
Besök kulturreservatet Äskhults by;  
ett ”titthål” ned i historien, som förmedlar en 
bild av en halländsk bondby före 1800-talets stora 
förändringar inom jordbruket! 

Se foldern ”Äskhults historiska by. Följ med in i gårdarna!” 
 
 
Öppettider:  1 maj - 31 maj          kl. 11.00 - 17.00 
                 1 juni - 31 augusti    kl. 11.00 - 18.00                                                    
  Helger september      kl. 11.00 - 17.00   

Entré:   Under säsong: maj - september             

Guidade turer: Söndagar maj-aug:            kl. 13.00, kl. 15.00                                                  
                  Dagligen midsommardagen - mitten av augusti  
     kl. 13.00, kl. 15.00 
  Gruppbokningar 1 maj- 30 september, kontakta oss. 
Priser:  Rabatterat pris för grupper över 20 personer  

Kaffestugan:  Helger i maj:                                  kl. 11.00 - 16.00 
  Helger i juni och augusti :           kl. 11.00 - 17.00 
  Dagligen midsommarafton - mitten av augusti  
     kl. 11.00 - 17.00 
  Helger i september:             kl. 12.00 - 16.00 
  Gruppbokning 1 maj- 30 september, kontakta oss.

Kaffestugan serverar bröd och kakor gjorda på gamla recept 
ifrån socknen. Vi har också kaffebröd för allergiker. Även 
försäljning av hantverk.

Äskhults by ingår som besöksmål i grupparrangemanget 
Tidsresan i Kungsrike. För information och bokning kontakta 
Turistbyrån 0300-83 45 95, Storgatan 15, Kungsbacka.

Vandra gärna runt i landskapet på tre olika självguidande 
stigar. (Se även foldern ”Äskhults historiska stigar. Följ med ut i 
kulturlandskapet!”)

I byn anordnas bland annat midsommarfirande, hantverks-
dagar, utomhusteater, skördefest förutom guidade turer. 
Barnverksamhet under sommaren. Läs mer på hemsidan. 
 
Information: 
www.askhultsby.se 
Telefon under säsong:          0300-54 21 59 
Telefon övrig tid på året:   0300-83 47 60

Kulturreservatet 
Byn består av fyra gårdar, vars byggnader är 
uppförda mellan början av 1600-talet och mitten 
av 1850-talet. Gårdarna ligger kvar på sina 
ursprungliga platser trots skiftesreformerna under 
1800-talet, vilket är unikt i landet. Bebyggelsen 
med omgivande åkrar, ängsmarker, vägar, 
gärdesgårdar och kålgårdar bildar en enhetlig 
1700-talsmiljö av högt kulturhistoriskt värde. Hela 
byn med bebyggelse, bytomt, inägor och utmarker 
är kulturreservat enligt miljöbalken. Syftet med 
kulturreservatet är att bevara den för landet unika 
kulturmiljön samt att så långt det är möjligt 
restaurera och sköta byggnaderna och markerna 
på liknande sätt som före storskiftet 1825 samt att 
förmedla kunskap om byn. 

Bosättning redan på bronsåldern 
Äskhult är en by med gamla anor. Redan på 
bronsåldern, för 2 700 år sedan, räknar man med 
att de första bosättarna slog sig ned i trakten. Ute 
på åkrarna har stolphål och härdar från denna 
tid hittats och flera sentida fynd kan tyda på att 
människor har fortsatt att bo kvar på platsen 
även under järnålder och vikingatid. Äskhults 
by omnämns redan på 1600-talet i en handling 
utfärdad vid Kolla ting i Kungsbacka, där namnen 
på de fyra gårdarnas ägare uppges. Det nuvarande 
bynamnet Äskhult är belagt redan år1592. Det 
skrevs då Eskholtt och härrör sannolikt från 
den rikliga förekomsten av askträd och att stora 
mängder asklöv tillvaratogs som djurfoder. 

Förtätad by  
De fyra gårdarna kallas Bengts, Derras, Jönsas 
och Göttas och omfattar elva byggnader. Byn 
kännetecknas av en tät gårdsbebyggelse samlad 
kring ett gemensamt bytorg – ”laret” (förr lerig 
plats). Så såg byarna ut på 1600- och 1700-talen.  

Bonden Thomas Carlsson med ett hölass på Mösagatan 
mellan Jönsas och Göttas manhus. Foto: Hans Bulthuis.

Byns läge på krönet av en skogsbevuxen höjd är också 
karaktäristiskt för äldre bebyggelseetableringar. Till 
den enhetliga miljön hör också vägar, gärdesgårdar, 
kålgårdar, åkrar och ängsmarker samt ett flertal spår 
av äldre tiders odling som rösen, hagmarker, hålvägar, 
odlingsterrasser, vallar och fägator. 
     Varje gård disponerade 5-6 tunnland jord, på 
vilken man odlade korn, vårråg, svarthavre och 
spånadslin. Säden malde man i egen skvaltkvarn. 
Linet utgjorde grunden för byns välstånd. Man 
beredde linet själv, männen spann så att kvinnorna 
kunde väva så mycket om möjligt. I varje gård fanns 
flera vävstolar. Textilierna såldes på marknader i 
trakten. 

Byn räddades till eftervärlden 
Tack vare Nils Brogren från Släp har byn räddats 
till eftervärlden. Hans personliga anknytning till 
byn samt ett brinnande intresse för historia drev 
honom att från och med 1930-talet kämpa för dess  
bevarande.  Till slut gav det resultat. Göteborgs 
stiftsnämnd förvärvade gårdarna Göttas och Jönsas 
år 1945 och år 1958 köptes Bengts gård in. År 
1962 köptes även Derras gård och ett år senare 
bildades stiftelsen Äskhults gamla by. Stiftelsen fick 
genom ett arrendeavtal med Göteborgs stiftsnämnd 
nyttjanderätten till byns fastigheter. 

Ömsint vårdad 
Sedan 1996 ägs byn med marker av Västkuststif-
telsen. Länsstyrelsen i Hallands län är tillsynsmyn-
dighet. Det är också Länsstyrelsen, som ställer 
medel till förfogande för vård, skötsel och 
utvecklingsprojekt medan Kungsbacka kommun 
svarar för den publika verksamheten. Vården av 
Äskhult styrs av ett skötselråd med representanter 
för Kungsbacka kommun, Länsstyrelsen och 
Västkuststiftelsen.  

Skördetid. Arne Persson/Länsmuseet Varberg.

ÄSKHULT

     En skötselplan har upprättats för hela kultur-
reservatet. För underhåll och restaurering av 
byggnaderna har en vårdplan för en femårsperiod 
tagits fram.  
     Varje år restaureras byggnaderna i byn efter 
en skadebesiktning med åtföljande uppdatering 
av vårdplanen; husen riktas, rötskadat virke 
byts, taken läggs om, halmtaken ryggas, fönster 
målas etc. Äldre byggnadstekniker,  traditionella 
material och färger används så långt som möjligt  
för att  bibehålla de kulturhistoriska värdena.

Gårdarna

Hitta till Äskhults by: 
Tag av från E6 vid Fjärås- eller Frillesåsavfarten. Följ skyltad 
väg till Äskhult via Gällinge. Från Kinna kör väg 926, vidare 
väg 923 till vänster, sväng höger in på Förlandavägen, sväng 
efter ca 1 km vid skylt Äskhult.

Text och layout: Kulturkontoret, Kungsbacka kommun genom  
arkitekt Kerstin Sundin och kommunantikvarie Wivi-ann Reit.    
Foto om inget annat anges: Wivi-ann Reit    
Tryck: Åkessons Tryckeri 2009 



Ypperst av byar 
Runt bytorget och i mötet mellan de fyra 
”gatorna” ligger gårdarna. I direkt anslutning till 
respektive gård ligger deras inägor med åkrar och 
ängar. Inägorna avgränsas med stengärdesgårdar 
mot utmarken. Förr i tiden var odlingarna 
inhägnade medan boskapen gick utanför på 
utmarken. Boningshus och uthus ligger sida vid 
sida och är byggda av ek och fur med tak av torv, 
halm, spån eller tegel. Den äldsta byggnaden anses 
härstamma från tidigt 1600-tal. Flera byggnader 
som gjorde gårdarna kringbyggda har under 
seklerna gått förlorade. Byn hade en skvaltkvarn 
belägen vid Skärsjön, där säden maldes. Även 
en linbasta (grunden finns kvar) och  en smedja 
fanns här tidigare liksom även backstugor under 
1700-talet. I närheten av smedjan och linbastan, 
där linet torkades, låg byns gemensamma brunn. 
Här rötades det viktiga linet. Intill platsen för 
bilparkeringen fanns på 1700-talet två stugor; 
skräddarebostad och skomakarebostad.  
     I våra dagar ligger byn inte längre vid 
allfartsvägen som den gjorde en gång, då byn 
var väl ansedd och ”ypperst av byar i Förlanda 
socken”. Här bodde nämligen bland annat 
riksdagsmän, nämndemän och en kyrkvärd.

 

Flygfoto mot nordväst med Svinsjön uppe till höger. Byagatan, som leder söderut mot p-platsen, nere till vänster på fotot.  
Bergslagsbild AB 2005.

Höns och svin i Derras gamla stall 
Gården, som omfattar manhus, ett stall och en 
ladugård, har alltsedan den byggdes haft namnet 
”Derras”, vilket betyder grannens. Ladugården 
byggdes 1827 efter storskiftet. Byggnaden är 
uppförd i skiftesverk på kallmurad stenmur 
med halmtak på en mesulakonstruktion (en 
ålderdomlig teknik med mittstolpar som bär 
upp takkonstruktionen). En del av huset är 
nu omgjort till hönshus och här finns numera 
åsbohöns. Under stensockeln åt norr har en 
grishydda byggts. Här hålls linderödssvin, liksom 
åsbohönsen en gammal lantras. Derras stall har 
samma byggnadskonstruktion som ladugården. 
Idag används manhuset av personalen och är inte 
tillgängligt för besökare. 

Svinagatan går mellan Derras (t.v.) och Jönsas ladugårdar. 
Arne Persson/Länsmuseet Varberg.

Jönsas manhus brann ner till grunden 
Jönsas gård fick sitt namn redan på 1600-talet. På 
1700-talet bodde här tre generationer Jönsar, ett 
par var nämndemän.  
      En brand 1953 utplånade det ursprungliga 
manhuset. Det ersattes av ett hus, som flyttades 
till byn från Timmerås i Ramsjöhall, Förlanda 
(1968-70). Byggnaden är en högloftsstuga, dvs. 
en låg ryggåsstuga med eldstad (bostaden) som 
omges av två höga loft (förråd). Ursprungligen var 
alla manhus högloftsstugor, som senare byggdes 
om till framkammarstugor. Ryggåsstugans tak är 
av torv, en mycket gammal taktäckning.        
      

Göttas gård.

Bengts ladugård är från 1600-talet 
Bengts gård (tidigare kallad Swens) är uppkallad 
efter Bengt Pehrsson, som var riksdags- och 
nämndeman och bodde här på gården under slutet 
av 1700- och början av 1800-talen. Manhuset 
var då en ryggåsstuga belägen närmare ”laret”. 
Bengts nuvarande manhus är byns yngsta hus. Det 
byggdes 1850. Idag fungerar huset som café med 
hantverksförsäljning.  
      Ladugården är troligen byns äldsta byggnad 
och anses härstamma från tidigt 1600-tal. Den 
är uppförd i skiftesverk med stående bräder i 
gavelröstena och en mesulakonstruktion, som bär 
det halmtäckta taket.

Göttas är en kringbyggd gård än idag 
Göttas är den bäst bevarade gården och omfattar 
förutom manhus även ladugård, stall och 
”huggehus” (snickarverkstad och vedbod). Gården 
är tidstypiskt kringbyggd än idag. Gården fick 
sitt namn när Anders Persson från Gödatorp i 
Gällinge köpte den år 1755.       
      Göttas stall är byggt i skiftesverk på kallmurad 
grund. Taket är täckt med halm och bärs upp av 
en mesulakonstruktion. Ladugården byggdes om 
1726. Den är byggd i samma konstruktion som 
stallet. 
      ”Huggehuset” är en källarbyggnad i sten i 
kallmur med metertjocka väggar. Den har en 
påbyggnad i timmer och en tillbyggnad som 
rymmer redskaps- och vedbod och som är uppförd 
i skiftesverk. Taket var tidigare täckt med halm, 
men på 1940-talet lades det om med spån. Ett 
nytt spåntak lades så sent som 2004-2005.

Bengts ladugård.

Gottfrid Pettersson i Derras, byns sista invånare, här 
på Göttas förstutrappa. Bengt-Arne Person/Länsmuseet. 

Derras
Jönsas

GöttasBengts

”laret”

Situationsplan

Jönsas ena häbbare (förråd).


