
 
 
 Miljö 6 Övre Lommeland
 
 Centralt i en liten typisk bohuslänsk dalgång ligger Lommelands bykulle. Där har både
bytomt och en medeltida kyrka legat.
 
 Kring gårdarna vid Övre Lommeland ligger ett kuperat, varierat och väl hävdat
odlingslandskap med inslag av betes- och hagmarker utmed bergssidorna. Centralt i
åkermarken reser sig en berg- och moränkulle. I detta höjdläge, väl synlig i den
omgivande dalgången, låg en gång Lommelands gamla kyrka. Man vet ännu inte exakt
när den gamla stenkyrkan byggdes, men den är omnämnd 1218, i samband med
begravningen av två bröder från Lommelands gård. De hade stupat i Baglerupproret mot
kung Håkon Håkonsson, en av medeltidens alla interna stridigheter inom de nordiska
rikena. Det är inte alls otroligt att kyrkan liksom många andra bohuslänska sockenkyrkor
uppfördes någon gång under 1100-talet. Det är inte känt om den hade en föregångare i
form av en träkyrka. Kyrkan revs 1864, och ersattes av den då nya kyrkan i Näsinge.
Lommeland fick åter en egen sockenkyrka 1929-32, någon kilometer längre norrut.
Klockstapeln på Lommelands gamla begravningsplats byggdes 1868.
 
 Strax sydväst respektive nordväst om kyrkplatsen låg Lommelands by, med två
gårdstomter, som den är känd från historiska kartor. Här syns t ex resterna efter flera
hus, hägnader, gamla åkersystem samt en väg. Troligen låg byn här också under
medeltiden och kanske ännu längre tillbaka i tiden. Byn omnämns i skriftliga källor första
gången 1391.
 
 På kyrkokullen och i områdena runt om finns ett varierat fornlämningsbestånd. Öster om
bykullen ligger ett gravfält samt ytterligare några gravhögar som anlagts under
järnåldern. Dessutom finns inom den uttagna miljön ett antal lokaler med hällristningar.
 
 Motiv: En topografiskt väl avgränsbar medeltida - historisk miljö, med rikt
fornlämningsbestånd i anslutning till välhävdade jordbruksmarker. En vetenskapligt och
pedagogiskt mycket intressant plats.
 
 Innehåll: Medeltida kyrkplats kopplad till den historiska bytomten samt hällristningar och
gravfält. Värdefullt kulturlandskap. Hembygdsgård
 
 Kulturmiljömål: Miljön är karterad och väl skyltad. Sammanhanget mellan de övergivna
historiska gårdstomterna och kyrkplatsen är begripligt. Kyrkplatsen är vårdad.
Nuvarande markanvändning bibehålls inom hela miljön.
 
 Tillgänglighet, information, vård: Skyltning av området planeras till våren 2002.
 
 Åtgärdsbehov/Rekommendationer: Kulturlandskapsanalys med kartering av lämningarna
inom området. Informationsskyltar. Stöd till den lokala kyrkohistoriska föreningen och
deras intresse för ökad kunskap och förmedling av den medeltida sockenkyrkan. Även
byplatsen borde i detta sammanhang lyftas fram. Området hålls betat o/e slaget så
lämningarna synliggörs och därmed lättare bevaras. Mycket restriktiv bygglovsgivning
inom miljön.
 
 Nuvarande skyddsform: Fornlämningsmiljö nr 16. Odlingslandskapsmiljö 86-01.

 
 



 Att läsa mera:
• Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län; Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och

Bohus län.
• Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län; Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs

och Bohus län.
• Johansson J: Lommeland - ett gränsrike. 1000 år med Kristi kyrka
• Rapport från Kyrkohistoriska föreningen i Bohuslän;




