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INLEDNING
Denna vård- och, underhållsplan för Lärjeholms gård är utarbetad av Lindholm Restaurering AB på
uppdrag av Higab. Lärjeholms gård är byggnadsminne och byggnadsminnesförklaringen gäller
huvudbyggnaden med tillhörande flygel.
Statusinventering av el- och telesystem är utförd av Rejlers ingenjörer AB genom Christer Persson.
Statusbedömning av VVS är utförd av K.M.R. Luftbehandling VVS konsulter.

Introduktion
Lärjeholms gård har en lång historia som sträcker sig till åtminstone 1400-talet. Gårdens historia
och kulturhistoriska betydelse har varit väl känd sedan Göteborgs stad inköpte Lärjeholms gård
1895. I början av 1900-talet genomfördes en omfattande uppmätning av exteriör och interiör,
möjligen i samband med att man då ämnade ta byggnaderna i bruk för vårdverksamhet. Det finns
även fotodokumentation som talar för att man tidigt förstått gårdens värde.

Lärjeholms
gård 1923.
(Stadsmuseets
ämnesarkiv)

1973 byggnadsminnesförklarades byggnaderna och sedan dess har alltså gården haft ett
lagstadgat skydd, både interiör och exteriör. Idag är mangårdbyggnadens exteriör mycket
välbevarad, medan interiören har byggts om löpande genom hela 1900-talet och är delvis
förvanskad. Flygelns exteriör är relativt välbevarad medan interiören har genomgått ett flertal
förändringar under 1900-talet. Delar av originalplanlösningen samt originalsnickerier och äldre
detaljer finns dock kvar. Trädgården, som lämnats utanför byggnadsminnet, är till stora delar
igenväxt och står synbarligen utan löpande skötsel.
Det framstår tydligt att det idag finns ett behov av att lyfta kunskapsnivån om Lärjeholms gård och
ta fram en strategi för hur interiören och trädgården bör behandlas i framtiden. Vård- och
underhållsplanen är därför upplagd på olika sätt för exteriör respektive interiör. Exteriören som
skall fortsätta att underhållas på samma sätt som tidigare är försedd med åtgärder och
underhållsintervall. Interiören däremot är inventerad och klassad utifrån dess kulturhistoriska
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kvaliteter och försedd med riktlinjer. Trädgården är översiktligt beskriven men i stort behov av att
utredas närmare för att kunna förvaltas på ett bättre sätt.

Disposition och läsanvisningar
Vård-, underhålls- och skötselplanen är uppdelad i två huvudsakliga delar:
Del 1 innehåller historik och gällande kulturhistorisk värdering, lagstiftning och
skyddsbestämmelser.
Del 2 innehåller beskrivning och inventering av trädgården samt byggnadernas exteriör och
interiör. För exteriören finns en underhållsplan med åtgärdsförslag. För interiören finns riktlinjer
vid ändring i enlighet med byggnadsminnesförklaringens skyddsbestämmelser. En kulturhistorisk
anvisning anger byggnadsdelens eller rummets kulturhistoriska kvaliteter och skyddsstatus samt
hur den skall hanteras. Byggnadsdelar och rum är också bedömda och färgkodade utifrån Higabs
eget system för kulturhistorisk klassning.
Fasaden beskrivs nerifrån och upp medan interiören beskrivs rumsvis. Enklare och likartade
rum beskrivs i grupp.
Avslutningsvis innehåller vård- och underhållsplanen besiktningar av el och VVS. Dessa är
infogade i slutet som självständiga bilagor från respektive konsult.
Vård- och underhållsplanen för exteriören finns även sammanställd i tabellform.

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning:
Adress:
Byggnadsår:
Arkitekt:
Byggherre:
Urspr. användning:
Nuv. användning:
Förvaltare:

Hjällbo 55:1 (f.d. 60:1)
Lärjeholmsvägen 12
Slutet av 1700-talet
Okänd
Claes Adam Wachtmeister
Säteri
Vårdändamål
Higab
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LAGSTIFTNING OCH KULTURHISTORISK VÄRDERING
Byggnadsminnesförklaring
Mangårdsbyggnaden och den äldre flygeln på Lärjeholms gård förklarades som byggnadsminne 21
december 1973 med följande motivering.
”Enär Lärjeholms gård på fastigheten Hjällbo 6:1 i Göteborgs kommun bevarar egenarten hos
gången tids byggnadskick och med hänsyn därtill är att anses såsom synnerligen märklig...”
Följande skyddsbestämmelser antogs vid byggnadsminnesförklaringen:
1. Huvudbyggnaden och flygeln må ej utan riksantikvariens samtycke rivas, flyttas eller till sitt
yttre ombyggas eller på annat sätt förändras.
2. Arbeten i huvudbyggnadens inre som medför ingrepp i befintlig rumsindelning eller i äldre
fast inredning skall utföras i samråd med riksantikvarien eller av riksantikvarien förordnad
kontrollant.
3. De i punkterna 1 och 2 nämnda byggnaderna skall ägnas för deras framtida bestånd
erforderligt löpande underhåll.

Krav på tillstånd
Skyddsbestämmelsernas utformning styr vilka typer av åtgärder som kräver tillstånd från
Länsstyrelsen. I regel krävs alltid tillstånd för att:







riva, flytta, bygga om eller bygga till
ändra eller göra ingrepp i stommen
ändra färgsättning eller ytskikt i exteriören
göra andra ingrepp i eller ändring av exteriören, t ex byte av tak- och fasadmaterial eller
fönster och dörrar
ändra interiören eller den fasta inredning
ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde

För att Länsstyrelsen skall kunna fatta korrekta beslut i tillståndsärenden skall ansökan vara tydligt
formulerad och välunderbyggd. Ansökan om ändring i skyddade delar skall innehålla motivering
med särskilda skäl. I ansökningshandlingarna skall åtgärderna tydligt redovisas och åtföljas av en
beskrivning av utförande/konstruktion, byggnadsmaterial och arbetsmetoder.
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Bevarandeprogrammet för Göteborg
Lärjeholms gård med anslutande park och del av Lärjeån omfattas av Göteborgs
bevarandeprogram som Hjällbo 68:A.
Ur bevarandeprogrammet:
Beskrivning
Lärjeholms gård ligger idag mellan ett par trafikleder och i söder utgör Lärjeån områdets gräns.
Huvudbyggnaden som är av trä i 2 våningar har ett brutet valmat tegeltak och fasader klädda med
lockpanel av 1700-talstyp. Fasadernas väggpelare och hörnens timmerknutar är panelklädda och
har en lockbräda. Fönstren är i huvudsak korspostfönster med spröjs i nedre bågen men fönster
med smårutsindelning av äldre typ finns kvar i takvåningen.
Huvudbyggnadens ursprungliga planlösning är delvis bibehållen, och huvudtrappan och några
dörrar har 1700-talskaraktär. Den kvarstående flygeln är i en våning med brutet tegeltäckt tak.
Interiören moderniserades 1974. Rester av den gamla trädgårdsanläggningen är bevarade och
huvudbyggnaden omges av höga träd. I sydväst ligger ett mindre bostadshus och
ekonomibyggnader, bl a växthus. Öster om gården finns en välvd stenbro.
Motivering
Lärjeholm är en av de få herrgårdarna i Göteborgstrakten. Manbyggnaden, den bevarade
flygelbyggnaden och delar av parken har till stor del bibehållit sin karaktär sedan 1700-talets slut.
De nuvarande yngre ekonomibyggnaderna m m är viktiga inslag i ”herrgårdsmiljön”.

Lärjeholms gård med omgivningar markerade med
rött i Göteborgs bevarandeprogram.
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Plan- och bygglagen
Plan- och bygglovsfrågor regleras i enlighet med Plan- och bygglagen. Särskilt kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och miljöer skall skyddas från förvanskning. Förvanskningsförbudet gäller
såväl exteriör som interiör. Vid underhåll skall åtgärderna anpassas till byggnadens kulturhistoriska
värden och ändringar skall utföras varsamt med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag.
Ur PBL 8 kap.
13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
Första stycket ska tillämpas också på
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 16 kap. 7§,
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i
områdesbestämmelser,
3. allmänna platser, och
4. bebyggelseområden.
14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de
tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till
omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick
att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335).
17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Gällande detaljplan
För Lärjeholms gård gäller Detaljplan för industriområde mm vid Alelyckan antagen 1989.
Lärjeholms gård är skyddat som kulturreservat i detaljplanen. Manbyggnaden och den äldre
flygeln är betecknade med Q och området omkring är betecknat med q.
Sammanfattningsvis syftar skyddsbestämmelserna till att skydda manbyggnaden och den äldre
flygeln från rivning och förvanskning. Nybyggnad inom med 1 betecknat område skall i sin
utformning ta hänsyn till manbyggnadens och den äldre flygelns yttre form och allmänna karaktär.
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Ur planhandlingen:
Med Q betecknat område skall utgöra reservat för befintlig, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Byggnader får ej rivas.
Inom med q betecknat område får sådan förändring av befintlig kulturhistorisk värdefull byggnad
ej vidtas som förvanskar dess yttre form och allmänna karaktär.
Inom med q betecknat område skall ny byggnad till yttre form och allmän karaktär harmonisera
med befintlig, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i grannskapet.
Inom med q betecknat område får byggnad med kulturhistoriskt intresse ej rivas.
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Fornlämning
Väster om nuvarande gård upptäcktes 2005 grundstenar från äldre byggnader samt en stensatt
gårdsplan. Lämningarna bedömdes vara rester från ekonomibyggnader från 1600-1700-talet.
Området förtecknades som fornlämning Angered 56.
År 2007 utfördes en grävning – ett schakt – på den plats där den gamla huvudbyggnaden ska ha
stått enligt 1703 års karta. Dock påträffades inte några byggnadslämningar. Däremot fann man ett
20 cm tjockt sotlager som, med tanke på lagrets djup, kan höra samman med den stora branden
1645 då Lärjeholm brann ner till grunden.1

Bild ovan och t.h.
är hämtade ur
Lärjeholms gård
Arkeologisk
rapport 2014: 10
Göteborgs
Stadsmuseum.

1

Arkeologisk rapport 2014:10
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HISTORIK
Lärjeholm har haft ett flertal legendariska ägare. Tillsammans med säteriet Angered Storegården
var Lärjeholm en av de mest framstående gårdarna i Angereds socken.2 Ägarlängden för
herrgården kan följas långt tillbaka i tiden. Den första kända ägaren är känd genom ett köpebrev
från 1463 då Ingegärd Magnusdotter sålde gården till Erik Nipertz. Han var ståthållare vid
fästningen Älvsborgs slott fram till sin död i slaget vid Öresten 1470.3 Från år 1600 är ägarlängden
komplett.

Ägarlängd
Gref Ebba och Wrangelska släkten under 1600-talet
1601 blev Gustav Vasas svägerska, grevinnan Ebba
Leijonhufvud, ägare till Lerje. Hon utökade ägorna
genom inköp och samlade dessa under Lärjeholms gård.
Ebba Leijonhufvud skall ha gjort sig impopulär bland
borgarna i Nya Lödöse genom sitt barska sätt och sina
egna tankar om boskapsdrift. Hon kallades gref Ebba
(greve Ebba) för sin driftighet och hårdhet. Johan III och
hertig Karl fick båda uppmana grevinnan Leijonhufvud
att låta Peder Arfwidsson på närbelägna Berggården vara
ifred, och inte ofreda Arfwidsson om dennes kvarn som
hon gärna ville lägga vantarna på.
När Ebba Leijonhufvud dog 1610, 81 år gammal, köptes
Lärjeholm av fältmarskalk Herman Wrangel. Han var
ståthållare på Älvsborgs fästning och utmärkte sig i de
danska, polska och tyska krigen under Gustaf II Adolf och
Drottning Kristina.4 Han var gift tre gånger och det
berättas att innan han gifte sig för tredje gången var
olyckligt kär i fröken Margareta Stenbock. Då han stötte
på sin förmodade rival, danske ministern Knudsen,
utanför Stockholms slott slog han sönder sin käpp på
ministerns huvud och ryckte en värja från en drabant för
att genomborra sin rival.5
Herman Wrangel dog 1636 och ägarskapet för Lärjeholm
övergick då till sonen Johan Mauritz. Han blev överste
för Upplands ryttare 1639 bara 23 år gammal och förde
regementen i tyska kriget 1641-43 samt i kriget mot
Danmark 1644-45.

2

Lönnroth, 1989, s. 254
Edgren, 1887 (faks.), s. 138
4
Edgren, 1887 (faks.), s. 140
5
ibid
3
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Herman Wrangel. Bildkälla Wikipedia.
Original i Skoklosters slott.

Johan Mauritz son Mauritz Fredrik blev därnäst friherre på Lärjeholm. Även hans syster
friherrinnan Anna Elisabeth Wrangel stod som ägare tillsammans med sin make fältmarskalken
och generalguvernören friherre Krister Horn.6
På grund av närheten till den dåtida norska gränsen härjades Lärjeholm ett flertal gånger. Söder
om Lärjeholms gård finns idag en fornlämning från en mindre skans som troligtvis tillkom under
oroligheterna.7 Lärjeholm brändes slutligen ned helt 1645 av Hannibal Sehesteds norska trupper.
Samma månad slöts freden i Brömsebro. 8

Hans von Gerdes sommarboning
Den 18 mars 1680 sålde familjen Wrangel Lärjeholms säteri till kommersiepresidenten Hans von
Gerdes. Till säteriets rå och rör9 hörde då Anders Nilssons gård, Skattegården, Berggården,
Angered och Rågård.10
Hans von Gerdes blev adlad 1684, borgmästare i
Göteborg 1687 och burggreve 1716.
Von Gerdes hade många markegendomar kring staden
men valde att vistas på Lärjeholm om somrarna. Här
höll han stort bröllop för sin dotter Johanna år 1701.
Hans von Gerdes ansågs vara en samvetslös man som
ofta skodde sig på andras bekostnad. Men han fick
åtminstone tingsrätten mot sig när försökte ta betalt
av genompasserande som lät sina hästar beta på
grannarnas mark eller när han sökte stänga ut sina
grannar från betesmarker som av tradition var
allmänningar. Gerdes störste opponent var
handlanden Olof Häger på Berggården. Häger var en
ytterst obekväm person för von Gerdes. År 1723 brann
Berggårdens huvudbyggnad ner under mystiska
omständigheter. Detta var samma år som Hans von
Gerdes dog men hans son Carl von Gerdes fortsatte i
sin fars fotspår och lämnade in en stämning mot Häger
för olovlig krogverksamhet. Carl von Gerdes dog bara
två år senare och arvingarna sålde Lärjeholm till
överstelöjtnant Isaac Browald, adlad 1720.11

Hans von Gerdes. Bildkälla Riksarkivet.

Isaac Browald och Ingela Gatenhielm tog vid 1725
Isaac Browald var gift med Ingela Gatenhielm – änka efter Lars Gatenhielm och som sådan en av
landets allra rikaste. Hon ägde ett flertal lönsamma företag i Göteborg. Lars Gatenhielm hade
ägnat sig åt att kapa skepp från såväl fiendeländer som andra göteborgare och Ingela fick ärva
6

Ibid, s. 142
Arkeologisk rapport 2014:10
8
Skarback, 1995, s. 43
9
Rå- och rörshemman = hemman som tillhörde säteriet och som åtnjöt vissa av säteriets privilegier
10
Gustavsson, 1966, s. 320
11
Skarback, 1995, s. 45
7
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också Lars dåliga rykte. Browald fortsatte tvista med grannarna, och framförallt Hägers i
Berggården. Änkan Caisa Häger fick lämna Berggården när hon inte kunde återbetala en skuld till
Browald. Isaac Browald dog 1754.

Jonas Alströmers investering
1755 auktionerades Lärjeholms säteri ut och Ostindiska kompaniets direktör Jacob von UtfallJeansson ropade så in gården för Jonas Alströmers räkning för 34,010 daler.12 Alströmer köpte då
även Berggården. I köpebrevet för Lärjeholm år 1755 står det att läsa om arrangemang för in- och
utflyttningar ur en stor sätesbyggnad, en ladugård och tjänstefolksbyggnad. Sätesbyggnaden var
värderad till 2,500 daler, en flygelbyggnad i norr till 1,500 daler och en i söder till 500 daler.
Säteriet var då tre hela hemman säteri och 1/3 frälsehemman och i Lärje by 2/3 skattefrälse.13
Jonas Alströmer ägde Lärjeholm fram till 1760 då han var relativt gammal och inte längre så aktiv i
sällskapslivet. Sönerna Patrik och Claes som bodde på herresätena Kristinelund och Kristinedal
spelade desto större roller i staden.

Nils Ström förskönade
År 1760, året före sin död, sålde Alströmer Lärjeholm för 44,000 daler till affärsmannen Nils Ström
som var direktör för Ostindiska kompaniet. Ström renoverade och förskönade herrgården samt
utvidgade ägorna genom att köpa upp flera gårdslotter i säteriets närhet. 1768 fick Ström rätt att
besitta Lerje säteri med frälsemannarätt.14 Nils Ström dog 1791.

Wachtmeister byggde nytt
1791 övertogs Lärjeholm av amiral greve Claes Adam Wachtmeister tillsammans med hustrun
Kristina Hall. Greve Wachtmeister deltog i amerikanska frihetskriget 1794-1795och
kommenderade där de danska och svenska flottorna. Kristina Hall var dotter till den förmögne
John Hall d.ä. som lät uppföra Gunnebo slott som familjens sommarnöje.
Under denna period hade Lärjeholm hade fyra hela mantal, sex torp och ytterligare ett under
pågående tvist samt en kvarn med tre stenar. Underliggande hemman utgjordes av Bergsgården,
Lerje Lars Olsgården, skatterusthållet Lerje Östergården, Hielbo Övregården som utgjorde stomme
till no 124 vid Kungl. Västgöta Kavalleriregemente och Elfsborg kompani, Lerje Månsgården och
skatterusthållet Håkansgården samt lilla Tolered Nolgården.
Det skall ha varit under Wachtmeisters tid som nuvarande byggnad uppfördes, omkring 1800.15
Det var en manbyggnad med 16 rum samt flyglar med bostäder och ekonomiutrymmen. Det har
spekulerats om att delar av en äldre byggnad skall finnas kvar som del av byggnadsstommen.16 Till
gården hörde även en stor ladugård, trädgårdsmästarens hus, brygghus, bränneri etc. En engelsk
park anlades också i vilken den slingrande Lärjeån utgjorde en viktig del.

12

Gustavsson, 1966, s. 327
Gustavsson, 1966, s. 328
14
Skarback, 1995, s. 45f. Edgren, 1887 (faks.) s. 142
15
Hasselgréen, Ingemar (1964) Lärjeholm - Särtryck ur Göteborg förr och nu
16
Lönnroth (1999) s. 258
13
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Porterbryggare Lorent under tidigt 1800-tal
1811 förvärvades Lärjeholms gård av köpmannen Abraham Robert Lorent som hade gjort sig en
förmögenhet på handel med bomull, socker och slavar. A.R. Lorent grundade sockerbruket vid
Klippan 1808 och porterbryggeriet 1813. Han fortsatte även att bedriva handel och sjöfart samt
brännvinsbränning.
Lorents verksamhet gynnades av Napoleons kontinentalblockad, men då den så kallade briljanta
tiden kom till sin ände i och med Napoleonkrigens slut kom Lorent i ekonomisk svårighet. A.R.
Lorent dog 1836 och hans bror ansökte om konkurs för de Lorentska bruken 1836. År 1840 såldes
Lärjeholm vidare för 91,300 riksdaler till herr J.C.E. Nolleroth. I samband med försäljningen gjordes
en värdering:
Egendomen är belägen 5/8 mil från Göteborg i en utmärkt vacker trakt invid Göta Älv och
Stora landsvägen samt försedd med betydlig trädgård och omgiven av vackra parker av
åtskilliga trädslag. Ett prydligt värdshus av tvenne våningar är anlagt i en rymlig park
alldeles utmed vägen.
Åbyggnaderna bestå av ett två våningars karaktershus under tegeltak oljemålat med åtta
rum, kök och förstuga i nedra samt likaledes åtta rum med förstuga i andra våningen,
varande rummen tapetserade, målade och försedda med kakelugnar, av vilka tio st. äro av
porslin.
En flygelbyggnad under tegeltak å övra brytningen oljemålad och innehållande
förstuga, fem rum, skafferi, vagnbod och vind, inrättad till spannmålsbod. En
flygelbyggnad, likaledes tegeltäckt, å övra brytningen oljemålad och innehållande fem
rum, skafferi, vagnbod och vind inrättad till spannmålsbod.
En ladugårdsbyggnad under tegeltak, rödfärgad och indelad i stall, två
stallkamrar, oxhus, två foderlador och loge, varjämte intill denna byggnad finns uppfört
ett hus under halmtak för tröskverk. En ladugårdsbyggnad, tegeltäckt och rödfärgad samt
innehållande fähus, loga och två lador.
En trädgårdsbyggnad under tegeltak och indelat i två rum. En smedja tegeltäckt.
Ett brygghus med tvättkammare, täckt med tegel.
Ett bränneri försett med en 90 kannors panna och allt annat tillbehör, varande
samteliga byggnader i försvarlig skick, ehuru här och där mindre betydliga förbättringar
erfordras.
Under sambruk med säteriet hävdas ¾ dels mantal av Lars Olofsgården samt
Östergården, men de övriga hemman jämte fyra å säteriet befintelige torp utgöra
tillsammans omkring 2,500 dagsverken årligen.
Till egendomen finnes ingen barr- men väl lövskog av varjehanda slag, ävensom
obetydligt fiske erhålles i Göta älv. Jordmånen består av ömsom ler- och sandmylla, och
besås huvudegendomen med två tunnor vete, som giver 9:de, åtta tunnor råg som giver
10:de, 27 tunnor råg 7:de , 30 tunnor havre 5:te och 50 tunnor potäter 10:de kornet.
Kvarnarna anses årligen lämna en behållning av omkring 80 tunnor råg, korn,
ärter och havre. Trädgården lämnar en avkastning på 133 rd. 16 sk och av värdshuset
erhåller en inkomst av 300 rd banco. Med hö- och halmfodret födas 6 hästar, 6 par oxar,
24 kor och 40 får.
Hela egendomen värderas till 60,000 rd bco. 17
17

Värdering 28 juli 1840 citerad i Jarevall, 1887 (faks), s.336f
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Efter Nolleroth kom Lärjeholm att ägas av jägmästare A.F.T. Ostvald, grosshandlare C.F. Karlbom,
och grosshandlare Jakob Trahn. Ingen mindre än Jenny Lind ägde inteckningar i Lärjeholms
egendomar, vilka löstes in av Trahn när han blev ägare. 1873 sålde Trahn till fil. Doktor. A.V.
Ekman.
1887 beskrev F.E. Edgren att huvudbyggnaden hade 15 rum och tre kök och att huset låg inbäddat
emellan lummiga lövträd, bland vilka det fanns lindar med stammar med 1,5 meter i
genomskärning. Till gården hörde då 100 nötkreatur och 22 hästar samt två kvarnar.18
Göteborgs stad köpte gården
År 1895 köptes Lärjeholms gård av Göteborgs stad som lät uppföra nya ekonomibyggnader,
arrendatorsbostad med mera. Verksamheten under den första tiden har inte kunnat beläggas i
arbetet med denna rapport, men sedan 1918 har det med säkerhet bedrivits vårdverksamhet på
Lärjeholms gård.
1918-1920.
1920-1937
19381990-

Barnhem. 19
Alkoholistanstalt.20
Annex till Lillhagens sjukhus. Vårdavdelning iordningställdes i
manbyggnaden för lugna, relativt lättskötta kvinnliga patienter.21
Motivationshem för narkomanvård. 22 Idag i Gryning vårds regi.

18

Edgren 1887( faks.), s.137
Regionarkivet – Arkivhistorik Göteborgs fattigvård, fattigvårdens barnavård.
20
Regionarkivet – Arkivhistorik Göteborgs kommun. Alkoholistanstalten vid Lerjeholm.
21
Regionarkivet – Arkivhistorik Lillhagens allmänna sjukhus.
22
Regionarkivet – Arkivhistorik Göteborgs kommun. Lärjeholms motivationshem.
19
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ÄGARLÄNGD
-1463
1463-

Ingegerd Magnusdotter och Jeppe Andersson
Erik Nipertz

-1536
1536-

Håkan Nilsson
Nils Eriksson

-1552
-1552
1552-

Salfve, Helge, Anders och Torsten Gudmarssöner (östra Lerje)
Gudmund Börjesson (västra Lerje)
Gudmund Börjesson (hela Lerje?)

-1600

Sven Larsson i Munkiasgierdhe, Bryngel Persson,
Jon Arfvidsson, Kerstin Karlsdotter, Anna och
Gyrid Håkansdöttrar samt Henning Skräddares
hustru Nya Lödöse (del av Lerje)
Arfvid Håkansson (del av Lerje)
Karin i Nörunga (Lilla Lerje)
Ebba Leijonhufvud (Lilla Lerje)
Ebba Leijonhufvud (del av Lerje)
Herman Wrangel
Johan Mauritz Wrangel
Mauritz Friedrick Wrangel, Anna Elisabeth Wrangel och Krister Horn
Hans von Gerdes
Carl von Gerdes
Isaac Browald och Ingela Gatenhielm
Jonas Ahlströmer
Nils Ström och Sara Catharina Ström
Jonas A. Sernström och Anna M Sernström
Clas Adam Wachtmeister
A.R. Lorent
P.E. Lorent
Nolleroth
Jägmästare A.F.T. Ostvald
Grosshandlare C.F. Karlbom
Grosshandlare Jakob Trahn
Fil. Doktor. A.V. Ekman
Göteborgs stad

1600-1608
-1601
1601-1610
1608-1610
1610-1636
1636-1665
1665-1680
1680-1723
1723-1725
1725-1755
1755-1760
1760-1793
1793-1793
1793-1811
1811-1840
1840-1873

1873-1895
1895-
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Gården
Den första kartan över Lärjeholms gård är från 1686 där byggnaderna är markerade med en större
mangårdsbyggnad och en mindre, möjligen en flygel till huvudbyggnaden. Ägare vid tiden för
denna inmätning var Hans von Gerdes.

Geometrisk avmätning 1686.
(Lantmäteristyrelsens arkiv.)

1703 sammanställdes en ny karta med tillhörande översiktlig beskrivning av gården och dess
byggnader. På gården fanns då rödfärgade hus och tegeltak samt ladugårdsbyggnader och
gärdesgårdar. Intill låg en trädgård med fruktbärande träd, en vallgrav, humlegård samt åkrar och
ängar. Kartan visar en mangårdsbyggnad omgärdad av tre ekonomibyggnader. På andra sidan
vägen mot ån låg ett större hus, troligen en ekonomibyggnad. Lärjeholm ägdes fortfarande av
Hans von Gerdes.
Lärjeholms trädgård och odlingar beskrevs av historieskrivaren Cederbourg 1739 som en
vacker anläggning med allé, lusthus, blom- och fruktträdgårdar och konstgjorda dammar med
inplanterad fisk. Mest känt vid den här tiden var Lärjeholm för de vidsträckta markerna och de
ståtliga hästarna. Jordbruket och boskapsskötseln gav en god vinst för innehavaren. På höstarna
kunde man räkna ihop till närmare 1500 höstackar.
En half mil ifrån Gamle-staden i Nordost, längs utmed Götha-Elf, är säteriet Lärgeholm
belägit, av 4 och ¾ hela hemman bestående, förutan Strögodsen, som i äldsta tiderna
warit ett allodial-frälse /…/ en god lägenhet: hwilken, förutan många andra förmåner, är
försedd med en vacker Allé, lusthus, Blomster- och Frucht-Trädgårdar, af allahanda slags
utländska rara bärande trän och Jordfruchter, tillika med åtskilliiga i bemälte Trädgårdar

15

upgrafne stora Dammar; uti hwilka, icke allenast finnas Rudor af en Owanlig storlek,
utan och andra Fiskesorter, såsom: Braxen, karpar och Dik-koppar. 23

Geometrisk avmätning 1703.
(Lantmäteristyrelsens arkiv.)

23

Cederbourg, 1739 (faks.) s. 96f
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1814 och 1817 sammanställdes en karta över Lärjeholm och dess underlydande frälsehemman
som ger en tydlig bild av hur bebyggelsen och omgivningarna var utformade. Till kartan hör en
utförlig beskrivning av trädgården och dess olika delar. Vid denna tid ägdes Lärjeholm av
porterbryggare A. R. Lorent som enligt beskrivningen hade låtit gräva en kanal och gjort olika
förbättringar i jordbruket.

Karta uppmätt 1814 och 1817.
(Lantmäterimyndigheternas arkiv.)
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Ur kartbeskrivningen:
Denna Säteri ägendom är belägen något öfver ¾ dels mil från staden Götheborg, äger en
ganska vacker belägenhet utmed Götha Älf, uti en skjön löfskog af allahanda inhämske och
utlänske Träd, planterade dels i allén och dels i Parker med Promenadgångar. Naturen har
liksom slösat sine behag för att på alt sätt göra ägendommen prydlig och nuvarande ägaren
Herr Lorent har understödt densamma med konsten samt därstädes haft all möda och
kostnad osparade för att öka skjönheten och tillika njuta afkastnad för sine kostnader.
Herr Lorent har låtit gräfva en Canal utmed Lärje å på Chartan teknad med Lita G
hvarigenom det uti Lärje å befintlige Ler och Gödsel vatten efter behag upstämmas på
Lärjeholms ägor, hvilket sedan Gödningsämnena sjunkit åter aftappas. Denna kanal som
endast tre år varit färdig har redan tillskyndat ägaren av Lärjeholm en betydlig vinst av Hö,
så att både Hästar och Boskaps Kreaturen nästan hela sommaren kunna födas inne.
Herr Lorent har äfven i stort planterat et utlänskt grässlag som gifver mycken afkastning;
äfvenom Han äfven i stort försöker att odla Hvitbetor och andre lönande jordfrugter på dess
Trädesjord Allahanda utlädnske trädsorter har Herr Lorent införskrifvit och planteradt dels i
Trädskolor och dess utflyttande i alléer omkring ägorne. (s. 3-4)
A. Lärjeholms säteri
a. Inre gårdsplan med Rosqvarter och gångar
b. Yttre gårdsplan med Husen
c. Frukt Trägården med gångar efter Beckemans Charta
d. Dito Holmen beväxt med frukt Trä Dito
e. Rosqvarter, Smultronland och Drifbänkar efter Beckemans Charta
f. allahanda Plantage och Träskolor Dito
g. Allér och gångar med större Trän Dito
h. beväxt med allahanda vilda Trä utmed Lärje å Dito
i. Kjöks Trägården nu afmätt
k. Nedra Parken med allahandal utvalda vilda Träplanterad och genomskuren med
Ängelska gångar, innehåll efter Beckemans Charta
l. Öfra Parken med allehanda vackra Trä beväxt, genomskuren af Ängelska gångar
planterade skuggrika Grottor och en förträffelig springkälla innehåller efter
Beckemans Charta
m. Qvarnholm nu afmätt
n. Dito mellan Lärje å och Canalen med vägen Åker i cirkulationsbruk
o. Herrgårdsgärdet
p. Lalyckan (s. 5-6)
F. Skattlagda Qvarnar i samma å [Lärje å] vid Bläsebo till Frälse Hemmanet Lärje
Bergsgården
G. Den förut nämnde Canalen
H. Et förmonligt Bränneri av sten
I. Boningsrum för inspektören och Mölnaren
K. Nybyggdt värdshus (s.4)
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På häradsekonomiska kartan från 1890-talet finns den övergripande strukturen kvar från
föregående karta. Mangårdsbyggnaden med sina flyglar är desamma medan ekonomibyggnaderna
på andra sidan vägen delvis har ersatts med nya eller byggts till. Situationsplanen från 1938 ger en
liknande bild, dock har den södra flygeln brunnit ner och ekonomibyggnaderna delvis har rivits och
nya mindre byggnader tillkommit.

Häradsekonomiska kartan 1890-1897.
(Rikets allmänna kartverks arkiv.)

Situationsplan 1938.
(Region- och
stadsarkivet.)
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Trädgården
I början av 1800-talet besöktes Lärjeholm av Jonas Carl Linnerhielm på hans resor genom landet.
Gården och dess trädgård beskrevs sedan inlevelsefullt i hans Bref under nya resor i Sverige.
Trädgården var då en uppväxt anläggning med en åtminstone hundraårig historia, troligen längre.

Lärjeholms gård avbildad av Jonas Carl Linnerhielm.
(Linnerhielm, 1806, s. 86)

Ovanföre frodiga ängsmarker, der Göta Elf, såsom en stolt, men lugn, flod sträcker sig fram,
midt i en präktig skogslund visar sig den gula hufvudbyggningen fördelaktigt, och de öfriga
husens tegeltak höja sin färg mot trädens grönska. Vid början af denna skog, höllo vi med
vagnen, och gingo på en trappa öfver stenmuren, som omger den. Promenad-vägar slingrade
behagligt genom parken, ömsom närmare, ömsom litet längre skilde från en å, som ljuf och
klar böjer sig mellan de vackraste stränder. Efter de angenäma omvägar, hvartill vägens
böjning föranledde oss, kommo vi fram till gården, dit egentliga avenuen är genom en allé,
som åtskiljer parken och vida åkerfält. På gården, vid sidorna om en stor aflång gazon,
ovanligt men täckt, innesluten af en häck, ses först tvenne motsvarande flyglar och sedan en
mindre paviljon, hvilken till vis-à-vis har ett litet nätt orangeri och drifhus. /…/
Corps de logis är temligen stort, och har vackra, med smak inredda rum. Man njuter der
utsigt dels åt parken, dels åt de omgifande fälten och Göta Elf, som nu förde en mängd
seglare genom hjordrika ängar./…/
Vid gamla trägårdens ena kant är en hög allé af lindar. De utgöra en ganska tät häck och äga
ett visst anseende nästan genom sin enformighet i skapnad och grönska, så väl som genom
sin storlek: i synnerhet sedde ut parken der denna häck angenämt konstrasterar emot
ekarnas fritt utsträckta grenar och än mera mot ljusheten och ungdomen af de trän och de
buskar, som i sednare åren satte, pryda den.
20

Trädgårdens huvudsakliga struktur kan genom kartmaterialet spåras till 1703, men har troligen ett
ännu äldre ursprung. Genom uppmätningen av trädgården från 1926 kan man se att den del av
trädgården som ligger närmast husen har fortsatt att skötas in på 1900-talet. Möjligen har
trädgårdsarbetet även funnits med som en del av den vårdverksamhet som bedrivits på Lärjeholm.
Det är oklart när trädgården slutade att skötas och anledningen till detta. Idag hålls gårdsplanen
och gräsplanen bakom mangårdsbyggnaden iordning men i övrigt är trädgården fullständigt
igenväxt

Trädgården 1703.
Den övergripande
strukturen är tydlig redan
på denna karta.

Engelsk park

Fruktträd
Roskvarter
och gångar Roskvarter,
smultronland,
Fruktträdgård
drivbänkar
Plantage och
trädskolor
Vilda träd
utmed Lärjeån
Trädgården 1814/1817.
Trädgårdsanläggningen sträckte sig
långt utanför det valda utsnittet.

Trädgården 1926.
Skötseln av trädgården
koncentrerades sannolikt till den
del som redovisas på
situationsplanen,
(Stadsmuseet faktarummet)
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Gårdsplanen 1926. Det fanns fortfarande blomsterplanteringar i gräsmattan. (Vänersborgs museum)

Fasad mot öster 1923. Stödmurarna mot allén syns tydligt här. Omgivningarna hölls fortfarande
fria från sly. (Foto Karnell, Stadsmuseet ämnesarkivet)
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Mangårdsbyggnad
Exteriör
Mangårdsbyggnaden lät uppföras omkring 1790/1800 av dåvarande ägare greve Claes
Wachtmeister. Han skall även ha låtit anlägga den omgivande engelska parken.24 Genom
avbildningen av mangårdsbyggnaden från tidigt 1800-tal kan man med säkerhet veta att
byggnaden överlag är mycket välbevarad. Fasaderna var ursprungligen gulmålade liksom de är
även idag. Genom fotodokumentation och uppmätningsritningar från första hälften av 1900-talet
kan man också följa byggnadens förändringar relativt väl. Den största exteriöra förändringen var
då ett utanpåliggande trapphus samt en veranda på östra fasaden revs efter 1916. Den södra
flygeln är också borta efter en brand 1930.25

Detalj av Lärjeholms gård avbildad i början av
1800-talet.(Linnerhielm, 1806, s. 86)

Vy mot väster 1826. Gårdsplanen med gräsmatta och båda flyglarna, samt den
yttre gårdsplanen med flankerande hus. (Stadsmuseet ämnesarkivet)
24
25

Hasselgréen (1964)
Bevarandeprogrammet (2000)
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Kolorerat foto möjligen från omkring 1900. (Stadsmuseet ämnesarkivet)

Gårdsplanen 1923 med båda flyglarna. (Foto Karnell, Stadsmuseet ämnesarkivet)
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Mangårdsbyggnaden omgavs av stängsel då det var en vårdinrättning under
Lillhagens sjukhus. (Stadsmuseet ämnesarkivet)

Flygel och ekonomibyggnad 1954. (Foto Allan Nilson, Stadsmuseet
ämnesarkivet)
25

Fasadritningar från 1984. (Higab)

Fasadritningar från 1916.
(Stadsmuseet)
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Interiör
Mangårdsbyggnadens interiör har byggts om i stor utstäckning under 1900-talet. Den detaljerade
uppmätningen från 1916 ger en god bild av hur byggnaden såg ut då den var ca 120 år gammal.
Redan då hade säkerligen en del förändringar genomförts men den övergripande strukturen och
merparten av snickerierna var sannolikt original vid denna tid. Uppmätningen gjordes troligen i
samband med att man planerade att iordningställa byggnaden till barnhem och sedermera
alkoholistanstalt.
Nedan redovisas de ombyggnader man kan spåra genom tillgängliga planritningar. De delar som
förändrats är markerade med grått.
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Uppmätningsritning 1916. (Stadsmuseet faktarummet)

Uppmätning av trappa, dörr, foder och gångjärn 1916. (Stadsmuseet ämnesarkivet)

Uppmätning från 1917 av salong på övervåningen. (Stadsmuseet
ämnesarkivet)
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Nästa uppmätning gjordes i samband med att byggnaden ändrade användning från
alkoholistanstalt till att bli ett annex till Lillhagens sjukhus för psykiskt sjuka patienter.
Uppmätningsritningen redovisar sannolikt den första ombyggnaden från omkring 1916/1918. På
första våningen hade då tamburen kompletterats med wc och garderob, köksavdelningen byggts
om och en trappa till andra våningen byggts till. Rummen hade försetts med garderober och hallen
med skåp och garderob. På andra våningen i anslutning till köket fanns disk och serveringsrum och
intill detta fanns tvättrum. En korridor hade byggts och två tidigare passager och förråd hade
iordningställts till mindre rum. Utvändig trappa och veranda hade också ersatts av en altan med
trappa mot trädgården.

Uppmätningsritning 1937. Gråmarkerade byggdes sannolikt om omkring 1916-1918
inför ändrad användning till alkoholistanstalt. (Region- och stadsarkivet)
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I samband med utflytten av alkoholistanstalten gjordes några mindre moderniseringar, då husets
enda wc kompletterades med ytterligare två på vardera våningsplan. Första våningen
kompletterades också med en mindre korridor och trappa till andra våningen.

Förändring 1937. (Region- och stadsarkivet)
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I samband med ombyggnad 1985 upprättades relationshandlingar med de olika rummens
dåvarande funktion. Mangårdsbyggnaden verkar då främst ha använts för administration och
verkstad. Sedan 1937 hade det dock inte hänt mycket med planlösningen. Ett av rummen i första
våningen hade delats av i två mindre med en korridor och en dusch hade installerats i ett tidigare
förråd.

Befintligt utseende 1985. Gråmarkerade rum hade då ändrats sedan den senaste
ombyggnaden 1937. (Higab)
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Vid ombyggnaden 1985 iordningställdes interiören för boende igen och duschrum installerades på
första och andra våningen. Köket byggdes om och gjordes större genom att mellanväggen revs. En
matsal iordningställdes genom att man växlade av två väggar som tidigare utgjort tambur och
förråd, och slog så samman tre intilliggande rum.

Förändring 1985. Gråmarkerade rum byggdes om 1985. (Higab)
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Sedan 1985 har inget nytt ritningsmaterial tagits fram men lokalanpassningar har genomförts
efterhand. På planritningarna nedan redovisas även de ändringar som genomförts i senare tid.

Planritning över plan 1 och 2 från 1985 med markeringar av originalväggar
och senare förändringar.

Bedömning av interiör
Original/tidig komplettering.
1916-1918
1937 eller senare
1985 eller senare
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Flygel
Exteriör
Flygelbyggnaden mättes upp 1916 i likhet med mangårdsbyggnaden. Men det är oklart om flygeln
byggdes om i samband med uppmätningen. Exteriören bibehölls åtminstone till ombyggnaden
1972 då man bytte ut dörr, fönster, takpannor och de murade skorstenarna mot två huvar i plåt.

Fasadritningar 1981.
(Higab)

Fasadritningar 1916.
(Stadsmuseet)

Norra flygeln 1966. (Stadsmuseet ämnesarkivet)
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Norra flygeln 1975. Exteriören har renoverats – dörr, fönster och takfönster bytts ut,
skorstenar bytts mot huvar i plåt. (Stadsmuseet ämnesarkivet)
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Interiör
Flygelbyggnaden har byggts om under 1900-talet, säkerligen vid flera tillfällen. En större
ombyggnad genomfördes 1972 då planlösningen i stort sett byggdes om till nuvarande
planlösning. På 1980-talet byggdes en vägg upp igen i den ena större salen, vilken syns inritad på
planritningen nedan.

Uppmätning från 1916.(Stadsmuseet ämnesarkivet)

Planritning från 1981. (Higab)

36

Byggnadshistorik
Omkring 1800

Nybyggnad

1916

Uppmätning av mangårdsbyggnad och ena flygeln.

1916-1918

Sannolikt ombyggnad för barnhemsverksamhet.

1930

Södra flygeln brann ner.

1937

Mangårdsbyggnaden – interiör ombyggnad för ändrad verksamhet som
annex till Lillhagens sjukhus.
Uppmätning av mangårdsbyggnaden.

1940

Mangårdsbyggnaden – iordningställande av skyddsrum i källare.

1972

Flygelbyggnaden – interiör ombyggnad och exteriör renovering.

1985

Mangårdsbyggnaden – interiör ombyggnad och exteriör renovering.
Flygelbyggnaden – interiör ombyggnad.

1986-2016

Lokalanpassningar har skett efterhand. Rum har delats i mindre framför
allt i övervåningen.
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