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1. Inledning,	bakgrund	och	syfte	

Kula AB har på uppdrag av Vårgårda kommun (Samhällsbyggnad) utfört en kultur-
historisk analys av kulturmiljön kring Hols kyrkby, belägen cirka en mil sydväst om 
Vårgårda centralort. Uppdraget har föranletts av planerna på att upprätta en detalj-
plan för bebyggelse i anslutning till Hols kyrkomiljö. Den senare utgör ett av kärn- 
värdena i kulturmiljövårdens riksintresse Hol (P 37), belägen i dess södra del.  

Det föreslagna planområdet består av två delytor, belägna på ömse sidor om kyrkan. 
Mot bakgrund av att den norra delytan ligger inom riksintressemiljön och den södra 
(något mindre) i omedelbar anslutning till dess södra gräns, vill kommunen utreda i 
vilken utsträckning den föreslagna bebyggelsen kommer att påverka riksintresset. 

Figur 1. Kulturmiljövårdens riksintressen (blå markeringar) i området söder och sydväst om Vårgårda. 
Riksintresset Hol (P 37) är föremål för intresse i denna rapport. Underlagskarta: Terrängkartan.  

Denna utredning syftar till att bedöma vilka konsekvenser nytillkommande 
bebyggelse kan få för kulturmiljöerna inom och närmast omkring riksintresset. 
Rapporten avser också att förtydliga och - i viss mån - fördjupa kunskapen om det 
kulturhistoriska innehållet i området, bl a genom fördjupade beskrivningar av de 
olika, ingående komponenterna och en presentation av det historiska kartmaterialet. 
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2. De	äldre	lantmäterikartorna	

För att tydliggöra det historisk-geografiska "ramverket" kring riksintresset Hol 
presenteras i detta inledande kapitel de historiska kartorna över området över-
siktligt. Kartorna utgör ett av kulturmiljövårdens viktigaste verktyg i analyser av 
kulturlandskapets utveckling och vid värdering av det historiska innehållet. Många 
strukturer i dagens landskap (bebyggelsens placering, vägar, gränser av olika slag, 
markanvändningen etc) går i högre eller mindre grad tillbaka på de rumsliga mönster 
som möter i kartorna. Kartbilderna utgör det samlade resultatet av en ofta mycket 
lång utveckling och ger även information om tidsskeden som ligger långt före själva 
karteringstillfällena. När det, som här, gäller ett utpräglat odlingslandskap är 
kartorna därför en självklar utgångspunkt. De kan beskrivas som ett första "titthål" 
ned i historien. 

2.1 Stor	kyrkby	intill	gamla	landsvägen	

 

Figur 2. Småskalig karta från 1600-talets andra del. Hols kyrkby återfinns i kartbildens mitt, med lands-      
vägen intill. Observera att norr är snett upp till höger. Akten P3 i Lantmäteristyrelsens arkiv, Riksarkivet. 

I kartbilden ovan framgår läget för Hols kyrkby intill den gamla huvudvägen 
(landsvägen) upp genom den här delen av Västergötland. Landsvägen löpte förr rakt 
igenom byns inägor (jfr nedan) och var – och är ännu – således en viktig del av 
kulturmiljön. I kartbilden syns hur vägen strax öster om Hol gör en avstickare mot 
öster och sydost, i förlängningen ned mot Bogesund (Ulricehamn). Huvudstråket 
fortsätter mot nordost upp mot Kullings-Skövde och dagens Vårgårda. På en karta 
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över landsvägarna från 1730-talet finns även ett landsvägsstråk markerat norr om 
Säveån, från Alingsås och vidare upp mot Vänersborg, via Lena och Bergstena.  

Den här aktuella delen av Säveåns dalgång utgjorde alltså redan under 1600- och 
1700-talen ett centralt kommunikationsstråk, vilket bl a avspeglar sig i bebyggelsens 
storlek. Flera byar, däribland Hol, uppträder redan i 1500-talets jordeböcker 
(skattelängder) med ett tiotal gårdar. Senare kom Hols kyrkby i praktiken att bestå 
av hela femton hemman, vilket gör den till en av de största bebyggelseenheterna i 
området. Endast Bergstena kyrkby ett stycke norrut når upp till samma storlek. 

2.2 Äldre	storskaliga	kartor	
Den äldsta storskaliga kartbilden som berör Hols kyrkby är från år 1719. Då 
berördes endast en av gårdarna – Marbogården. Kartan redovisas därför inte här. 
Däremot innehåller lantmätarens beskrivning en del intressanta uppgifter som 
berättar om landskapet. Gårdens åkrar sägs bl a ligga blandade med de andra 
gårdarnas odlingsmark. Om själva åkerjorden upplyser lantmätarens följande: 
"...består en dehl af sand och miählejord, dels med någon lera på somblige ställen blandat...". 

Den äldsta, heltäckande karteringen av byns marker utfördes i samband med 
storskiftet åren 1799–1800 (se figur 3). Vid detta tillfälle karterades inägomarken till 
"Hohls byelag" som förutom själva kyrkbyn också bestod av gårdarna Berget, 
Holstorp (två hemman), Dalbogården och Arentorp. De sistnämnda (M–Q) 
återfinns i sydligaste delen av det södra gärdet på storskifteskartan, alldeles i 
övergången mot utmark. Kyrkbyn ligger ganska väl samlad intill den lilla bäcken i 
lägre terräng strax väster om kyrkan. De flesta gårdarna (A–G) återfinns norr om 
bäcken, två stycken (I och K) söder därom. Prästgården (H) ligger alldeles intill 
kyrkan. Många av dessa gamla tomter är än idag bebyggda. 

Figur 3. Storskifteskartan över "Hohls byelag" från 1799–1800, med delar av riksintresseområdet markerat med 
blått. Hols kyrka syns ungefär mitt i kartbilden. Akten O67-7:4 i Lantmäteristyrelsens arkiv, Riksarkivet. 
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Den centrala delen av inägomarken (åker och äng) var i slutet av 1700-talet alltså 
uppdelad på två gärden. De tidigare kameralt självständiga enheterna i söder hade 
genom hägnadssamverkan med kyrkbyn i praktiken blivit en del av denna. Sannolikt 
hade en del av åker- och ängsmarken här tidigare legat blandade, vilket ytterligare 
ökat samhörigheten. De olika färgerna på åkrarna i det södra gärdet anger tillhörig-
heten till gårdarna M–Q efter skiftet 1799–1800.  

Åkermarken på storskifteskartan uppträder nästan uteslutande på väldränerad, 
högre mark medan ängen (grönfärgad) fyller ut den lägre terrängen. Många tegar har 
långsmal form, ett mönster som i den här delen av Västergötland kan gå tillbaka till 
tidig medeltid eller rent av ha ett ursprung i förhistorisk markplanering (jfr Connelid 
2016). De båda gärdena är helt separerade och åtskils av bäcken i den lilla dalgången 
väster om kyrkan. Utrymmet längs bäcken fungerar uppenbarligen som fägata till 
gårdarna. De omgivande utmarkerna, vilka användes för bete, letar sig in från både 
öster och väster. Den västra utmarken kallas "Hohls hed" och saknar troligen skog. 
Utmarken i öster (inom riksintresset), liksom i söder, är skogbevuxen. Det södra 
gärdet genomkorsas av landsvägen. 

Som framgår av kartbilden i figur 3 faller endast en mindre del av 1700-talets inägor 
inom riksintresset. Förutom kyrkan ligger endast prästgårdstomten och gården G 
(Östergården, idag obebyggd) inom detta.  

I figur 4 återges ett utsnitt ur storskifteskartan med de båda planområdena inlagda. 
Där framgår att marken inom delområde 1 norr om kyrkan till ganska stor del 
återfinns på 1700-talets utmark; endast en mindre del är uppodlad. Delområde 2 
utnyttjas praktiskt taget helt som äng. 

Figur 4. Detalj ur storskifteskartan från 1799–1800, med de två planområdena markerade (rött). 
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Nästa storskaliga kartering ägde rum i samband med laga skiftet 1845. Vid detta 
tillfälle skiftades även utmarken. Kartan (figur 5) visar att uppodlingen av den gamla 
ängsmarken då hade kommit en bit på väg. Även utmarken, bl a ytan närmast norr 
om kyrkan, är delvis uppodlad. Gårdsbebyggelsen har också förtätats något jämfört 
med situationen knappt 50 år tidigare. Detta är en följd av hemmansklyvning, d v s 
uppdelningen av de ursprungliga gårdarna i flera, mindre brukningsdelar. Marken 
omfördelas vid laga skiftet även mellan dessa, nytillkomna enheter. Vid skiftet 1845 
räknades inte längre Arentorp till byalaget. Längst upp i högra hörnet på kartan i 
figur 5 syns gränsen mot grannbyn Bäne. Östligaste delen av riksintresset ligger 
således på Bänes gamla ägor. Flera av de största, förhistoriska gravhögarna inom 
riksintresseområdets nordvästra del finns inritade på 1845 års karta. 

En viktig och för landskapsbilden genomgripande effekt av skiftet 1845 blev att 
flera gårdar lämnade sina gamla lägen intill bäckfåran väster om kyrkan. Några av 
dessa lokaliserades till höjden strax norr om den gamla bybebyggelsen (jfr nedan). 
En annan stor förändring var alla raka gränslinjer som etablerades mellan de nya 
skifteslotterna. Dessa har i stor utsträckning bevarats och delvis förstärkts genom 
att t ex nya väger lagts i eller längs gränserna.   

Figur 5. Laga skifteskartan (konceptet) över Hols kyrkby från 1845. Akten 15-HOL-14 i den regionala lantmäteri-
myndighetens arkiv. 
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Figur 6. Utsnitt ur laga skifteskartan över Hols by, med de två planområdena markerade. 

I figur 6 redovisas ett detaljerat utsnitt ur 1845 års karta, med de båda planområdena 
utsatta. Inom delområdet norr om kyrkan har stora delar av marken odlats upp. I 
norra delen av ytan finns även fyra mindre byggnader. Troligen rör det sig om torp 
eller någon annan slags småbebyggelse. I det södra delområdet används fortfarande 
marken till största delen som äng. 

  

Figur 7. Utsnitt ur häradsekonomiska kartan från 1890-talet, bladet Horla. 
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På 1890-talets häradskarta (figur 7) framträder i stort sett dagens fullåkersbygd vid 
Hol. På utmarkerna inom riksintresset har flera torp tillkommit i öster, liksom en 
del åkermark. Hela ytan inom planområdet norr om kyrkan är i slutet av 1800-talet 
upparbetad till åker och torpbebyggelsen från laga skifteskartan borta. Planområdet 
söder om landsvägen består också nästan helt av åker. 

3. Riksintresset	Hol	–	en	presentation	

I detta kapitel beskrivs det kulturhistoriska innehållet i riksintressemiljön Holm 
(med beteckningen P 37). Mot bakgrund av att det aktuella detaljplaneförslaget 
endast berör västligaste delen, där riksintressets kärnvärden finns, inriktas fram-
ställningen på denna del av området.   

Figur 8. Drönarbild över riksintresset Hols västra del. I bilden har kärnvärdena medeltidskyrkan och det stora 
fornlämningsområdet i norr markerats, liksom de båda planområdena. Riksintressets gräns följer dels byvägen 
till vänster i bild, dels den gamla landsvägen i nedre delen. 

Riksintresset omfattar en cirka två kvadratkilometer stor yta i delvis höglänt och till 
stor del skogbevuxen terräng norr om Hols kyrka och dagens E20. Området är en 
utlöpare av det högre liggande landskapet i söder och öster och ligger alldeles i 
övergången mot ett öppet och vidsträckt odlingslandskap i Säveåns dalgång. Dal-
gången är här mycket bred och har närmast karaktären av ådalsslätt. 

Miljön är mycket snävt avgränsad från intilliggande, öppet odlingslandskap. I öster 
löper gränsen längs nuvarande E20. Inom riksintresset finns flera "störande" inslag, 
bl a en grus- och en bergtäkt samt en motorbana. Den stora grustäkten i väster är 
förhållandevis väl dold genom skogsvegetationen runt omkring och påverkar inte 
direkt (på plats) upplevelsen av vare sig grav- eller kyrkomiljön. Intill den gamla 
landsvägen i söder och längs nuvarande E20 i öster ligger en hel del modern 
bebyggelse.  
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3.1 Värdetexten	
Den så kallade värdetexten är central i riksintressebeskrivningarna. Den består dels 
av en kortfattad motivering där värden som varit avgörande i utpekandet av riksintres-
set presenteras, dels en redovisning av de uttryck (objekt, strukturer, egenskaper och 
samband) som gör kulturhistoriska skeenden läsbara. I Riksantikvarieämbetets år 
2014 presenterade handbok om kulturmiljövårdens riksintressen betonas särskilt 
läsbarheten i kulturmiljön. I samma dokument lyfts också kravet på att ett riksintresse 
ska utgöra en helhetsmiljö fram. 

Värdetexten för riksintresset Hol lyder så här:  

Motivering: Osedvanligt rik fornlämningsmiljö av högt vetenskapligt intresse som på ett 
påtagligt sätt avspeglar platsens betydelse under järn- och bronsålder. (Kyrkomiljö).  

Uttryck: Gravfält från järn- och bronsåldern med högar, storhögar, runda och 
tresidiga stensättningar, resta stenar, domarring, runsten, länets största samman-
hängande område med fossila åkrar, sannolikt huvudsakligen från historisk tid, Hols 
medeltida kyrka.   

Värdetexten är här mycket kortfattad och fokuserar starkt på fornlämningarna och 
kyrkomiljön. Kärnfulla värdetexter av det här slaget är ofta de enda beskrivningarna 
som finns av innehållet i kulturmiljövårdens riksintressen, vilket är problematiskt på 
flera sätt. En svårighet är att läsbarheten (jfr ovan) mellan kulturmiljöernas olika 
komponenter inte framträder eller utvecklas på ett pedagogiskt sätt. Arbetet med 
fördjupade beskrivningar pågår på många håll men åtskilliga av landets riksintressen 
saknar likväl ännu sådana. Ett annat problem är att många riksintressen avspeglar ett 
föråldrat kunskapsläge, präglat mer av "objektstänk" och mindre av landskaps- eller 
helhetsperspektiv. Så är även delvis fallet här; vi återkommer dock till denna 
problematik längre fram. 

För att öka förståelsen kring det kulturhistoriska innehållet i riksintressemiljön vid 
Hol presenteras här spåren inom området lite närmare. Genomgången syftar även 
till att belysa miljöns olika delar utifrån nyvunnen kunskap, framför allt sådan som 
berör odlingslandskapets olika värden. Tyngdpunkten läggs dock, som redan 
nämnts, på miljöns västra del. 

I kartbilden (figur 9) på nästa sida har de registrerade fornlämningarna inom och 
strax utanför riksintresseområdet markerats. Ytor, såsom fossil åkermark och 
gravfält, visas med gult medan enstaka objekt återges med svarta prickar. På grund 
av det stora antalet separata fornlämningar redovisas inte de olika identiteterna på 
kartan. Grovt sett rör det sig om tre delområden med fornlämningar: ett stort 
”fornlämningsområde” med främst gravar och fossil åkermark i nordväst, en stor 
yta med fossil åkermark (markerade som ”fornåkrar” på kartan) i nordost samt en 
mindre yta med fossila odlingslämningar och ett par runstenar i anslutning till 
kyrkan i söder. Vi börjar presentationen av de olika lämningarna med gravarna.  
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3.2 Storslagen	och	komplex	gravmiljö	med	stort	tidsdjup	
Den förhistoriska gravmiljön vid Hol är mycket innehållsrik och utan tvivel en av 
länets mest spektakulära och intressanta, såväl antikvariskt/vetenskapligt som 
upplevelsemässigt. Gravar från praktiskt taget hela brons- och järnåldern – en 
period på bortåt tre tusen år – ligger utspridda längs det markerade höjdkrönet en 
knapp kilometer norr om kyrkan. Höjdsträckningen består i allt väsentligt av 
glacifluvialt (isälvs)sediment och utgör det topografiskt mest dominerande inslaget i 
området. Dess förlängning mot väster löper ut i dalgångens bredaste parti. Gravarna 
är lokaliserade till högsta delen, som här bör ha erbjudit närmast perfekta möjlig-
heter till exponering ut över det omgivande landskapet under förhistorisk tid. 
Gravarna var ju inte bara begravningsplatser utan användes i hög grad även för att 
kommunicera andra budskap. 

Den stora ansamlingen gravar implicerar sannolikt att det förhistoriska kommuni-
kationsstråket varit lokaliserat till höjdkrönet. Mängden gravar, liksom storleken och 
utformningen på flera av de enskilda monumenten signalerar tydligt att platsen varit 
central i flera avseenden. Flera viktiga funktioner inom både religions- och världslig 
maktutövning har troligen varit knutna till platsen under lång tid. 

Figur 9. Riksintresset vid Hol med dess fornlämningar. Ytor är markerade med gult, objekt med svarta prickar. 

De förhistoriska gravarna uppträder både på gravfält och som solitära, ofta lite 
större monument eller smågrupper med dylika. Det ursprungliga antalet gravar har 
sannolikt varit avsevärt större. Flera anläggningar, framför allt mindre gravar, har 
försvunnit i samband med uppodling. Ett antal prickmarkeringar på 1845 års laga 
skifteskarta indikerar sådana, idag försvunna gravar. 
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Figur 10. Västra delen av den stora gravmiljön vid Hol. I nedre delen av bilden syns ”Store hög”, i mitten det 
stora höggravfältet L1965:417. Strax till höger om bildens mitt ligger gravfältet L1965:379, med ett tiotal gravar. 

En av områdets största och i landskapet visuellt mest dominerande gravar är ”Store 
hög”, listad med nummer L1965:378 i Raä:s fornminnessystem Fornsök. Den ligger 
i övergången mot det öppna odlingslandskapet i riksintressets västligaste del. Läget 
på höjdkrönet gör att den framträder som en typisk ”gravsilhuett” från flera håll. 
Den mäter 18 meter i diameter och är 2,5 meter hög. Ytterligare några lika stora 
(och större) högar finns i barrskogen längre österut. De här högarna uppfördes 
sannolikt under bronsålderns äldre del, för mer än tre tusen år sedan. 

Figur 11. ”Store hög” (L1965:378) i riksintresseområdets västra del. Vägen nere till höger har tidigare fortsatt ut 
i åkermarken mot norr. Den finns med på flera de äldre kartorna, vilket tyder på att stråket kan ha hög ålder.  
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Figur 12. Höggravfältet vid Hol innehåller cirka 140 anläggningar, varav 125 högar. Foto taget mot väster. 

En av de mest fascinerande gravmiljöerna i denna del av riksintresset är det stora 
höggravfältet L1965:417, belägen i gles lövskog. Gravfältet består av sammanlagt 
cirka 140 anläggningar, varav cirka 125 är högar och 15 stensättningar. Utöver dessa 
finns en rest sten. Högarna mäter överlag 5–10 meter i diameter och är uppemot en 
meter höga. Möjligheterna till utblickar från gravfältet är, trots läget på höjdkrönet, 
något begränsade. Detta beror dels på lövskogen på själva gravfältet, dels på den 
täta skogsridån i söder och öster samt delvis även i norr. Gravfältet i sig sköts dock, 
i likhet med flera av de omkringliggande gravmiljöerna, genom fornvård. Gravarna 
ligger mycket tätt och utgör ett för besökaren säreget historiskt landskap. 

Omedelbart öster om höggravfältet finns en imponerande domarring, bestående av 
nio stora block i en cirkel med 15 meters diameter. Strax intill står en rest sten som 
mäter två och en halv meter i höjd. 

Figur 13. Den stora domarringen L1966:9795, belägen strax öster om höggravfältet. I bakgrunden skymtar även 
den resta stenen L1966:9796. 
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Gravarna i området är, som redan påtalats, mångfasetterade och utspridda över en 
ovanligt stor yta. De omspänner sannolikt tiden ända från äldre bronsålder (1800–
1000 f Kr) till yngre järnålder (600–1050 e Kr). De största, ensamliggande högarna 
representerar troligen det äldsta skedet medan höggravfältet i allt väsentligt torde 
vara från järnålderns senare del, sannolikt från vikingatid. Gravmonumentens 
karaktär och omfattning, det centrala läget i Säveåns dalgång och topografin ger 
miljön en tydlig "kommunikativ" och landskapsmässig prägel. Det är bl a mot denna 
bakgrund som valet att registrera fornlämningarna som ett sammanhängande "forn-
lämningsområde" ska ses. Det rör sig här om en för länet ovanligt välbevarad helhetsmiljö. 

3.3 Den	fossila	åkermarken	
Inom det stora fornlämningsområdet som beskrivs ovan finns en hel del andra 
historiska spår, framför allt fossil åkermark. Faktum är att en stor del av den tidigare 
utmarken i barrskogen i öster har varit odlad i ett relativt sent skede. Lämningarna 
utgörs av s k tegplöjda parceller, d v s svagt välvda odlingsytor som uppkommit genom 
att jorden vänts in mot mitten av tegen med plog. Tegarna är ungefär mellan tre och 
tio meter breda och som mest ett par, tre decimeter höga. Längden varierar från 
några tiotal till ett par hundra meter. Åkrarnas välvning är på flera ställen begränsad 
och de enskilda brukningsytorna är svåra att uppfatta i terrängen. 

Figur 14. Tegplöjda parceller inom fornlämningen L1966:9890, belägna i sluttningen norr om höggravfältet. 
Bilden är tagen på 1980-talet. Foto: Mats Widgren, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. 

Den här typen av åkrar representerar tidsskedet från mitten av 1800-talet och fram 
till början av 1900-talet. En jämförelse med exempelvis häradsekonomiska kartan 
från 1890-talet (se figur 7) visar också att stora delar av den fornlämningsklassade 
åkermarken var i bruk under just detta skede. När lämningarna registrerades under 
1980-talets statliga fornminnesinventering rådde osäkerhet kring deras antikvariska 
status. Man trodde bl a att det kunde röra sig om ryggade åkrar med ett ursprung i 
medeltid. Ryggade åkrar präglas dock av högre välvning och en annan, spetsigare 
profil (jfr Widgren 1986). De uppträder också vanligen på lerhaltiga jordar, vilket 
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det ju inte är fråga om i Hol. Lämningar av det här slaget klassificeras idag regel-
mässigt som övrig kulturhistorisk lämning, d v s med lägre skydd.  

Värdetextens uppgifter rörande den fossila åkermarken måste alltså nyanseras och, i 
samband med kommande revideringar, helst ändras. Påståendet att riksintresset 
hyser "länets största sammanhängande område med fossila åkrar" är inte korrekt. 
Även om många lokaler inte är officiellt registrerade torde det finnas åtskilliga flera, 
avsevärt större s k röjningsröseområden (ofta med förhistoriskt ursprung) i olika 
delar av Västergötland, liksom även stora system med bandparcellerad åkermark. De 
registrerade lämningarna vid Hol kan inte heller tillskrivas ett "högt vetenskapligt 
intresse"; det är ju till största delen fråga om relativt sent tillkomna spår som 
dessutom är ganska vanligt förekommande. 

De tegplöjda åkrarna inom riksintresseområdet saknar givetvis inte (agrar)historiskt 
intresse. Den stora, delvis sammanhängande arealen med synliga odlingsspår är 
intressant i sig men avspeglar ett annat tidsskede och andra, bakomliggande sociala 
och ekonomiska processer än man antog på 1980-talet. Sannolikt hänger en del av 
lämningarna ihop med etableringen av torp på utmarken under 1800-talet senare 
del. Odlingslämningarna kan alltså ingå i flera olika typer av miljöer, innehållande 
husgrunder och andra spår, vilket ökar värdet. Dessa skulle emellertid behöva 
belysas inom ramen för en fördjupad beskrivning och inventering av riksintresset. 
Ett exempel på en sådan typ av "nya" agrarhistoriska kontexter finns intill det stora 
höggravfältet. Där löper en välbevarad s k gropavall – en typ av hägnad, vanlig i den 
här delen av landet – i samma sträckning som inägogränsen på storskifteskartan från 
1799–1800. Gropavallarna består vanligen av en jordvall med ett dike på utsidan. 

Figur 15. Gropavall i samma läge som inägogränsen på de gamla kartorna, 
belägen omedelbart intill höggravfältet.  
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3.4 Miljön	kring	kyrkan	
Hols kyrka uppfördes omkring år 1200, möjligen något tidigare. Den bestod 
ursprungligen endast av ett långhus som på 1770-talet kompletterades med ett litet 
torn och ett tresidigt avslutat kor. Kyrkan är placerad nästan längst västerut på ett 
markerat höjdkrön som reser sig relativt högt över omgivande terräng. Kyrkogården 
är förhållandevis stor och förmedlar en tydlig "rumskänsla", delvis tack vare 
inramningen med flera, äldre träd, det topografiskt avskilda läget uppe på höjden 
och en stenmur i norr. Några av de gamla träden är hamlade och har ålderdomlig 
karaktär.  

Figur 16. Hols kyrka och kyrkogård, med omgivande landskap i norr och nordväst.  

Kyrkans höga terrängläge möjliggör utblickar åt flera håll, inte minst mot norr och 
söder. Den lite ymnigare trädvegetationen i väster medger idag inte lika goda vyer åt 
detta håll. Den ursprungliga exponeringen mot väster, där Hols by och centrala 
inägomark var belägen redan under tidig medeltid, måste dock ha varit påtaglig. 
Kyrkan intar ett nästan monumentalt läge uppe på höjden. 

Längst ned på norra delen av kyrkogården står en ståtlig, nästan tre meter hög 
runsten, registrerad med nummer L1960:5245 i Fornsök. Den påträffades i ytter-
muren till kyrkans kor såpass sent som 1996. Den dateras till 1000-talet och har 
ristningar på två sidor. Texten omtalar att Ulf och Assur reste stenen efter fadern 
Aslak. Den senare betecknas som "thegn", ett begrepp som brukar kopplas samman 
med samhällets elit under sen vikingatid. I kyrkan vapenhus finns ytterligare en del 
av en runsten (L1966:9828) som är känd sedan åtminstone början av 1900-talet. På 
denna omnämns en person med namnet Gudmund.  

Runstenar restes ofta av stormän eller andra personer av högre rang, ofta i 
anslutning till viktiga platser eller kommunikationsstråk. Förekomsten av ett par 
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runstenar och omnämnandet av en "thegn" förstärker bilden av att miljön i Hol 
ännu under vikingatid och tidig medeltid hade en speciell karaktär.  

Figur 17. Runstenen på Hols kyrkogård. 

Strax öster om Hols kyrka finns ett mindre område med fossil åkermark registrerat 
(L1966:9880). Det rör sig här om de ovan beskrivna, sent brukade, tegplöjda 
åkrarna. Marken brukades ännu vid tiden för häradsekonomiska kartans utgivande 
på 1890-talet. 

3.5 Det	omgivande	odlingslandskapet	–	en	del	av	kulturmiljön	
Riksintressemiljön vid Hol är, som tidigare påtalats, synnerligen snävt avgränsad 
mot omgivande agrarlandskap. I väster löper gränsen alldeles intill kyrkomiljön och 
exkluderar i praktiken all jordbruksbebyggelse och största delen av kyrkbyns gamla 
inägomark. Samma sak gäller i söder, där gränsen följer den äldre landsvägen och 
således utestänger odlingsmark och äldre gårdslägen. 

Avgränsningen avspeglar kunskapsläge och principer för värdering och urval av 
kulturhistoriska miljöer som tillämpades för mer än 30 år sedan. Kulturmiljövården 
var då ännu i hög grad fokuserad på fornlämningar och bebyggelse (t ex kyrkor) 
medan odlingslandskapet i vidare mening fick stå tillbaka. Riksantikvarieämbetet 
betonar dock i sin 2014 utgivna handbok (s. 63) rörande riksintressen att tidigare 
urval och avgränsningar ”inte är en gång för alla givet utan ska kunna omprövas i takt med 
utveckling av ny kunskap och förändrade synsätt". Den pågående revideringen av riksin-
tressena, med bl a fördjupade beskrivningar, går dessvärre långsamt och har kommit 
olika långt i länen. 

Ett viktigt budskap i Riksantikvarieämbetets handbok är dock att kulturhistoriska 
värden utanför riksintressena inte bara kan utan bör ingå i en samlad bedömning av 
eventuell skada på riksintresset. Så här uttrycker man det på sidan 59: 
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I en prövningssituation kan också hävdas att ytterligare ej tidigare redovisade 
områden och uttryck, på grund av deras kulturhistoriska samband med 
riksintresset, bör inkluderas i den geografiska omfattningen av området. 

I fallet Hol är de tids-rumsliga sambanden mellan riksintressets olika värden och 
omgivande odlingslandskap närmast självklara. Bybebyggelsen i Hol har troligen 
legat samlad på inägomarken i kyrkans omedelbara närhet sedan åtminstone tidig 
medeltid, d v s i praktiken sedan kyrkan uppfördes. Storleken på det stora 
höggravfältet i norr antyder att byn redan under yngre järnålder var ganska stor; här 
finns alltså ett tydligt samband mellan fornlämningar och historisk bebyggelse. 
Odlingslandskapet har naturligtvis också varit helt avgörande för lokaliseringen av 
både förhistoriska gravar och kyrka. Höjdlägena har möjliggjort vid exponering ut 
över både produktionsmarker, bebyggelse och kommunikationsstråken i dalgången. 
Även de fossila odlingsmiljöerna inom riksintresset, i form av stora arealer tegplöjda 
parceller, knyter an till utvecklingen i det omgivande landskapet. Odlingsspåren 
avspeglar faser under den agrara revolutionens mest intensiva skede för hundra år 
sedan, i samband med uppkomsten av dagens fullåkerslandskap. 

Låt oss därför avslutningsvis titta på vilka värden som finns i det öppna odlings-
landskapet i riksintressets närmaste omgivningar. Väster om kyrkan handlar det 
givetvis i stor utsträckning om agrarbebyggelse. I stort sett all bebyggelse på de två 
låga höjdryggarna längs bäcken väster om kyrkan har agrar karaktär. Många av 
gårdarna ligger dessutom kvar på de äldsta kända tomterna. I drönarbilden här 
nedan (figur 18) har de elva gårdslägena på storskifteskartan från åren 1799–1800 
markerats. Bilden avslöjar att det råder god rumslig samstämmighet mellan dagens 
bebyggelse och situationen vid tiden för storskiftet för över två hundra år sedan.  

Figur 18.  Drönarbild över jordbruksbebyggelsen väster om Hols kyrka. Gårdstomterna på storskifteskartan 
från 1799–1800 har markerats i fotot. Dagens jordbruksbebyggelse sammanfaller i hög grad med dessa. 

På höjden några hundra meter längre norrut, f ö utlöparen av den markerade "grav-
höjden" inom riksintresset, ligger en handfull gårdar på rad. Bebyggelsen ger nästan 
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intryck av en klassisk radby. Det rör sig här emellertid om lägen som bebyggdes efter 
laga skiften 1845, d v s utflyttade gårdar såsom Bryngelsgården och Algutsgården. 
Den väl samlade bebyggelsen utgör, inte minst genom det höga terrängläget, ett 
markant inslag i landskapet. En av gårdsmiljöerna på Algutsgården (Hol 7:8) upptas 
i det kommunala bevarandeprogrammet (Carlsson & Lundberg 2012). Det gäller 
även flera äldre byggnader på Tomasgården (Hol 3:17), belägen ett stycke norr om 
höjdkrönet.  

Figur 19. Radby-liknande bebyggelsen på höjdkrönet väster om de förhistoriska gravarna vid Hol. Tomterna 
bebyggdes efter laga skiftet. Till vänster syns Grönäng, i mitten Bryngelsgården och till höger Algutsgården. 

På fastigheten Hol 4:4 – Ambjörnsgården – finns också kulturhistoriskt utpekad 
bebyggelse i form av ett ståtligt västsvenskt dubbelhus (uppfört 1907). Tomten 
bebyggdes efter laga skiftet och ligger intill den gamla landsvägen cirka en kilometer 
väster om kyrkan. 

Söder om E20 dominerar agrarbebyggelsen också helt, med kvarvarande gårdar på 
flera av de äldre tomterna. Detta gäller bl a Dalbogården och Arentorp längst i 
öster. I det böljande odlingslandskapet finns flera naturbetesmarker som bidrar till 
variation. Här finns således också ett historiskt landskapsrum som tydligt knyter an 
till miljön strax norr om. 

Den kvarvarande, gamla landsvägen intill nuvarande E20 är naturligtvis också ett 
viktigt kulturhistoriskt inslag. Vägen, som helt sammanfaller med stråken på äldre 
kartor, löper parallellt med E20 på en sträcka av två kilometer. Den välbevarade 
vägen, med sin slingriga kurvatur och passage förbi kyrkomiljön, förstärker den 
viktiga kommunikationshistoriska aspekten på landskapet i den här delen av dal-
gången.  

Dagens öppna odlingslandskap vid Hol uppvisar alltså sammantaget ganska stora 
kulturhistoriska värden, vilka utgör en oskiljaktig del av kulturmiljöerna inom riks-
intresset. De måste därför vägas in vid en bedömning av påverkan på riksintresset. 
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De bärande delarna utgörs av en agrarbebyggelse med enhetlig, äldre prägel, 
gårdarnas rumsliga samvariation med de äldsta kända tomterna samt tydliga 
"årsringar" i form av senare tillkomna (efter laga skiftet) gårdar med i flera fall 
välbevarade byggnader. Även den gamla landsvägen i söder är en viktig historisk 
betydelsebärare. 

Figur 20. Landsvägens olika "årsringar" förbi Hols kyrka. Snart tillkommer en ny väggeneration, när nya E20 
står färdig på den gamla utmarken ett stycke söderut (till vänster i bild). 

4. Bedömning	av	eventuell	skada	på	riksintresset		

I detta avslutande kapitel ska frågan om den föreslagna bebyggelsen i anslutning till 
kyrkomiljön vid Hol kan innebära någon skada på riksintresset och dess värden 
bedömas. Det rör sig, som redan nämnts, om två delområden vars utsträckning 
framgår av kartan i figur 21 på nästa sida. Det norra ligger inom riksintresset, det 
södra strax utanför.  

Enligt "gestaltningsvisionen" är den planerade bebyggelsen inom delområde 1 tänkt 
att fylla ut stora delar av nuvarande åkermarken norr om kyrkan. Bebyggelsen – 
kallad "Hols kyrkby" – är blandad och består av friliggande villor, parhus, kedjehus, 
flerfamiljshus m m i två våningar. För delområde 2 planeras ett tiotal villatomter i 
den delvis ganska brant sluttande terrängen mellan gamla landsvägen och nuvarande 
E20 strax söder om kyrkomiljön. 

Eftersom någon fördjupad beskrivning inte föreligger för riksintresset Hol och den 
nuvarande värdetexten och avgränsningen alltför ensidigt fokuserar på kyrkomiljön 
och fornlämningarna i norr, måste det rumsliga och innehållsliga perspektivet på 
riksintressemiljön utvidgas i enlighet med resonemangen i föregående kapitel. 
Riksantikvarieämbetets nyligen utgivna riktlinjer (2014) för bedömning av skada på 
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riksintressen ger stort utrymme för att komplettera kunskapsunderlag och även 
inbegripa relevanta värden utanför befintliga riksintresseområden. I det här fallet är 
det framför allt delar av det omgivande odlingslandskapet – de historiska inägorna – 
med agrarbebyggelse, vägar, odlingsmark m m som måste inkluderas i analysen. 
Detta område har under mycket lång tid, sannolikt långt ned i förhistorien, bebotts 
och brukats av de människor som begravde sina döda uppe på höjden, byggde 
kyrkan och odlade upp delar av de tidigare utmarkerna inom riksintresset. 

Figur 21. Riksintresseområdet och fornlämningarna, med de båda föreslagna planområdena markerade. 

Inledningsvis kan slås fast att den föreslagna bebyggelsen vid kyrkan inte får något 
genomslag i riksintressets östra delar. Här dominerar sentida fossil åkermark helt 
bland de kulturhistoriska lämningarna. Området är också starkt påverkat av sentida 
bebyggelse, bl i anslutning till E20, och av en bergtäkt. Mot denna bakgrund bör 
man i samband med en framtida revidering överväga att utesluta denna del av 
riksintresset. 

Det stora fornlämningsområdet med gravar och fornåkrar i nordvästra delen av 
riksintresset skulle i sig inte påverkas särskilt negativt av byggnationen kring kyrkan. 
Möjligheterna till utblickar söderut är idag begränsade från stora delar av fornläm-
ningsmiljön. Marken söder om kulturmiljön är beskogad och i hög grad störd av 
täktverksamhet och en intilliggande kraftledning. Siktlinjerna in mot höjdområdet 
med fornlämningarna skulle däremot påverkas en del, framför allt från kyrkomiljön. 
De enskilda fornlämningarna syns idag inte från kyrkplatsen men höjdområdet är 
desto mer framträdande. Det viktiga, visuella sambandet mellan gravhöjden och 
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kyrkan, där den senare utgör länk mellan förhistoriska lämningar och den intill-
liggande, historiska bybebyggelsen, skulle delvis störas. 

Byggnation i enlighet med ”gestaltningsvisionen” norr om kyrkan skulle däremot 
innebära stora landskapsmässiga och för upplevelsen av bl a kyrkomiljön negativa 
förändringar. Kyrkan har under lång tid legat i ensamt majestät uppe på den 
markerade höjden, i gränsområdet mellan Hols bys inägor och utmark. Området 
norr om kyrkan hörde före 1800-talets uppodling till utmarken men förstärker idag 
fortfarande genom sin öppna karaktär kyrkomiljöns framtoning i landskapet. 
Kyrkomiljön uppe på höjden, liksom naturligtvis själva kyrkobyggnaden i sig, 
”kräver” ett omkringliggande landskap för att rumslighet och historiska samband till 
omkringliggande kulturmiljöer inte ska devalveras eller helt gå förlorad.  

En större nybyggnation i norr skulle även förändra bebyggelsegeografin i området 
på ett radikalt och för det kulturhistoriska sammanhanget olyckligt sätt. Tyngd-
punkten i dagens bebyggelse är historiskt betingad och återfinns ute i det öppna 
odlingslandskapet väster om kyrkan. Jordbruksbebyggelse dominerar helt och flera 
av gårdarna är ännu lokaliserade, delvis tätt, på eller i nära anslutning till de 
historiskt äldsta tomterna eller till laga skiftets utflyttningstomter. Det agrara 
landskapets historiska uttryck är här ännu i stor utsträckning avläsbara, med den i 
flera bemärkelser upphöjda medeltida kyrkan nära inpå. ”Gestaltningsvisionens” 
utbyggnad norr om kyrkan skulle medföra att bebyggelsens tyngdpunkt förskjuts till 
detta område, med stora rumsliga och upplevelsemässiga effekter som följd. Såväl 
läsbarheten som siktlinjer från och in mot kyrkomiljön skulle försvåras. 

Byggnation i den sluttande terrängen inom delområde 2 skulle delvis få samma 
effekter. Siktlinjerna från det omgivande odlingslandskapet söder om landsvägen 
påverkas negativt. Här finns en delvis välbevarad odlingsmiljö med agrarbebyggelse 
på flera av de äldsta tomterna och naturbetesmarker, vilken mycket väl kan komma 
att inkluderas i en framtida, reviderad riksintressemiljö. Tio bebyggda tomter på rad 
i den relativt smala zonen mellan nuvarande E20 och gamla landsvägen riskerar att 
tona ned både kyrkomiljöns och det äldsta kommunikationsstråkets framtoning i 
landskapet. 

Det råder knappast något tvivel om att den ganska omfattande nybyggnation som 
föreslagits inom planområdena vid Hols kyrka i flera avseenden både skulle försvaga 
kulturmiljöns uttryck och försvåra läsbarheten mellan ingående historiska betydelse-
bärare. Det är framför allt de kultur- och landskapshistoriska sambanden mellan 
kyrkomiljön och intilliggande, historisk bebyggelse och inägomark som kommer att 
störas i grunden. Villabebyggelse inom delområde 2 skulle dessutom påverka den 
väghistoriska miljön i anslutning till kyrkomiljön på ett negativt sätt. 

Den samlade bedömningen blir därför att den föreslagna nybyggnationen riskerar 
att påtagligt skada flera av riksintressets kärnvärden och några av de näraliggande 
kulturmiljöerna. En viss nybyggnation i östligaste delen av delområde 1, i nära 
anslutning till befintlig modern bebyggelse, skulle dock kunna vara möjlig. 

Avslutningsvis måste det stora behovet av en revidering av riksintressemiljön, dess 
beskrivning och avgränsning, betonas.  
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