
Hindås – dåtid 
och framtid
Projektet pågick 2018-2022

Hindås, Härryda kommun

Syfte: Utveckling av friluftsorten 
Hindås och Hindås stationshus som 
besöksmål genom att bevara lokala
kulturarvsberättelser så att dessa blir 
publika och säljbara för framtiden.



En flerspråkig webbportal har tagits
fram under domännamnet

hindas.se



Koppling av platser >ll 
Sveriges Hembygdsförbund 
hemsida: hembygd.se

• På hembygd.se finns tjänsten Utforska platsen.

• I samarbete med Björketorp Sockens
Hembygdsförening påbörjades det stora arbetet
att lägga in platser, bilder och text.



Ett antal 
aluminiumskyltar
har tagits fram 
med gamla bilder 
och historisk 
information till 
utvalda platser. www.hindas.se
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De första hoppbackarna i 
trä byggdes 1904–1906 av 
Göteborgs Idrottsförbund. 
De revs 1932 och ersattes 
av två nya backar, en mindre 
i granit och en större i 
betong.
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Enligt hembygdsforskare Au-
gust Melander (f. 1856), var det 
Halvard Bagge (f. 1385) som gav 
namn åt platsen som har kallats 
både Baggetomten och Bagga-
tomten. Ladugården byggdes 
1878.

Huset som idag ligger här kom till på 1940-talet och ersatte då 
det gamla huset från 1700-talet. Endast jordkällaren är kvar av 
den ursprungliga bebyggelsen. På sin tid var det en stor gård 
med tre torp under sig, Annelund (Klockartorpet), Ansåsen och 
Rosendal. Noteringar talar för att platsen varit bebodd redan från 
1400-talet. Detta gäller även Sundshult, Assaretorp (Klippan) och 
Ingelse.

Baggatomten under 1940-talet. Anna Josefi na Hell fl ankerad av döttrarna Rut (t.v) och Judit.



Det samlades in 
skrönor, sagor, 
bilder osv.
• Konstprojektet Artscape Saga 

2019 blev en del av 
historieinsamlingen.

• Den svartvita muralmålningen
av SkogaSigne togs av misstag
bort av kommunen som
klotter våren 2021.

• Tack vare detta fick vi kontakt
med manga gamla Hindåsbor
som kunde berätta mera.

• En ny muralmålning i färg
kom på plats hösten 2021.



HINDÅS 
PROMENADGÄNG
• Så kom pandemin och
vi fick tänka om!
• Våra workshops och
berättarkvällar blev
under 2020 till totalt 34 
utomhus vandringar med 
pandemisäkra fikapauser.



HINDÅSKARTA I 
FICKFORMAT

• En grafisk illustraHon av 1930-talet med nuHda karta på 
baksidan togs fram. Papperskarta i behändigt fickformat.

• Kartan finns aL hämta graHs hos alla Hindås buHker och 
serviceställen, konferenshotell osv. 

• IllustraHonen och kartan finns även som stora 
aluminiumskyltar på utvalda platser i Hindås.



Tidslinje och 
kartor från 
dåtid till nutid.

Under projekttiden renoverades
en centralt placerad vägg i
centrum, nära stationshuset. 
Här finns nu skyltar i aluminium:
• Karta från 1908.
• Grafisk illustration och tolkning

av 1930-talet.
• Tidslinje med delar av Hindås

historia från istiden och framåt.
• Moderniserad motionsspårkarta



Storbilder av 
kartor och
miljöer.
• Nu finns storbilder av fotografier

och kända platser.

• Endast ett fåtal bilder hade 
tillräckligt bra kvalitet så de 
kunde förstoras.

• Några av bilderna finns tryckta
på tyg som kan spännas upp vid 
större evenemang.

• Det är ett stort intresse särskilt
för gamla kartor.



Modern bildvisning 
och projektorteknik

• Mörkläggningsgardiner är 
installerade.

• En modern projektor och stor 
filmduk för bild-, film- och biovisning 
finns på plats.

• Det var svårt aI hiIa utrustning som
smälte in och blev så osynlig som
möjligt.

• Tekniken och installaKonen blev
mycket dyrare än beräknat. 



Hindås bygdearkiv 
har påbörjats!
• En ambiAon är aB dokumentera allt

insamlat material så det blir sökbart i
Riksarkivets NaAonell ArkivDatabas
(NAD).

• EB litet minimuseum finns nu bakom
biljeBluckorna vid huvudentrén.



Hindåsfilmen, delvis filmad med drönare


