning för hur man på ett bra sätt kan ta tillvara 
de kultur  historiska värdena. Enligt lagstiftningen delar vi alla 
ansvaret för att skydda och vårda vår kulturmiljö. Både enskilda 
personer som myndigheter ska visa hänsyn till kulturmiljön.

Boken vänder sig till alla med ett kulturhistoriskt intresse, såväl 
allmänhet och fastighetsägare som kommunens plan- och bygg-
handläggare. 

KULTURMILJÖPROGRAM
FÖR HYLTE KOMMUN 


