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Bild: Lantmäteriets häradsekonomiska karta, 1890-97

1
 

 

1. Uppdrag och förutsättningar 

Denna utredning utgör en kulturmiljöbeskrivning över fastigheten Örby 1:1 och dess närmaste 

omgivning. Utredningen är avsedd att fungera som ett planeringsunderlag i det pågående 

detaljplanearbetet för de aktuella fastigheterna. Den är utförd med bistånd från Västarvet och 

Örby församling, samt underlag framtagna av kommunens kommunantikvarie. 

 

Utredningen är uppdelad i tre delar. Först en inledande sammanfattande historisk beskrivning 

och karaktärisering av bebyggelsemiljön runt kyrkan respektive omgivande kulturlandskap. 

Därefter en genomgång av de specifika kulturhistoriska byggnader och objekt som ingår i 

planområdet, med tillhörande värdering och rekommendationer. Samt en avslutande 

sammanfattande bedömning utifrån aktuellt planförslag. 

 

Utredningen är utförd av Lisa Östman, f.d. stadsarkitekt i Marks kommun.  

                                                 
1
 Lantmäteriets häradsekonomiska karta (1859-1934) baserades på laga skifteskartor och beskriver 

markanvändning, vegetation, bebyggelse, kommunikationer och gränser. 
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2. Översiktlig beskrivning 

2.1 Idag 

Örby kyrkby ligger på den ås som avgränsar Viskans dalgång i norr, där samhället Örby 

succesivt vuxit samman med Skene och Kinna i dalsänkan nedanför. 

 

Det aktuella planområdet kan karaktäriseras som en kantzon mellan bebyggelsen kring Örby 

kyrka (fortsatt kallad Örby Kyrkby) och det öppna landskapsrum som fortsätter söder om 

länsväg 156 ned mot Östra Öresjön. Sedan mitten av 1900-talet har ny bebyggelse tillkommit 

både med flerbostadshus, norr och väster om planområdet men även med småhusbebyggelse 

på ömse sidor om länsvägen mot Skene. Den mest framträdande byggnaden i landskapet är 

ladugården som ligger i slänten ned mot länsväg 156, när man närmar sig Örby söderifrån. 

 

 

2.2 Kulturlandskapet 

Kulturlandskapet runt Örby kyrka innehåller en sammanhållen bebyggelse- och 

fornlämningsmiljö med lång historisk kontinuitet. Den äldre bebyggelsen är koncentrerad 

kring kyrkan som ligger på en markant åsbildning i norr.  

 

Odlingsmarkerna i sluttningen ner mot Östra Öresjön består av betesmark norr om länsvägen 

och öppna åkrar omväxlande med hagmarker med gamla och grova ekar närmast sjön. Här 

liksom i Viskans dalgång skedde en relativt sen uppodling på slänternas torrare åkerjordar, 

mellan de vidsträckta slåttermarker som fanns i låglänta mer fuktiga områden
2
. Bebyggelsen 

uppfördes traditionellt på dalsidorna mellan gårdens inägor och utägor. Först vid Laga skiftet 

som genomfördes 1875-1900 flyttades vissa gårdar till mer lågglänta områden. Inom plan-

området finns idag ingen åkermark. I närområdet finns mark som används för vall och bete. 

  

Bild tv: Häradsekonomiska kartan. Redovisar mestadels vall och åker, förutom barrskog vid Ljungaån 

och lövskog söder om skolan och prästgården. Prästgården är utmärkt som ”Kyrkoherdebostad”. 

Bild th: Ekonomiska kartan från 1959. Kalvviksvägen har fått ändrad sträckning efter att den stora 

ladugården byggts. Kartan visar att det funnits flera mindre uthus både vid prästgården och vid ladan. 

                                                 
2
 Agrarhistorisk landskapsöversikt, Västergötland och Dalsland /Länsstyrelsen Västra Götaland, 2002 
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2.3 Fornlämningar 

Örby är rikt på fornlämningar, vilka numera huvudsakligen ligger i relativt täta lövskogar och 

igenväxande hagmarker. Fornlämningsbeståndet i närområdet består av ett domarrings-

gravfält, gravgrupper, ensamliggande rösen, stensättningar samt ett område med fornåkrar. 

Inom planområdet finns endast en registrerad fornlämning; en vägvisarsten, se punkt 3.7.  

 

På grund av områdets historiskt långa kontinuitet som brukat och bebyggt område, är det 

troligt att ytterligare fornlämningar finns i området, framför allt i anslutningen till kyrkan och 

prästgården. Därför rekommenderas att en arkeologisk utredning (steg 1) utförs.   

 

 

2.4 Örby Kyrkby 

 
 

Bild: Örby prästgård och församlingshem till höger. Foto: A. Häggson. 

 

Kyrkan och dess närmaste bebyggelse utgör Örbys offentliga sockencentrum tillika 

kommuncentrum fram till kommunsammanslagningen 1971. Brättingstorpsvägen mellan 

kyrkan och Prästgården var tidigare huvudväg mot Skene, innan en förbifart gjordes av 

länsväg 156 längre söderut. Området har varit bebyggt från åtminstone medeltiden och 

framåt. Kyrkan som är uppförd på 1840-talet, ersatte då en medeltida kyrka. Prästgården 

respektive Bosgården väster om Prästgården , hör till de åtta medeltida gårdar i Örby som 

omnämns som så kallade klosterhemman under Gudhems kloster. De övriga är Brunnsgården, 

Hallsgården, Högen, Smedsgården, Carlshed och Kungsfors.   

 

Utöver de byggnader (Prästgården, Församlingshem mfl) som beskrivs mer ingående längre 

fram, så ligger här Örby Folkskola som byggdes 1904 och var i bruk som skola fram till 1948 

då en större skola stod klar. Ytterligare en kommunal byggnad är ålderdomshemmet 

Örbyhem. Byggnaden som stod klar 1933 inrymmer idag föreningen Aktiva Örbybor som här 

driver olika verksamheter. 
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3. Kulturhistoriska objekt inom planområde  
 

 

Bild: Primärkarta 2016, med angivna kulturhistoriska objekt (1-7) 

 

 

3.1 Prästgården (1)  

 

Bild tv: Prästgården med församlingshemmet till vänster. Th. Huvudentrén med sin omfattning 

 

Beskrivning: Prästgården uppfördes 1784 i en våning med en 6 rumsplanlösning, även kallad 

salsplanlösning. Enligt en syneförrättning utförd 1825 hade den då valmade gavelrösten och 

lägre tvåluftsfönster än idag (med två rutor). Därefter byggdes prästgården på med ytterligare 

en våning, fönstren höjdes till tre rutor även på bottenvåningen och byggnaden fick sin 

1 
7 

2 

3 

4 

5 

6 
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nuvarande nyklassicistiska stil i likhet med många samtida förläggargårdar. Särskilt 

framträdande är huvudentrén med omfattningen av reliefskurna pilastrar som bär upp ett 

plåtklätt entablement, de dekorativa fönsteromfattningarna och den markanta takgesimsen. 

Under ledning av arkitekt Oskar Nygren skedde en större restaurering 1958. Då revs även en 

lägre tillbyggnad på östra gaveln med arkiv, vilket istället flyttades till församlingshemmet. 

Värdering: Prästgården med tillhörande parkmiljö har ett högt historiskt, kulturhistoriskt, 

estetiskt och miljömässigt värde.  

Rekommendationer: I samband med detaljplaneläggning, bör rivningsförbud samt 

skyddsbestämmelser antas. 

 

3.2 Församlingshemmet (2) 

 

 

 

 

Beskrivning: Församlingshemmet är byggt på 1950-talet efter ritningar av Karl Martin 

Westerberg. En mycket produktiv arkitekt som ritat flera kyrkobyggnader, församlingshem 

och prästgårdar. Mest känd är han dock för att 1930 ha ritat Medborgarhuset i Stockholm. 

Arkitekten har genom att dela upp en relativt stor byggnaden i tre volymer lyckats skapa en 

byggnad som karaktärsmässigt underordnar sig den intilliggande prästgården, samtidigt som 

den är väl inpassad i terrängen. De två enkla flygelbyggnaderna i vitmålad delvis mönstersatt 

träpanel är sammanlänkade med en uppglasad lägre volym, i en väl gestaltad komposition.   

Församlingshemmet är en viktig mötesplats i Örby. Byggnaden rymmer bland annat 

samlingsal, arkiv och kontor. Här arbetar församlingsekonom, kanslist, gravadministratör, 

präst, diakon, församlingspedagog, ungdomsledare, musiker och församlingshemsvärd. 

Kyrkoråd och kyrkofullmäktige har här sina möten liksom konfirmationsgrupper och olika 

barn- och ungdomsgrupper. Här ordnas bönestunder, soppluncher, föredrag, körverksamhet 

och syföreningsmöten.  

Värdering: Byggnaden har ett stort socialhistoriskt och arkitekturhistoriskt värde. 

Rekommendationer: Byggnadens enkla men materialmässigt välstuderade komposition, 

såväl in och utvändigt, bör säkerställas med varsamhetsbestämmelser vid planläggningen. 

Bild tv: Församlingshemmets entré 

Bild ovan: Tidig skiss1950, i mer klassisk 

stil. Innan ombyggnaden av prästgården.  
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3.3 Vagnslider (3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning: På den häradsekonomiska kartan från slutet av 1890-talet syns byggnaden som 

en del av flera sammanbyggda uthus. Byggnaden med stora portar på en långsida och en 

gavel, har en enkel stolpkonstruktion med träpanel. Under det korrugerade eternittaket finns 

ett äldre spåntak. 

Värdering: Byggnaden har som den äldsta bruksbyggnaden kopplad till jordbruket på 

Prästgården ett högt samhällshistoriskt och kulturhistoriskt värde. 

Rekommendationer: I samband med detaljplaneläggning, bör rivningsförbud samt 

skyddsbestämmelser antas. 

 

3.4 Arrendebostad (4) 

 
Bild: Arrendebostället och ladugården i sluttningen ned mot länsväg 156. Foto L. Lövkvist 

 

Beskrivning: Huvudbyggnaden är uppförd under 1920-talet, som en form av tjänstebostad åt 

den ”arrendator” som brukade kyrkans marker i Örby. Arrendatorfunktionen var en del av den 

förändring som skedde 1910 då systemet med prästernas betalning i form av avkastning från 

kyrkans mark ersattes med lagstadgad lön. I det arrende som arrendatorn betalar ingår både en 
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fast del och en del baserad på faktisk avkastning som tillförs kyrkan/stiftets 

Prästlönetillgångar. Idag är fastigheten i privat ägo. 

 

Huvudbyggnaden har en tidstypisk utformning för ett bostadshus uppfört på 1920-talet, i 1 ½ 

våning med källare, brant taklutning och fasad med träpanel. På fastigheten finns även ett 

mindre bostadshus, ett tidigare uthus som enligt församlingens uppgifter även fungerat som 

drängstuga. Också det i 1 ½ våning och fasad med träpanel. 

Värdering: Byggnaden har ett samhällshistoriskt och kulturhistoriskt värde. 

Rekommendationer: Vid förändringar bör generella varsamhetsbestämmelser gälla. 

 

3.5 Ladugård (5) 

 

Bild tv: Ladugården sett från väster.  Foto A. Häggson. Bild th: Inlastning till höloft 

  

Beskrivning: Ladugården är uppförd under 1940 eller 50-talet av kyrkan som del av det 

arrende som omfattade förvaltningen av kyrkans mark. Den ersatta då en mindre ladugård och 

flera uthus. Den förhållandevis stora ladugården indikerar att Örby socken en gång var ett 

”fett pastorat”, det vill säga att kyrkans marker gav goda prästlönetillgångar att bekosta såväl 

prästen och församlingens övriga verksamhet.  

Byggnaden har en tidstypisk utformning. Den är uppförd med träkonstruktion och träpanel 

med undantag för en murad del av bottenvåningen, som tidigare inrymt djurstallar för kor, 

svin och hästar. Taket är belagt med korrugerad eternit. Genom sin placering tvärs sluttningen 

har inlastning av foder kunnat ske med vagn direkt in på höloftet.   

Värdering: Byggnadens främsta ett miljömässigt värde som framträdande landmärke i 

landskapet.   

Rekommendationer: Vid förändringar bör generella varsamhetsbestämmelser gälla. 

Möjligheten till ändrad användning bör utredas. 
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3.6 Vägvisarsten (6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild tv: Stenens (troligen flyttade) placering vid korsningen Kalvviksvägen – Brättingstorpsvägen. 

Bild th: utdrag från notering i  Riksantikvarieämbetets Fornminnesregister (FMIS). 

 

Beskrivning: Inom planområdet finns en registrerad fornlämning; Örby 117:1. Det är en ca 

80 cm hög Vägvisarsten i sandsten med inskriptionen ”Till Kinna Soken, 1803, TL”. Stenen 

är troligen flyttad i samband med flyttad väganslutning mellan Brättingstorpsvägen och 

Kalvviksvägen. 

Värdering/skydd: skyddad som fornlämning enligt Kulturmiljölagen 

Rekommendationer: Utred möjlighet till en mer synlig placering i samråd med 

Länsstyrelsen och aktuell väghållare. 

 

3.7 Emmastigen (7) 

Beskrivning: Stigen är uppkallad efter folkskolärarens dotter Emma Linden född 1911. Det 

berättas att hennes far förhandlad så att hon fick särskilt tillstånd att hon och andra skolbarn 

fick gå denna väg mellan Vännåkra och Folkskolan. Idag är stigen en del av ett populärt 

vandringsstråk mellan Örby och Öresjön. 

Värdering: Stigen har ett socialhistoriskt värde. 

Rekommendationer: I samband med detaljplaneläggning, bör stigen säkerställas som allmän 

platsmark och naturminne. 
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3. Sammanfattande bedömning 

I området möts tre karaktärsmässigt olika bebyggelsestrukturer och tre olika epoker; samlade 

gårdsmiljöer i det öppna odlingslandskapet söder om länsvägen, den täta bebyggelsemiljön 

runt kyrkan och den småhusbebyggelse som växt fram i anslutning till landsvägarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekommendationer för ny bebyggelse 

Till stor del bör samma rekommendationer gälla idag som 1991. Stor hänsyn bör tas till 

bebyggelsemiljön runt kyrkan där de utpekat kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna bör 

säkerställas i samband med planläggningen i de fall de ingår i planområdet.  Likaså bör stor 

restriktivitet gälla för ny spridd småhusbebyggelse i det sammanhängande öppna odlings-

landskapet söder om länsvägen. Den nya förbifarten innebär dock att det aktuella planområdet 

(inklusive arrendebostad och ladugård) visuellt och produktionsmässigt är avskuret från detta 

kulturlandskap och kan behandlas mer självständigt.  

 

Ny bebyggelse bör visuellt inte konkurrera med bebyggelsen runt kyrkan, utan istället 

karaktärsmässigt anknyta till den, utifrån en modern tolkning. Stor hänsyn bör tas till 

landskap, växtlighet och terräng. 

 

Rekommendationer för befintlig bebyggelse 

 Rivningsförbud: Prästgård (1) och Vagnslider (3) 

 Skyddsbestämmelser: Prästgård (1), Vagnslider (3) och Emmastigen (7) 

 Varsamhetsbestämmelser: Församlingshem (2), Arrendebostad (4) och Ladugård (5) 

 Arkeologisk utredning, steg 1. 

 

  

Bild tv: I gällande Kulturmiljöprogram från 1991 (KMP) 

har hela det skrafferade området (från Örby kyrka till 

Öresjön) pekats ut som ett värdefullt kulturlandskap, inom 

vilket det inringade planområdet ingår.  

KMP:s rekommendationener är att: stor hänsyn bör tas till 

miljön vid Örby kyrka, Örby folkskola, Prästgården och 

Bosgården. Det öppna odlingslandskapet bör hävdas och en 

oförändrad markanvändning är önskvärd. Stor restriktivitet 

bör iakttas vid nybebyggelse. Nya vägar, vägbreddningar 

och annan exploatering är olämplig i området. 
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5. Källor 

Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län, Jonas Stenström]Länsstyrelsen i Älvsborgs län, 

1994 

Agrarhistorisk landskapsöversikt, Västergötland och Dalsland, Länsstyrelsen Västra 

Götaland, 2002 

Kulturmiljöprogram, Marks kommun, 1991 (samt pågående uppdatering) 

Landskapsanalys, underlagsrapport 2011:2 till ÖP 

Örby by och rote, Britt Hagman, 2002 

Örby Församling, Anna Andersson, församlingsekonom 

 

 


