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Marks historiska platser 
Det finns många orter i Mark som har en historia att berätta. Dessa historiska platser vill vi 
uppmärksamma och på så sätt få fler människor att besöka dem. Vi vill även att fler ska bli 
intresserade av Marks historia för den är både spännande och lärorik. Vi hoppas att just du ger 
dig ut och ser dig omkring i Mark för man behöver inte åka långt för att ta del av spännande 
historia! Fortsätt gärna läs om de femton största orterna i Mark och dess historiska plats. 
Besök även länken till Youtube och kolla in oss när vi besöker och berättar om varje ställe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historiska platser i Mark  
 

Marks kommun 
Ordet Mark betyder gränsområde 
eller gränsskog. Mark låg mitt 
emellan Götaland som styrdes av 
Skara och Halland som i sin tur 
styrdes av Danmark och det var 
därför som detta gränsområde fick 
namnet Mark.1 
     De tidigaste byarna i Mark 
bildades längs Viskan, Surtan och 
Häggån. De är dessa som har de 
äldsta bynamnen och de äldsta 
forntida gravarna.2  
     För att en by då skulle få kallas 
just för by måste den bestå av minst 
två gårdar som brukade jorden3 De största byarna låg längs Viskan. I jordeböckerna som 
Gustav Vasa lät skrivas mellan åren 1540 och 1546 så står det skrivet hur många gårdar som 
fanns i varje by. Allra störst var Kinna by med 16 gårdar följt av Skene by i Örby och Haby 
by i Örby med 9 gårdar vardera.4 
 

 
 
 
 
 
Marks härads sigill från 1571 eller möjligen ännu tidigare. 
Svärdet och kulorna symboliserar krig och korset martyrdöd. 

Sannolikt syftar valet av sigill på det tuffa och utsatta läget som Markborna hade under 
denna tid som gränsområde5 
 
Vi har valt att gå igenom de femton största byarna i nutida Marks kommun och dokumentera 
en historisk plats från varje ställe som vi tycker är besöksvärd och intressant för allmänheten. 
      De följande sidorna kommer att ta upp om Tingen i Berghem, Kattunga Ruin och 
kyrkornas betydelse i Björketorp, Haralds kulle i Fotskäl, Kolebäcksugnen i Fritsla, Den 
gamla Getryggen i Hajom, Den gamla stenmangeln i Klockargården i Horred, Torkels gömma 
i Hyssna, Isabåten i Sätila, Förläggargårdarnas betydelse i Kinna, Väverierna i Rydal, 

                                                             
1 Marks historia I, ett gränshärads historia från urtid till stormaktstid sid 65 
2 Marks historia I, ett gränshärads historia från urtid till stormaktstid sid 56f 
3
 Marks historia I, ett gränshärads historia från urtid till stormaktstid sid 55 

4
 Marks historia I, ett gränshärads historia från urtid till stormaktstid sid 57f 

5 Marks historia I, ett gränshärads historia från urtid till stormaktstid sid 1 



Galgbacken i Skene, Hyltenäs kulle i Torestorp, Lygnen och dess betydelse i Tostared, 
Öresten i Örby och den läkande Prekebogumman i Öxabäck. Dessa ställen kommer att läsas i 
bokstavsordning med fakta om stället samt hur man hittar dit och betyg om hur besöksvärd 
stället är. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Berghem 
Byn Berghem ligger vid ett berg och har fått sitt 
namn därefter. Ordet ”hem” är ett gammalt ord 
för bygd.6 
 
I Berghem fanns en av många tingplatser i 
Sverige, där man för länge sedan utövade den 
tidens rättsväsende. På grund av den närliggande 
danska gränsen under den tiden innehöll tingen i 
Berghem allt från landsförräderi till 
egendomsuppgörelser. Tingsplatsen i närhet till 
den danska gränsen ansåg vi var unik, och hade 
en stressfull påverkan på ortsborna. 

Tingshall och Tingsslätt 
Fram till mitten av 1600-talet gränsade Berghem till Danmark. Detta var mycket påfrestande 
för Berghems befolkning på grund av krig och plundringar. 
     Berghem hade en stor betydelse tillbaka i tiden. Namnen Tinghall och Tingslätt tyder på 
detta. Här hölls ting år 1486 av Sten Sure den äldre, då sex personer anklagades för att ha 
uppmanat folk att göra uppror och belägra Örestens fästning. Detta straffades med dödsdom 
och egendomsförlust.7  
      Sten Sture den äldre var riksföreståndare i Sverige mellan 1470-1497. Redan år 1444 när 
Sten Sture var fyra år dog hans far, Gustav Anundson Sture som var riksman och hövitsman 
på Kalmar slott. Sten Sture fick genom riksråd en lärorik umgängeskrets, med bland annat 
kung Karl, och senare även Axel sönernas mäktiga släkt. Han förlovade sig med en dotter till 
Ivan Axelson/tott, som tragiskt nog avled före bröllopet. Han gifte sig efter detta med dottern 
till Åke Axelson/tott, vid namn Ingeborg. Han utnämndes till riddare och riksråd med stora 
framgångar i förening med Nils Sture som gick i spetsen för dalkarlarna under denna tid. Då 
den danska konungen Kristian anföll Västra Götaland vände sig Sten Sture med stor snabbhet 
och attackerade honom och vann vid Öresten.8  
     Sten Stures närvarande vid tinget i Berghem år 1486 hade stor betydelse för riket och 
förhindrandet av upprorsmän och danskt inkräktande. 
     Tingsplatserna var valda efter speciella förutsättningar. Det fanns en häradsrätt (första 
rättsinsatsen) i varje tingslag. Ett tingslag kunde bestå av ett eller flera härad. Ett stort härad 
kunde också delas in i mindre tingslag. Rätten sammanträdde på tingstället, som i regel bara 
fanns på en plats i varje tingslag. I Götaland baserades tingslagsindelningen i härader vilket 
var det urgamla sättet att dela in tingslag, precis som i Marks härad. Den domare man hade i 
häradsrätterna kallades häradshövding, som dömde fall till fall tillsammans med de 
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nämndemän som tolv ledarmöter hade sammansatt. Nämndemännen var i regel framgångsrika 
storbönder som var bosatta i det aktuella området.9  
     När ett ting öppnades utlystes tingsfrid. Något slagsmål fick alltså inte förekomma på 
tingsplatsen. Den viktigaste förutsättning för bevarandet av detta var att de inblandade 
uppförde sig i någorlunda nyktert tillstånd.10

  

     Tinghall och Tingsslätt, beläget i Berghem bär på en historia. En historia om hur vår 
rättsapparat en gång fungerade. I Berghem förekom tvister mellan småbönder i området men 
också större konflikter där riksföreståndaren själv försvarade rikets intressen gentemot 
landsförrädare och upprorsmän. 
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Tingshall 

 
Kungskullen – närliggande gravplats 
 
Kolla in oss på Youtube:  http://www.youtube.com/watch?v=icIi3uOvz7Y 
 
Vägbeskrivning 
Kör till Berghems kyrka. Där finns en karta över de gamla bevarade platserna i Berghem. 
Bara några meter från kartan finner du Tingshall och kungskullen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Björketorp 
 
Björketorp har fått sitt namn från ”birke” som betyder 
björkskog, som det både finns och fanns mycket av här.11 
 
Förr i tiden fanns det många kyrkor i Mark och dessa var jätte 
viktiga. Den första kristna kyrkan i Västsverige byggdes i 
Björketorp. Kattunga kyrkoruin var den första i sitt slag och det 
gör den viktig och betydelsefull. Här följer mer om Kattunga 
kyrkoruin och kyrkans betydelse i Mark. 
 

Kattunga kyrkoruin, den första i sitt slag! 
I Björketorp, närmare i bestämt i Kattunga, låg Västsveriges första kristna kyrka som byggdes 
på 1100 talet. Numera finns bara ruiner av den gamla kyrkan kvar.12  
     Kyrkan kallades förr i tiden för ”Häradskyrka” för det var den enda kyrkan i häradet. 
Människor kom långväga ifrån för att besöka denna kyrka, bland annat från Göteborg, södra 
delen av Västra Götaland, Halland och ända till Bohuslän. Ängen utanför där folk som skulle 
besöka kyrkan lämnade sina hästar kallas än idag för ”Göteborgsängen” på grund av alla 
besökare från Göteborg. 
     Det finns många gamla berättelser om kyrkan och dess besökare. Det var många nordbor 
som besökte medelhavsområdet under 1000-talet. Vissa konstföremål och avbildningar i 
kyrkan vittnar om detta.  
     På 1800-talet slutade man med gudstjänster och kyrkan började alltmer förfalla. De 
bestämdes att människorna från Kattunga skulle gå till den andra grannkyrkan som låg i 
Surteby. 1826 bestämdes 
sammanslagningen mellan de 
båda kyrkorna och fastän 
kyrkovärdarna var emot de, 
bestämde kyrkohedern att de 
skulle ske. 13 
     När kyrkan tillslut skulle 
rivas så skadade en man sig 
svårt och dog i blodförgiftning 
och inte långt därefter dog 
även kyrkohedern. Detta gjorde så att ingen längre vågade fortsätta med rivningsarbetet och 
detta  
resulterade till att ruiner ifrån Kattunga kyrka finns kvar än idag.14 
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Ritning på hur en stavkyrka kunde se ut 



Kyrkan i Kattunga var gjord i sten redan på 1100-talet. Detta var mycket ovanligt eftersom de 
flesta kyrkor som byggdes i början var gjorda av trä. Att bygga med sten var något man 
föredrog, men det var alldeles för dyrt så därför gjordes de flesta i trä. Kyrkorna i trä kallades 
stavkyrkor och de byggdes med en alldeles egen teknik. Dessa kyrkor kan inte längre spåras 
med hjälp av arkeologi eftersom de har förmultnats bort, men man tror sig ha funnit rester av 
en stavkyrka ibland annat Kinnarumma. Det var inte förrän hundra år senare, på 1200-talet 
som de romanska stenkyrkorna blev allmänt 
uppförda på Västgötaslätten. 
     Kyrkorna i Västra Götaland var både fler och 
låg tätare än på något annat ställe i Sverige. Det 
fanns 517 kyrkor i på 1200-talet och 24 av dem låg 
i Mark, samma antal som det fanns socknar.15 
     Varje socken fick själva välja ut sin präst. 
Prästen hade därför mycket stort ansvar. Det var 
han som hade ansvar för gårdarnas och åkrarnas 
makter. Det var han som skulle välsigna och 
beskydda inte bara människorna utan även 
boskapen, grödorna och fiskevatten. Även om 
prästerna hade stor makt och ett stort inflytande i 
varje socken så var det även han som fick ta 
ansvaret och skulden ifall det blev missväxt eller 
farsot.16 
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 Marks historia I, Ett gränshärads historia från urtid till stormaktstid, sid 47ff 
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Kolla in oss på Youtube:  
http://www.youtube.com/user/PlatseriMarkskommun#p/u/4/cp3f4AC4KoM 
 
Vägbeskrivning 
Kör till Björketorps samhälle, därifrån är det skyltat 2 kilometer till kyrkoruinen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotskäl 
Namnet Fotskäl har en betydelse då ”Fot” och 
”skäl” betyder rågång, ägoskillnad.17  
 
Marks kommun har inte alltid varit en kommun. 
Under många år har orterna här omkring gränsat 
till det danska väldet. Västra Götaland hade en 
egen kung en gång i tiden och hade sitt säte i 
Fotskäl. Därför är Haralds kulle betydande historisk plats i Marks kommun. 
 
Haraldskullen 
Utmed vägen mellan Tostareds kyrka och Fotskäls kyrka finner man Haraldskullen. Kullen 
har tillhört en kung Harald som regerade över Västra Götaland, och det sägs att även hans 
gravplats är belägen där, enligt August Melanders bok; Marks och Bollebygds härader från 
1913.18 Andra nutida källor anser inte Haralds bakgrund som känd, men tror att han var 
sannolikt en lokal hövding. De anser inte att bevisen är nog för att veta om han är diktad eller 
verklig.19  
     I närheten av denna gravplats fanns lämningar av en borg under början av 1900-talet, men 
som idag är borta.  Här låg också en källa som var en mycket eftertraktad hälsobrunn i början 
på 1800-talet. Det sades att vattnet var lika friskt som Loka källa.20 
     På Haralds kulle i närheten av tidigare säteriet Vilg är lämningarna efter förskansningar 
dokumenterade. Det har även hittats 14 mynt från åren 1604 och 1610.21  
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Kolla in oss på Youtube:  http://www.youtube.com/watch?v=V6-sALleVaI 
 

Vägbeskrivning 
Utgå från Fotskäls kyrka och kör mot Tostared samhälle. Ta sedan vänster upp mot en 
grusväg så ligger kullen på höger sida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fritsla 
Namnet Fritsla är ursprungligen i plural ”frislar”, 
som betyder krökning och syftar på de många 
bukter som Häggån gör.22  
 
Marks kommuns industri har genom tiderna haft 
en stor genomslagskraft. De platserna man besöker 
idag i kommunen kan för inte så länge sedan varit 
ett betydande industriområde som genererade i 
jobb som var viktiga för invånarna i Mark. Fritsla 
var en sådan viktig plats under medeltiden, där 
arbetet i Fritsla var centrerat runt en masugn.  
 
Kolebäcksugnen 
I Fritsla finner man en gammal masugn som är unikt i Mark av sitt slag. Kolebäcksugnen som 
den kallas är så enkelt konstruerad att en datering från medeltiden är troligast. Det finns inga 
dokumentationer från masugnen i bruk från 1500-talet eller senare, vilket tyder på att den 
antagligen var i bruk innan dess, men lades ned. Eftersom Fritsla var danskt under medeltiden 
måste masugnen varit driven av danskar, vilket också kan vara en förklaring till dess primitiva 
konstruktion.  
     Det finns ett stort område med stora mängder träkol strax under markytan som är beläget 
norr om masugnen, vilket tyder på kolmilor, som är en slags kontrollerad form av eldning. 
Kolen var en förutsättning för masugnens drift, precis som malm. Lämningar påvisar att 
ugnen drevs av bergmalm. I rostgropen upphettade man malmen för att få bort svavel och 
göra den mera lämpad att behandla i ugnen.  
     Masugnen har en ugnspipa av slagen sten och botten är cirka sextio centimeter i kvadrat 
bestående av en tjock häll av glimmerskiffer. Pipan vidgar sig uppåt så att öppningen är cirka 
två meter i kvadrat. Eftersom det inte fanns någon flod i närheten så är pipan murad med 
fuktig mjäle.23Mjäle är en slags sandjord.24 
     Av värmen från smältan har stenarna i väggarna på masugnen fått en tegelliknande 
karaktär. Ugnen ligger på en konliknande kulle av moränmassor som formats genom åren. Det 
finns teorier om att masugnen troligtvis har varit kringbyggd med timmerstockar. 
Anläggningen skulle nämligen då kallas för mulltimmerhytta. Vad som är säkert är i alla fall 
att hela masugnens area har varit tio kvadrat meter och drygt tre meter på höjden.   
     En gång leder in till pipan som kommer från öster ifrån ett blästerverk som drevs av 
vattenkraft.25 Användning av blästerverk var en primitiv variant av gruvbrytning och 
järnberedning.26Vattenhjulet fick sin kraft från vattenfallet i Kolebäck, vilket drevs av en 
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speciell sektion av detta fall som kallas Bruksbäcken. Troligtvis har det tidigare funnits en 
damm längre upp i bäcken. Rostad malm och träkol varvades i pipan på masugnen. Man fick 
upp temperaturer upp till 1100 grader som gjorde att den framtagna järnmalmen från 
blästerverken reducerades till järn. För att slagg skulle kunna tappas ut ur ugnen finns det en 
gång söderut från ugnen. Detta har påverkat masugnens omgivning som är full med slagg. 
    Det finns uppgifter om att det hittades ett städ på en ö i närheten av masugnen vilket kan 
tyda på att det fanns en närliggande smedja.27 Fritsla var alltså under medeltiden ett betydande 
industriområde av unikt slag i Marks kommun.  
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Kolla in oss på Youtube: 
http://www.youtube.com/user/PlatseriMarkskommun#p/u/3/_djm9sqhqwU 
 
Vägbeskrivning 
Starta vid Fritsla centrum och kör mot Borås. Följ skyltarna som visar ”Kolebäcksugnen” och 
följ vägen i 2 kilometer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hajom 
Hajom är en sammansättning av ordet ”Hage” som kan 
betyda inhägnad eller betesmark och ordet ”hem” som är 
ett gammalt ord för bygd.28 

I Hajom finns platsen Getryggen som visar att historien 
lämnar sina spår. Istidens spår är många i världen men är 
värda att uppmärksamma. Getryggen är ett ”smeknamn” på 
en naturlig process som skedde under smältandet av isarna. 
Spåren över världen har lett till vårt kunnande angående 
istiden idag, och i Hajom kan man besöka platsen som 
reflekterar vår fornhistoria. 

Getryggen - Inlandsisens efterbörd 
Istiden har lämnat sina spår runt om i världen och även i Hajom. Platsen kallas ”Getryggen”, 
som de flesta moränryggar brukar kallas. Moränränderna eller moränryggarna bildades i takt 
med isavsmältningen under istiden. När det blev varmare och isen smälte dröjde sig vattnet 
kvar på vissa platser i små sjöar, som tillslut dränerades ut. För 12500 år sedan frös isarna 
igen och bildade ett tundraliknande klimat. Dessa bildade kraftiga moränmassor och 
moränryggar som bildats som tunnlar under inlandsisen.  
     Anledningen till att platsen kallas Getryggen är för att åsarna som bildades i Hajom efter 
inlandsisen formades som ett skarpt markerat krön, som ryggen på en get. Eftersom 
moränryggarna är så framträdande i naturen är att det inte ligger vid kusten där de kan 
eroderas av havet. 29 
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Kolla in oss på Youtube: 
http://www.youtube.com/user/PlatseriMarkskommun#p/u/2/2RawOca45Qs 
 
Vägbeskrivning 
Utgå från Lilla hålsjöns badplats i Hyssna. Kör mot Hyssna centrum och kör in vänster vid 
första vägdelning. Håll vänster tills ni kommer fram till en stor bondgård ta där höger och följ 
vägen tills den tar slut. Välkommen till Freabyggd.   

 

 

 

 

 

 

 



Horred 
Ursprungligen kommer Horreds namn från 
Hornarydh som betyder Hornåns röjning. Hornån 
rinner nämligen från Stora och Lilla Hornsjön till 
Viskan.30 

Det var svårt att hitta någon historisk plats i Horred, 
men efter mycket letande fann vi Klockaregården 
med dess unika stenmangel och historien om Karl 
den XIIs kulknapp. Vi tycker detta är värt att veta mer om i Horred. 

Klockaregården och stenmangeln 
I Klockaregården i Horred finns en unik stenmangel. Det finns bara fyra kända manglar av 
denna typ i hela Västeuropa, i Tyskland, Österrike och Italien.31 
     Mangeln är från 1800 talet och väger ca 20 ton, vilket gör den svårflyttad. Fram till 1928 
drevs mangeln av hästvandring, detta kallades för stående vandring. Hästen styrdes genom 
mangelskötaren som sade till när han skulle vända om och byta riktning. Under denna tid 
arbetade cirka fyra man från morgon till kväll. Man manglade cirka 80 handdukslängder varje 
dag. 32 
     Klockaregården i Horred är inte bara känd för sin stenmangel, det är även här som man 
kan se en kopia av Karl den XII:s kulknapp och en docka med hans tidstypiska kläder. För det 
var nämligen strax utanför Horred som kulknappen som blev Karl den XII:s död hittades. 
Smedmästaren Carl- Hjalmar Andersson fann denna kulknapp 1924 och historien efter det har 
blivit mycket populär i Horred. Originalet finns nu på Varbergs museum.33   
 
”Här pågår ett EU projekt för levande 
landsbygd.” 
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                          Byggnaden där stenmangeln befinner sig. 

 
 

 

 

 
                  

Klockaregården 

 
 
Kolla in oss på Youtube: http://www.youtube.com/user/PlatseriMarkskommun#p/u/1/IyvvN-
mnNHk 
 
Vägbeskrivning 
Det ligger mittemot Horreds kyrka på andra sidan vägen. Platsen är skyltad som ”Vävstuga”. 

 

 

 

 

 

 



Hyssna 
Varifrån Hyssnas namn kommer ifrån är 
osäkert, men en tolkning är att Hyssna är en 
gammalt sammansatt ord som betyder ”ån delar 
sig”, som ån Surtan gör vid Hyssnas gamla 
kyrka.34 

I Hyssna reflekteras en bild av det gamla 
Sverige och svenskarnas gamla tro före intryck 
av omvärlden. Svenskarna och nordborna hade 
en egen polyteistisk tro långt tillbaka som 
kallades Asatron. I Hyssna får man en inblick i tron och platserna Thorshall och Thorskälla 
som är unika genom sin bevarade historia som lever kvar i platserna.  

Thors hallar och källa 
Thor var västgötarnas högsta gud och i Hyssna offrade man till hans ära. Thorshall ligger i 
närheten av den gamla ödekyrkan i Hyssna. Berget sägs asaguden Thor ha dyrkat och bevarat 
sitt namn i bergets namn. Även om det nu är omkring 1000 år sedan som man dyrkade och 
offrade till guden Thor på denna plats så finns det kvar lämningar.  
     Sägnen säger att det finns gömt en pengakista med guld i berget bevakad av en tupp. 
Lämningarna finns vid bergets fot i form av en offerkälla. Denna offerkälla kallas Thorshalls 
källa där vattnet sades smaka friskt och gott.  
     August Melander skriver i sin bok; Marks och Bollebygds härader från 1912, att han 
träffat äldre personer som mindes sig ha offrat i källan och färdats från långt avlägsna gårdar 
för syftet. De hämtade också vatten från källan, vilket helst skulle ske på torsdags 
morgonarna. Man skulle kunna få se spegelbilden av sin tillkommande i källan om man en 
skärtorsdag offrade i källan och sedan gick baklänges, motsols sju varv runt källan. 
     Det finns ännu en sägen angående källan att där bodde en vit orm. Om man kokade ormen 
och drack vattnet skulle man bli mycket vis, men det finns inga bevis bevarade på att detta 
stämde. Däremot finns det bevis på att källan har använts som offerkälla, och så sent som på 
slutet av 1800-talet hittade Anders Svensson i Hulugården mynt där. 35 
 Asaguden Thor var en åskgud och var son till en annan asagud vid namn Oden. Thors mor är 
jordgudinnan. Thor har en fru som heter Siv och två barn, dottern Trud och sonen Mode.  
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     När Thor for över himlavalvet åkte han i sin vagn av järn som 
drogs av två bockar. Thor slogs med sin hammare Mjölner för att 
bekämpa onda jättar där han var stark och rättrådig. Förutom 
Mjölner hade Thor också ett kraftbälte som hette Megingjord, 
som gjorde honom starkare när han drog åt svångremmen. Andra 
attribut som han hade var hans järnhandskar och att han hade en 
järnstång i vänster hand. När Thor skyddade sitt hem Asagård 
mot jättar och andra vidunder kunde han vara mycket 
temperamentsfull, men han var aldrig ond. Han slängde iväg 
Mjölner som for omkring tills den träffade sitt mål, och sedan återvände den till Thors hand. 
När Mjölner svingades iväg bildades åskblixtar och själva åsksmällen bildades när Thor sedan 
slog jätten i skallen med Mjölner.36  
     När kristendomen introducerades som ett alternativ till asatron blev Thors hammare en 
symbol för asatron, så som korset för kristendomen.  
     Folket i Hyssna tillbad och dyrkade troligtvis Thor i frågor som berörde vind, väder och 
årsväxt. Thor var just fruktbarheten, vindarna och vädrets gud. Thor dyrkades till stor del av 
bönderna och trälarna, eftersom att han var en ganska enkel gud genom att han bringar 
ordning i kaos. 37 
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Tors källa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kolla in oss på Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=pwx-80kB-xc 
 
Vägbeskrivning 
Starta vid gamla kyrkan i Hyssna och följ Hyssnaleden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tors hall 



Kinna 
 
Namnet kommer ifrån ”Kinn” som betyder 
bergssluttning. Kinna ligger nämligen mellan två stora 
höjder.38 
 
De stora vita byggnaderna som finns runtom i Mark 
och främst Kinna har kanske inte så många lagt märke 
till. Dessa vita, vackra byggnaderna kallas 
förläggargårdar och dessa var viktiga för Marks 
produktion av tyg därför har vi valt att berätta mer om 
dessa. 
 

De vita förläggargårdarna 
I Mark och framförallt Kinna så finns det mängder av vackra vita förläggargårdar. 
Motsvarande imponerande byggnader finner man inte i hela Västsverige. Dessa byggnader 
som liknar herrgårdar uppfördes i början av 1800talet. Förläggarna var rika bönder som ville 
visa upp sin rikedom. Byggnaderna har oftast flyglar och hade vit träpanel med bland annat 
rikt utsmyckade lister. Dessa byggnader stack verkligen ut i en bygd som för det mesta bestod 
av torp, gårdar och små backstugor.39 
     Vävningen har länge varit viktig i Mark. I och med att vävningen blev så populär kunde 
detta unika förläggarsystem växa fram. Dagens företag som Pelle vävare, Linneväveriet och 
Kasthall har alla sitt ursprung just i förläggarverksamheten. 
     Från slutet av 1600 talet var det många utav bönderna i Mark som livnärde sig på att väva 
hemma. Det var i första hand lin som bönderna odlade själva som användes. De färdiga 
tygerna såldes till kringresande knallar som kom förbi och spred tygerna vidare till andra 
delar av Sverige. I och med detta uppstod det så kallade förläggarsystemet. Förmögna 
storbönder, förläggare köpte garn som de lät hemväverskor väva. Sedan sålde förläggaren 
tygerna till olika grossister, som främst befann sig i Göteborg. Under 1800 talet blomstrade 
handeln och man hade börjat importera bomull som började ta över linets roll alltmer. De 
största förläggarna kunde sysselsätta upp till 2000 väverskor och för att visa sitt välstånd 
byggdes dessa förläggargårdar som var som ett herrgårdshem för tygbaroner. Under mitten av 
1800 talet så stod sjuhäradsbygden för 80 % av allt bomullstyg som salufördes i Sverige. 
Mark var alltså ledande i bomullsvävningen i landet och Kinna blev centrum för 
förläggarverksamheten.40 
     Förläggaren Sven Andersson på förläggargården Kinna Sanden var störst under 1840-50 
och 60-talet med cirka 2000 hemväverskor när verksamheten var som störst.41 
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Kolla in oss på Youtube: 
http://www.youtube.com/user/PlatseriMarkskommun#p/u/11/HjuvW2vAXQc 
 
Vägbeskrivning 
Mitt emot kommunhuset i Kinna centrum.  

 

 

 

 

 

 



Rydal  
Genom orten Rydal rinner ån Viskan igenom, 
vilket förr var ett betydande vattendrag för ortens 
industri. Här anlades i mitten av 1800-talet ett 
spinneri och vattenkraftverk som försörjde detta 
med el. Spinneriet är det enda bevarade i Sverige, 
och det återspeglar industrins framfart och 
betydelse för invånarna i Marks kommun under 
den tiden. 

 Rydals manifaktur AB – 
Bomullsspinneriet 
Samhället Rydal etablerades vid grundandet av 
Rydals Spinneri år 1854. Sven Erikson var den 
som byggde spinneriet år 1853, utav gråsten från närområdet och gjutjärnspelare från 
Manchester. På grund av de arbetstillfällen som skapades genom spinneriet byggdes ett helt 
samhälle upp runt omkring. Skolor, bostäder och affärer försedde Rydals befolkning med det 
som de behövde. Vattendraget Viskan, var en drivande kraft som försedde fabriken med 
energi och el. Av den engelska spinnmästaren uttrycktes lovord som ”Werldens beste 
Waterhjul”.42 
     Idag finns Sveriges enda bevarade spinnsal i Rydal, där spinnmaskinerna körs emellanåt 
under visningar.  
     Redan under 1500-talet fanns det en textiltradition i Rydal och Marks kommun, där 
ylletyget hade en stor betydelse i handelsavseende. Under 1700-talet producerades allt mer 
linnetyger genom hemindustri med knallar och storbönder som organisatörer av väverskorna. 
Under 1800-talet introducerades bomullen, vilket lade grunden till de förläggarsystem som 
bildades. Förläggarna investerade i bomull som de gav till väverskor som vävde i sina hem, 
och sålde tillbaka det färdigvävda resultatet till förläggarna gentemot en lön. I sin tur sålde 
förläggarna väverskornas vävar och tjänade pengar nog att investera på nytt. En förläggare 
kunde ha ett flertal väverskor i produktion. På detta sätt växte Rydals spinneri fram. Här 
kunde 1500 väverskor få rum, genom sin förläggare Sven Erikson43.  
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Kolla in oss på Youtube: 
http://www.youtube.com/user/PlatseriMarkskommun#p/u/0/hPDcSSHZn4Y 
 
Vägbeskrivning 
Mitt i Rydals samhälle. Platsen heter Rydals museum. 

 

 

 

 

 

 

 



Skene 
Skenes namn är en sammansättning av ”skadh” och 
”vini”. Tolkningen är omtvistad, men man tror att 
”skadh” troligen betyder vattendrag och ”vini” 
betyder betesmark.44 

Man har svårt att tro att det har funnits en 
avrättningsplats i Skene, men det har det. Galgbacken 
på Nycklaberget har både varit en betydande och 
skräckinjagade plats för befolkningen som har tagit 
många liv genom åren. 

Den otäcka Galgbacken 
”Annica  Jönsdotter leds fram till stupstocken. Hon bär huvudet högt, men stegen är så tunga 
som de förmodligen bara kan vara hos den som går en oåterkallelig död till mötes. Ingen vet 
vad hon känner. Kanske går tankarna till Lars Hammar, han som borde ha delat hennes 
fasansfulla stund på galgbacken. Han var rotebåtsman och svåger till Annica Jönsdotter. På 
gården Esphult i halländska Fagered hade Annica Jönsdotter, enligt protokoll från hösttinget 
1750, "låtit sig lägra" och begått hor med svågern.”45 

Tingsrätten beslutade 1682 att denna exekutionsplats skulle upprättas med galge och kåk. Kåk 
var en skampåle där fången fick skämmas och kedjas fast. Denna plats hade en mycket bra 
strategisk plats på Nycklaberget. Avrättningsplatsen var inte bara till för att döma fångar utan 
skulle också skrämma befolkningen så att de skulle vara ordning och inte bli bråk, för då 
skulle straff på galgbacken utföras. Avrättningarna ansågs också som en spännande del i 
vardagen och det ansågs vara ett skräckinjagande folknöje att beskåda. Det fanns både galge 
stupstock och bål på galgbacken. Hängning var det värsta straffet och det var oftast för 
tjuvarna. Halshuggning och därefter att man brändes på bål var den vanligaste 
avrättningsmetoden. Det var bödeln eller skarprättaren som han också kallades som utförde 
halshuggningen. Det sägs att man sparade blodet från den avrättade för att ge de till personer 
med epilepsi, detta skulle nämligen göra dem friska. De avrättade kropparna ansågs heller inte 
värdiga att begravas på en kyrkogård utan grävdes helt enkelt bara ned vid 
avrättningsplatsen.46 
     1934 fann arkeologer benrester ifrån människor som hade avrättats på galgbacken och man 
har även funnit två stupstockar som numera förvaras på Baskagården i Skene. 47 
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Kolla in oss på Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=BW38hz4Ccjc 
 
Vägbeskrivning 
I Skene centrum går man upp för Nycklaberget. Man går över vägen vid Frölisch kiosk och 
följer gångvägen upp för berget.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sätila 
 
Sätila har fått sitt namn ifrån ”sä” som är ett 
gammalt namn för sjö och ”täldra” som 
betyder råmärkessten. Sjön syftar på Lygnen 
och såmärkesstenen är en bautasten som ligger 
precis vid sjön.48 
 
ISA båten hade en stor och historisk 
transportbetydelse för invånarna i närliggande 
orter. Både folk och varor sparade tid och slit 
genom att åka med ISA. ISA var en unik 
transport som länkade samman stad och landsbygd.  

Ångfartyget ISA 
År 1889 bildades Lygnerns Ångbåts AB för att underlätta transporten över sjön Lygnen. Carl 
Lyon var ledare för projektet som underlättade transportsträckorna för invånarna i Mark. En 
ångbåt som kom att kallas för ISA utgick från Sätila dagligen och gick i land i Fjärås med 
såväl passagerare som gods. Bryggor som upprättades utefter vägen, signalerade med hjälp av 
fotogenlyktor. 
     Turlistan angav Sätilas transportmedel som ”Snabbaste vägen mellan Göteborg och 
Västergötland”. Båten var bygd utav plåt i Lidköping och var besiktigad för att kunna 
transportera 72 passagerare.49

  

En aktie på Lygnerns Nya Ångbåtsaktiebolag kostade 100 kr. Befälhavare Petter Andersson 
lönades med 100 kr i månaden, maskinisten Alfred Andersson fick 45 kr i månaden och 
bolagets kusk A. Mattson 65 kr i månaden.  
     Under en tid levererade bönderna mejeriprodukter till mejeriet i Kungsbacka. Då möttes 
varorna av häst och vagn på bryggan på andra sidan sjön. När tågrälsen byggdes i Fjärås, 
kunde Sätilaborna ta sig snabbt och effektivt till Kungsbacka och Göteborg. Om man ville 
vara passagerare på ISA-båten var man tvungen att köpa en biljett, och den kostade under 
kronan i början av 1900-talet. År 1902 såldes 345 stycken biljetter för 50 öre styck, och 102 
stycken för 25 öre styck.  
     Tack vare ISA båten kunde man lättare transportera virke över sjön, som man under många 
tider avverkat i trakterna kring Hyssna och Sätila. Många olyckor skedde vid flottning över 
sjön när man skulle ro ut på sjön med virket, men nu kunde de istället lättare bogseras på 
pråmar efter ångbåten.  
     Ångbåtsbolaget upphörde år 1921 på grund av bland annat den mer och mer utbredda 
bilismen. Kapten Carlsén å andra sidan, ansåg att bilismen var en övergående fas, och 
fortsatte ytterligare några år i privat regi.50
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     En nyuppförd ISA båt kommer sjösättas lördagen den 5:e juni som ett turistprojekt i 
eldriven miljövänlig tappning istället för den tidigare ångbåtsupplagan. ISA af Lygnen ska 
man kunna gå ombord på som turist. Det kommer att bli en sammanhållande länk mellan orter 
precis som förr.51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kolla in oss på Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=faS2hIP2AWY 
 
Vägbeskrivning 
Kör till Sätila Kyrka och sväng av vägen åt vänster ner mot Lygnern.  
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Torestorp 
Torestorp kommer från mansnamnet Tore. 

Hyltenäskulle blev vald som en unik vacker plats 
långt tillbaka i tiden. Det unika läget som fick 
George Seaton att anlägga sitt jaktslott, gör platsen 
historisk. Få platser är lämpliga efter sådana 
kriterier.52 

Jaktslottet som brändes 
I Torestorp byggde en man ett slott mellan år 1916-1917 på en plats som han fann idyllisk. 
Platsen är belägen uppe på en kulle i närheten av Öxnevalla som heter Hyltenäskulle. Idag 
finns inte mycket till ruiner eftersom slottet brann ner år 1923, men historian om slottet finns 
kvar och även den vackra utsikten. 53 
     George Seaton hette mannen som valde ut tomten i Torestorp under tidigt 1900-tal. Han 
tillhörde en engelsk familj från Nottinghamshire i centrala England, men hans farföräldrar 
flyttade till Göteborg, vilket där av blev George Seatons födelsestad. Med både en far och en 
farfar som var mycket framgångsrika inom affärsbranschen blev George en välbeställd man. 
Han ärvde Aspenäs herrgård i Lerum, där han hade bott som barn, och som han sedan också 
sålde. Han ärvde också sin fars företag och familjens förmögenhet tillsammans med sin mor.  
     George Seaton gick på de finaste skolorna i Göteborg och studerade även i Tyskland för att 
lära sig mer inom bankindustrin.54 
     George Seaton älskade jakt, fiske och naturliv, vilket föll sig perfekt för honom att bygga 
ett jaktslott. I gränstrakten till Öxnevalla blev en Hyltenäskulle i Torestorp utvald som perfekt 
plats för att odla upp fasaner. Slottet ritades av en Göteborgsk arkitekt vid namn Carl 
Hansson, och byggdes av ett hundratal arbetare. Huset var cirka 41x47 meter med en 
borgargård på 18x18 meter. Spekulationer pågår än idag om hur många rum som fanns, men 
man gjorde en mätning 1991 där det framkom cirka 35 rum.55 
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Kolla in oss på Youtube: http://www.youtube.com/user/PlatseriMarkskommun#p/u/8/txyLt-
NBrV8 
 
Vägbeskrivning 
Kör mot Torestorp och följ sedan skyltarna mot Hyltenäs kulle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tostared 
Tostareds namn kommer ifrån mansnamnet Toste 
och ”red” eller ”ryd” som betyder röjning.56 

Lygnern har påverkat folket i Tostared och även 
andra kringliggande orter under alla tider och än 
idag. Det intressanta med platsen är dess förrädiska 
natur som länge har varit riskfylld att korsa. Förr var 
människorna i orterna mer beroende av sjön som 
transportsträcka, innan bilismen gjorde sitt intåg. 
Sjön användes till många saker och ledde till många upplevelser som var nödvändiga och 
historiska.  

 Sjön Lygnern 
Tostared ligger vid sjön Lygnern som har haft stor betydelse för orten under alla tider. Sjön 
har använts i stor utsträckning som transportsträcka på grund av sin storlek på 20 x 2 km. På 
sjön har Tostaredsborna kunnat ta sig snabbt både till Sätila och Fjärås, men har varit tvungna 
att akta sig för sjöns förrädiska strömmar, isar och ett djup på sina ställen upp till 40 meter.57  
       Lygnern hette Lygni på 1300-talets början som härstammar från fornsvenskans Lygnir 
som betyder lugn. Även fast Lygnern betyder lugn så har den aldrig varit det. Sjön är vacker, 
men den är också mycket farlig. Sjön kan snabbt ändra karaktär och blåsas upp till kraftiga 
vågor. En annan teori som stämmer bättre in på Lygnerns karaktär är fornsvenskans ord 
Lyginn som betyder lögnaktig och bedräglig. 
     Transportsleden över Lygnern gjorde tillvaron mer effektiv för Tostaredsborna. Att ta sig 
runt sjön tog lång tid i jämförelse med att gå över isen på vintern eller ro över sjön på 
sommaren. Dock hände det många tragiska olyckor och gör än idag på Lygnern, många av 
dem på grund av övertro på sin egen kapacitet. 58 
Sjön utnyttjades i brottsligt avseende så familjer norr om sjön passade på att plundra runt sjön. 
Kreatur av olika slag försvann och bönder fann sina åkrar uttröskade utefter den. De som 
misstänktes för stölderna var ett par skickliga seglarbröder som använde sitt segelfartyg för att 
förflytta sig snabbt till och från stöldplatserna. Bröderna var beväpnade vilket ledde till att 
brottsutredarna aldrig tog sig nära nog för att förhöra bröderna. Två andra bröder seglade ut 
mitt i den mörka natten för att sänka segelfartyget så att brottsligheten skulle upphöra, men de 
sänkte den på för grunt vatten vilket ledde till att ägarna hittade sin båt morgonen efter. De 
bad kaptenen på ångbåtsföretaget ISA att bogsera upp båten, men kaptenen körde istället över 
fartyget som ledde till att det totalförstördes. Tjuvbröderna fortsatte att utöva sina brott, men 
plundringarna längs Lygnerns strandkanter upphörde.59 
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Kolla in oss på Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=7CTqg_fRDgs 
 
Vägbeskrivning 
Följ skyltarna mot Fotskäl och sväng av mot Tostared. När ni kommer till Tostared är 
Lygnern ständigt närvarande och omöjlig att missa.  

 

 

 

 



Örby 

 
Örbys namn kommer från (sten)ör som 
betyder grus.60 
 
De flesta i Mark har säkert hört talas om 
Öresten i Örby, men vi tror att få vet vad som 
egentligen hände här. Platsen är för de flesta 
känt sedan tidigare med dess fina utsikt med 
promenadstigar och fikaställen. Vi har valt 
Öresten för att vi vill betona de historiska 
som har hänt här. 
 

Den betydelsefulla fästningen Öresten 
Fram till freden i Brömsebro 1645 var Mark ett gränsområde mot danskarna. (Mark betyder 
just gränsområde) Det förekom stora slag och olika slags gränshandel. En stark fästning 
behövdes för att kunna försvara sig mot danskarna och det var därför borgen Öresten byggdes. 
Öresten blev ett av de viktigaste fästena i Västra Götaland mot de fientliga danskarna.  61 
     Borgen byggdes troligtvis mellan åren 1362-1366, men det är fortfarande oklart om det var 
svenskar eller danskar som lät bygga den. 1434 brändes borgen ned för första gången av sin 
danske fogde Jösse Laurensen när Engelbrekt och hans mannar belägrade slottet. Man 
lyckades återupprätta borgen på 1450-talet, men blev åter igen nerbränd 1502.62 Borgen 
totalförstördes alltså två gånger, men byggdes upp igen mot böndernas vilja. De var trötta på 
truppbesöken, bränderna och skövlingen som fästningen bidrog till. De var också emot 
borgfogdens förbud mot handeln med danskarna i Halland. 1521 hade bönderna fått nog. 
Genom att köpa borgen med hjälp av hundra oxar så kunde de bränna ner fästingen en tredje 
och sista gång.63 
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Kolla in oss på Youtube: 
http://www.youtube.com/user/PlatseriMarkskommun#p/u/10/G_vVXQnCYcU 
 
Vägbeskrivning 
Mellan Skene och Örby finns skyltar mot Öresten. Följ skyltarna så hittar du lätt.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Öxabäck 
 
Namnet Öxabäck kommer från en gård i bygden 
med samma namn. Den har i sin tur fått sitt 
namn från den bäck som utgör Öxasjöns avlopp. 
Ordet ”öxa” är ett gammalt namn på oxarnas.64 
 
I Öxabäck har vi valt platsen där den kända 
Prekebogumman levde. Ruinen av stället där hon 
bodde finns fortfarande kvar och eftersom hon har betytt så mycket för människorna i Mark så 
känns det som en självklarhet för oss att ge en närmare inblick om hur hon levde och vem hon 
var. 
 
Prekebogummans läkande krafter 
Prekebogumman i Öxabäck var känd runt om i hela Mark och även utanför bygden för sina 
läkekonster. Det var folk som kom långväga för att besöka henne, men vem var denna 
kvinna? Det finns många berättelser och anekdoter om henne, men hur väl dessa stämmer vet 
man egentligen inte. 
     Prekebogumman hette egentligen Christina Gunnarsdotter och föddes år 1837 på Brattåsen 
och dog 1912 i Prekebo.65 Vid sidan av sitt jordbruk livnärde hon sig på att driva en sjukstuga 
med laboratorium och lasarett.66Det fanns andra doktorinnor i området, men ingen lika 
omtalad som Christina. Det berättas att Christina satt i sin gungstol och tog emot sina besök i 
en särskild kammare där även alla hennes mediciner fanns. Det finns många berättelser om 
hennes olika besök. Det var en äldre dam som hade bölder på armar och ansikte. Hon fick ett 
råd att besöka gumman i Prekebo. Christina gjorde en blandning av växter och örter och lät 
kvinnan dricka. Bölderna försvann för alltid. Många bönder kom på vårkanten för att få bort 
sitt dåliga vinterblod, för att göra detta använde sig Christina av blodiglar. Att använda sig av 
blodiglar har kommit på nytt även i vår tid i olika medicinska sammanhang.67 Iglarna fick hon 
genom att en kvinna gick ner i en vattensamling naken. Iglarna bet sig fast och innan de 
hunnit suga blod tog hon snabbt av dem. När iglarna satt på de sjuka föll de av när de hade 
sugit sig fulla på blod då strödde Christina salt på dem. Detta gjorde så att iglarna kräktes upp 
blodet och kunde användas på nytt.68 Många av hennes behandlingar hade säkerligen en 
positiv effekt, men vissa berättelser som berättas om Prekebogumman är nog just bara 
berättelser. En utav dessa berättelser handlar om en flicka som var förlamad. Hon kom till 
kvinnan i Prekebo för att få hjälp. Christina satte iglar på hennes ben och hon lät henne stanna 
i två år för gymnastik. Efter ett tag kunde hon gå och efter ytterligare några år kunde hon 
slänga sina kryckor och leva ett normalt liv. 
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     Aron Kallin som föddes i Mjöbäck 1854 berättade att gumman i Prekebo kunde både spå i 
kort och säga var saker och ting var någonstans om han hade tappat bort det. En snickare hade 
tappat bort sina yxa och när han frågade Christina kunde hon tala om exakt var den var 
någonstans och precis där hittade han sin yxa. 69 En annan berättelse handlade om en man som 
skulle åka med Titanic till Amerika. Christina hade så sagt: ” Gör inte det för båten kommer 
aldrig fram”70Till sina läkekonster berättas de att hon använde sig av mullvadar mot 
fallandesot, för kikhosta mårdkött och ormgaddar. 
     En förmögen man från Göteborg som var sjuk i cancer kunde inte bli botad från vanliga 
läkare, men av gumman i Prekebo blev han mot förmodan frisk från sin cancer. Som tack fick 
hon en övertäckt vagn av mannen. Det var en lyxvagn som ingen annan i socknen hade råd 
med. Med denna vagn färdades Christina till kyrkan på söndagar. 
     Det finns en del recept kvar från Prekebogumman Christina som blev bevarade med hjälp 
av hennes son.71 Idag finns även ruiner ifrån ladugården, lasarettet och bostaden kvar.72 
 
Hostmedicin 
Anisolja och lakrits 
 
Astma 
Morötter 
Hyllete 
Mictiturasbläck 
 
Sår/Klåda 
Matolja 
Ammikos 
Vitsippa 
Salvia73 
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Kolla in oss på Youtube: 
http://www.youtube.com/user/PlatseriMarkskommun#p/u/9/unfHd2BxpyU 
 
Vägbeskrivning 
Utgå från Öxabäck och kör mot Höghult, sväng sedan av mot Bredhult och följ vägen tills ni 
finner skylten: ”Ekomuseum Prekebogumman”.  

 

 

 

 

 

 


