
Välen
Guide till naturstigen och tidsstigen



Den här guiden finns tillgänglig i Gamla Åkeredsskolan, där även 
utställningen ”Förr och Nu” visas, med foton från Västra Frölunda. 
Kompendiet kan också hämtas från internet på www.goteborg.
se eller beställas via e-post parkonatur@ponf.goteborg.se. Den 
som vill har rätt att kopiera kompendiet i tillräckligt antal.
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Välenområdet
Området är ett av Näsets omväxlande grönområden. Trots att 
området inte är så stort kan man ändå se hur inlandsisen dragit 
fram, hur naturen påverkats av stenhuggeri och jordbruk. Dess-
utom finns det flera olika naturtyper med sina specifika djur och 
växter. Sedan februari 2014 är Välen ett naturreservat.

Naturstigen
Naturstigen är märkt med en numrerad stolpe för varje punkt 
samt ett par vägvisningsstolpar. Stigen är ca 2,5 kilometer lång. 
På den del som går över berget kan man inte ta sig fram med 
barnvagn eller liknande. Detta är däremot möjligt om man istäl-
let väljer den stig som går utefter bergets sydvästra kant. Till var 
och en av stigens 20 punkter finns i detta häfte en kort beskriv-
ning av det som kan vara av intresse att studera. 

Tidsstigen
Tidsstigen ligger strax intill fågeltornet och våtmarksmuseet. 
Promenera runt den grusade slingan och upplev områdets his-
toria. Den första stenen representerar 13 000 år f.Kr. Varje sten 
motsvarar 100 år och stigen är 90 meter. Se sid 22-25.

Hitta hit
Buss från Frölunda Torg (cirka 5 minuter) har en lämplig hållplats 
vid Kannebäck där stigen börjar. Även hållplatserna Åkered och 
Kulörgatan kan passa. Det finns begränsade parkeringsmöjlig-
heter invid fotbollsplanen (betalparkering vid Åkeredsplanerna).

Bra att veta
Grillplatser finns vid punkterna 9 och 17. Bänkar finns på flera 
ställen. Det är inte tillåtet att cykla i Välenreservatet.
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1. Start
Starten sker vid från entrén vid fågeltornet och våtmarksmuseet, 
som du kan passa på att besöka. I våtmarksmuseet kan du bland 
annat titta på fåglar och växter i datorer. Men nu ska vi gå natur-
stigen! Följ den asfalterade vägen västerut (mot Åkered), utefter 
staketet!

2. Tidsstigen
Till höger passerar du en ”historisk tidsstig”. Den är 90 meter lång, 
med en sten för varje århundrade. På så sätt kan du förflytta dig 
15 000 år på 30 minuter! Längst bak i den här broschyren och på 
skyltarna ute i området kan du läsa om vad som påverkat natu-
ren på Näset under de senaste 15 000 åren. 

3. Stenbrytning
Här vid vägskälet kan du se hur människan har påverkat landska-
pet. Berget, Torstens ås, ovanför vägen är svårt sargat.
Stenbrytningen kom igång vid sekelskiftet och höll på några de-
cennier framåt. Detta blev något av Näsets storhetstid. Eftersom 
de bosatta inte var kunniga i stenhuggeri kom det yrkeskunnigt 
folk utifrån. 200 stenhuggare från Blekinge, Skåne, Halland och 
Småland anställdes. Stenhuggarna ordnade egen försäkrings-
kassa, sjukkassa och nykterhetsloge. Näsetborna hyrde ut rum 
och kunde sälja mjölk, smör och annat som man producerade i 
jordbruket till stenhuggarna och fick på så sätt in lite pengar. Det 
var ont om arbetskraft och mycket att göra. Det skulle byggas 
vägar och kajer för transport av stenen. Mycket av gatstenen ex-
porterades till Europa. Det dröjde inte länge förrän Näsetborna 
själva gav sig på stenhuggerihantverket, och snart var större de-
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len av den manliga befolkningen verksam i stenbrytningen.

Husbygge
I slutet av 1920-talet började affärerna minska på grund av den 
hårdnande konkurrensen från norra Bohuslän. När folk från Gö-
teborg flyttade ut till Näset på 1930-talet blev det ett uppsving 
igen för stenarbetarna. Källare skulle sprängas, husgrunder, tom-
ter och vägar skulle anläggas. Då gjordes detta främst i natur-
sten. När det blev allt vanligare med cementhålsten på 1940-ta-
let var den stora stenhuggeriepoken definitivt slut ute på Näset.
De största stenhuggerierna låg vid Smithska udden, där det var 
lätt att lasta stenen i båtar och pråmar. Det som du ser resterna 
av här är ett litet stenbrott, avsett för ”hemmabruk”. Sådana sten-
brott kommer vi att se fler av på denna vandring. 

4. Highland cattle 
Till vänster har du en byggnad som korna kan använda som 
skydd när väder och vind blir för besvärliga. Dessa kor går här 
som ”naturvårdare”, för att beta strandängarna så att de inte ska 
växa igen med vass och sly. Många fåglar och växter kan bara 
leva på sådana öppna marker. Korna är av rasen Highland Cattle, 
som klarar sig nästan själva och kan gå ute året runt. De är inte 
kräsna på bete och den tjocka pälsen skyddar dem från regn och 
kyla. På vintern ger vi dem hö – annars skulle de få svårt att klara 
sig på strandängarna där de inte kommer åt att äta kvistar och 
löv.
Nötkreatur är hjorddjur, vilket innebär att de gärna vill vara i när-
heten av varandra. Om du kunde följa korna under ett dygn, så 
skulle du se att de går en viss ”runda” tillsammans. En av de älds-
ta korna fungerar som ”ledarko”. Ibland stänger vi av vissa delar 
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av betesmarken för att de inte ska beta där just då. Vissa partier 
kan vara avstängda för att marken är så blöt att korna riskerar att 
fastna. 
Djuren är ”snälla” och går inte till anfall mot människor, men du 
ska ändå ha respekt för dem. De gillar inte att bli klappade på 
huvudet. Akta dig för att komma nära de vassa hornen vid ut-
fodringsborden och vid staketen. Om du vill mata djuren kan du 
använda hårt (ej mjukt!) bröd eller äpplen, men dela gärna stora 
äpplen och morötter i mindre bitar.
Korna kalvar ute på ängarna. Alla kalvar har samma pappa ef-
tersom det bara finns en könsmogen tjur bland korna. Kan du 
se vilken som är tjur? Vad kallar man en ko som ännu inte fött 
någon kalv? 
Efter två år byter vi ut tjuren, annars skulle det bli inavel då tjuren 
skulle kunna betäcka sina egna döttrar. Det bör man undvika om 
man ska få bra kalvar. För att det inte ska bli fler djur än vad betes-
markerna tål, säljer vi en del äldre kor och tjurkalvar till en bonde 
som bedriver yrkesmässig uppfödning av Highland Cattle.
De bönder som förr i tiden lät sina kor gå här och beta ville få 
så mycket mjölk och kött som möjligt och använde därför andra 
raser. Men dessa skulle inte klara att gå ute året runt utan måste 
hållas i ladugård under vinterhalvåret.
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5. Lavar och mossor
Titta till höger upp mot berget. Där ser du en del låga växter – la-
var och mossor – som det är lätt att springa förbi. Trots att det är 
svårt att se skillnad på dem är de egentligen inte alls närbesläk-
tade. Eftersom växterna är så små är det en stor fördel om du har 
en lupp för att kunna se de fina detaljerna!
Lavar är en kombination av alg och svamp. De lever i vad man 
kallar symbios, där de drar nytta av varandra. Svampen skyddar 
algen, tar upp näring från underlaget och har förmåga att bevara 
fuktighet. Algen förser svampen med kolhydrater, vitaminer och 
ofta även kväve.
Lavarna är ofta gråa, men vissa arter kan vara till exempel starkt 
bjärt orangefärgade. Vissa lavar växer som en ”skorpa” på un-
derlaget, vissa kan ha formen av miniatyrbuskar eller hängande 
”skägg”. De växer mycket långsamt och många arter är känsliga 
för luftföroreningar, men de har å andra sidan stor förmåga att 
klara uttorkning och kyla.
Mossor är gröna och har små gröna ”blad” och trivs bäst där det 
är lite fuktigt. De växer ofta som mattor eller små kuddar. Varje 
planta är som en smal stjälk, som för vissa arter kan bli ett par 
centimeter lång. Mossor har inga blommor men vissa tider på 
året kan man se små kapslar på skaft. I kapslarna finns sporer som 
kan växa ut till nya mossplantor. Kan du hitta några mosskapslar? 
Kan du se någon skillnad på mossornas och lavarnas växtplatser? 
Titta på stammen av ett träd. Kan du se några lavar och mossor 
där?
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6. Strandängar
Här kan du se skillnad på en betad och en obetad strandäng. Ef-
tersom ängarna ofta översvämmas när det är högt vattenstånd, 
krävs det att växterna klarar av att växa där det är salt. 
På den obetade delen ser du framförallt vass men också säv och 
tågväxter. På sommaren kan du se höga örter, som älgört, kvan-
ne och gul svärdslilja. Lite längre bort kan du se rikligt med asps-
ly. På den betade delen kan du se att korna undviker vissa växter, 
som säv och tåg, vägtistel, smörblomma, krusskräppa. Varför tror 
du att korna undviker just dessa?  Vad tror du händer på dessa 
strandängar efter några år om människan inte ”lägger sig i” utan 
låter växtligheten sköta sig själv? Förr hade bönderna sina kor på 
bete på strandängarna på samma sätt som vi, varför plöjde de 
inte och sådde vete här istället?

Fåglar på stranden
Många fåglar gillar att leva på betade strandängar, till exempel 
ärlor, gräsänder, gäss, tofsvipor och olika slag av vadarfåglar. Kan 
du se några fåglar på ängarna eller i vattnet?

7. Träd
Till höger utefter bergssidan växer många stora träd och även 
en del buskar. Här nedanför berget är jorden djup och näringsrik 
och det är inte så stor risk för uttorkning. Berget ligger visserligen 
”bakom” träden men vinden får inte samma kraft, så träden kan 
ändå växa sig höga, utan att hindras av hårda vindar. Det finns 
två sorters ekar här på Näset. De stora ekarna som växer just här 
är av arten skogsek, som har korta bladskaft och långa skaft på 
ekollonen. Ekarna här är antagligen planterade. Stora ekar var 
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viktiga träd förr, för att kunna bygga bland annat krigsfartyg. 
Därför försökte man att säkra tillgången på ek på olika sätt, bland 
annat genom plantering. När vi kommer upp på berget kommer 
vi att se mest bergek, med blad som ser ut som ”kakformar” och 
har långa skaft. Bergekens ekollon har korta skaft. Bergeken är 
den vanligaste eken här på västkusten.
Förutom ek ser vi lind, ask och lönn samt ett och annat fågelbärs-
träd. Vi har också gått förbi några stora aspar. Nertill växer hassel 
och slånbuskar. På våren ser det ut som om någon slängt visp-
grädde på slånbuskarna när de blommar för fullt och under 
dessa växer den gula svalörten. Har du tur kan du även hitta 
fridlysta blåsippor. Men plocka dem inte! Till skillnad från vit-
sippor och svalört är blåsipporna beroende av att kunna bilda 
frön för att fortplanta sig. Dessa växter är krävande och visar 
att jordmånen är god.

8. Holkar och fågelbon
Om du tittar upp i träden ser du en fågelholk på en stor lind. På 
sidan av trädstammen ser du några hål som hackspettar har gjort. 
Hackspettar äter insekter som lever i träden. De hackar också ut 
bohål där de lägger sina ägg. Även andra fåglar såsom talgoxe, 
flugsnappare och stare utnyttjar hackspettens hål som boplatser.
Det moderna skogsbruket gör att det inte finns så många gamla 
och döda träd kvar. Därför finns det inte heller så många lämp-
liga träd för hackspettar att finna föda och bygga bo. När hack-
spettarna minskar i antal är det svårt för andra hålbyggare att 
hitta bohål. Det är därför bra om vi människor sätter upp holkar 
som fåglar kan bo i.
Vilka sorters träd är det som hackspettar ofta hackar hål i?  Varför 
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tror du att fåglarna vill ha sin bon i hål? Har du sett några fler få-
gelholkar? Har du sett några fler träd med hackspettshål?

9. Potatislyckan
På den här öppna gläntan har en bonde odlat potatis. Nu har po-
tatislyckan (ordet lycka eller lucka betyder en öppning i skogen, 
en ”glänta” där ljuset når ner till marken) växt igen men man kan 
fortfarande se spår efter hans arbete. Om en stund kommer vi 
fram till ”Torstens gård” där bonden bodde. 
I mitten, med några meters mellanrum, ser du två längsgående 
fåror i marken. De var diken som dränerade bort vattnet från ber-
gen. Överst i backen, höjer sig marken lite. Det kallas för åkerns 
”åkerholk”. Här slutar den brukade jorden som under årtionden 
av bearbetning sjunkit ihop. Åkerlappen här har kanske brukats 
i många hundra år. Jorden är säkert näringsrik och lätt att be-
arbeta eftersom den innehåller sand från istiden. Längre ner på 
slättmarken består jorden av tung, svårarbetad och svårdränerad 
lera som kräver moderna plogar och starka hästar eller traktorer.

Gärdesgård
Runt den östra kullen ser du stengärdesgården som stängde ute 
djuren från åkern. I kanten av skogen står hasseln och innanför 
står eken. På några ställen har här planterats hästkastanj och bok. 
Om du är här om våren kan du se många vitsippor. Innan trä-
dens blad har slagit ut når ljuset ner till marken och då passar de 
på att blomma. Under sommaren vissnar vitsipporna men innan 
dess har de lagrat näring i sina rötter och får därigenom kraft att 
blomma igen nästa år.
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Under träden ser du en massa stenar som inlandsisen lagt av. Det 
är bara de större stenarna som är kvar, det finare materialet har 
spolats bort av vattnet då stranden låg högre än nu. Bonden har 
säkert tagit sten till gärdsgårdarna från dessa stensamlingar.

Hassel
Titta på hasseln lite närmare. Titta på blommorna (om du är här 
tidigt på våren). Kan du skilja på honblommor och hanblommor? 
Om du är här på hösten, hittar du några hasselnötter? Hasselnöt-
ter var ett viktigt födotillskott för stenåldersmänniskorna. Nu är 
det mest ekorrar, möss, nötväckor och andra fåglar som gömmer 
undan de näringsrika frukterna för vinterns behov.

10. Utsikts- och rastplats
Om du vill få en bra utsikt över Välenviken så gå upp på bergs-
klacken i sydost. Akta dig för att ramla utför den branta bergs-
sidan! Här finns ett bord där du kan duka upp din fika om du har 
någon med dig. Här kan du se kronorna på de stora träden som 
du såg stammarna på förut. Här uppe kan du också se rönn, oxel 
och druvfläder.

11. Kaprifol en svensk lian
Nu är du tillbaka på stigen igen. När undervegetationen av orm-
bunkar och snår är så här tät känns det nästan som att gå i en 
djungel. En växt som ger en särskild djungelkänsla är kaprifolen, 
som faktiskt är en lian. Den slingrar sig runt träd och buskar och 
den kan till och med slingra så hårt att vatten- och näringstill-
förseln stryps i stödväxten så den dör. Under de ljusa sommar-
nätterna doftar blommorna väldigt starkt och drar till sig bland 
annat nattfjärilar, som äter av blommans nektar. Kaprifolen är 
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vanlig på västkusten och har därför utsetts till Bohusläns land-
skapsblomma.

Ormbunkar
Om du ser upp mot klipporna kan du se minst tre olika slags 
ormbunkar. De trivs där det är skuggigt och fuktigt. Stensötan 
är vintergrön och de mörkgröna bladen syns kanske tydligast 
när allting annat har vissnat ner. Träjon och skogsbräken har sina 
sporgömmen på undersidan av bladen, som de flesta ormbun-
kar. Kan du se dem?
Ormbunksväxter fanns redan för 400 miljoner år sedan. De bilda-
de stora skogar som sedan har omvandlats till det vi idag bryter 
som stenkol. De har till skillnad från ”vanliga” växter inga blom-
mor eller frön, utan förökar sig med sporer på samma sätt som 
mossor.

12. Krattskog
Gör en avstickare åt vänster. Nu är du uppe på bergets krön (cirka 
40 meter över havsytan). Som du ser blir skogen glesare efter-
som jordtäcket är tunnare och växterna mer utsatta för vinden. 
Här växer ekar och tallar som är mycket utsatta för regn och blåst. 
Träd som blir utsatta för väder och vind blir ofta förvridna och 
bildar vad man kallar ”krattskog”.

Fornlämning
Med utsikt över vattnet söderut står du vid en hög med stenar.  
Det är en grav från bronsåldern (1500 – 500 f Kr). Det finns cirka 
200 bronsåldersrösen i Göteborgstrakten och många fler utefter 
Bohuskusten. De ligger ofta vid kusten på bergstoppar där de 
kan ses långtifrån och det finns större rösen på många av bergs-
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höjderna runt omkring. När de byggdes låg strandkanten 10 m 
högre än idag. 
Ett röse kan se ut som en hög med uppkastad sten. Det är emel-
lertid omsorgsfullt byggt från början även om ”skattsökare” un-
der senare tid har flyttat om bland stenarna, vilket gör det svårt 
att veta hur röset ursprungligen sett ut. En hel del sten har säkert 
använts till gärdsgårdar. Inne i röset finns vanligen en manslång 
gravkista av flata stenar. Röset har sedan byggts upp kring kistan 
som en kallmur. Rösena har byggts som gravmonument över en 
enda person, som har haft en mäktig ställning i samhället.  Röse-
bygget har krävt en stor arbetsinsats, även om byggnadsmateri-
alet ofta fanns i närheten på berget och vid stranden. Den utrust-
ning de efterlevande gav den döde med sig i graven är däremot 
ofta anspråkslös. Gravplundrarna har därför sannolikt inte funnit 
några skatter att tala om.

För 100 år sedan
Om du går lite längre ut på klipporna kan du se ut över en stor 
del av Näsethalvön. Tänk dig att du stod här för 100 år sedan! Då 
skulle inte alla dessa enbuskar funnits. De skulle inte ha klarat sig 
när bönderna brände ljungheden, för att få ett bättre bete för 
de kreatur som gick här uppe på berget. På de omgivande höj-
derna skulle det inte heller finnas träd och lummig grönska som 
nu, utan bergen skulle vara trädlösa med ljung och gräs som hu-
vudsaklig vegetation. Nu kan du se många villor och radhus men 
för 100 år sedan fanns det bara åkrar där. Istället skulle du utefter 
bergssidorna ha sett några gårdar som ägdes av de bönder som 
brukade åkrarna. Några tennishallar och fotbollsplaner fanns för-
stås inte heller. Den breda asfalterade vägen var en smal grusväg  
för 100 år sedan, där hästskjutsarna knappt kunde mötas. Ser du 
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något annat som inte fanns för 100 år sedan?

Inlandsisen
Innan du går tillbaka till stigen: titta på berghällen som slipats 
slät av inlandsisen. Där kan du se en 5-10 centimeter (cm) bred 
ås som höjer sig några cm över det omgivande berget. Det ser ut 
som en ”limfog” mellan två delar av berget. Varför är inte denna 
också nedslipad av isen? Jo, efter det att isen dragit sig undan 
var den säkert slät och fin men efter cirka 10 000 år har berget 
eroderats av vind och vatten. Och här fanns det en smal remsa av 
en bergart, som är något mer motståndskraftig mot vittring, där-
för höjer sig nu denna del något över omgivande berg. Du kan 
också se spår av att någon varit oförsiktig med att elda direkt på 
berghällen. Sådana märken i berget blir kvar ända tills nästa istid 
slipar berget igen. Kan du hitta dessa spår efter denna eldplats? 
Kan du hitta den upphöjda ”limfogen” i berget? Du kan lära dig 
mer om inlandsisen vid nästa stopp.

13. Slipad berghäll
Du står på en fint rundad berghäll. Man kan nästan tro att någon 
hade varit där och slipat berget. Det är faktiskt precis vad som 
har hänt. För 12 500 år sedan var hela Skandinavien täckt av in-
landsis. Den var på sina ställen över 2 000 meter tjock. Infrusna i 
isen och mellan isen och berget låg en massa block och stenar. 
När isen rörde sig blev det som om ett jättestort sandpapper åkte 
över berget. På den här rundhällen kan man se små grunda skå-
ror, så kallade isräfflor, som går längs hela berget i sydvästlig rikt-
ning. Räfflorna är gjorda av stenar, som isen släpat över berget. 
Det kan vara svårt att se räfflorna eftersom det växer mossor och 
lavar på berget idag. Dessutom har tidens tand gnagt på berget, 
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ytan har vittrat ned och spåren blir allt otydligare med åren. 
Själva hällens form visar också spår av isen. Hällen har två sidor, 
den långa sluttande sidan kallas stötsida, är har isen stött på och 
den branta kanten ned mot Åkered kallas plocksida. Här har  ber-
get bänts loss i stora block som isen sen har plockat med sig. Så-
dana block från Västsverige kan man finna ända borta i Danmark 
och Tyskland.
Var tror du all sten och allt grus som isen rivit med sig har ham-
nat? Kan du hitta någon mer rundhäll i närheten? Kan du se 
vad som är stötsida och plocksida, kan du se några isräfflor eller 
huggmärken? På hällens plocksida kan man se spåren av ännu 
ett stenbrott. Här kan man också se märken efter de verktyg man 
använt för att klyva stenen.

14. Ek
Du går nu i en skog som till största delen består av bergek. Den 
började växa här först när betet upphört. Innan dess så blev de 
späda plantorna genast uppätna av kor eller får. Dessutom brän-
de man bort ris och buskar med 5-10 års mellanrum. Det enda 
som kunde växa här var ljung och gräs. Även idag är jordtäcket 
tunt och marken mager och man kan kalla skogen för en hedek-
skog. Troligen var det så här vegetationen på berget såg ut under 
stenåldern innan människorna börjat hugga ner och bränna sko-
gen och före boskapsskötseln.
Ekollonen är näringsrika och fungerar som föda åt många djur. 
Förr lät man ofta grisar äta ollon i ekhagarna. En fågel som gärna 
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samlar ekollon och lägger upp förråd i markytan är nötskrikan. På 
så sätt kan eken lätt spridas.

Tall och gran
Här och var kan du träffa på tall och även gran. Dessa är plantera-
de omkring förra sekelskiftet, av skolbarnen från Åkeredsskolan. 
Anledningen var att man ville få fram skog i det kala och avbe-
tade landskapet. Skogen var viktig både som byggnadsmaterial 
och som bränsle. 

15. Naturens nedbrytare
 När man går i skogen på hösten är all växtprakt som förgyllt som-
maren borta. Träden står kala och marken är täckt av löv, barr och 
dött gräs. När våren och sommaren kommer spirar nytt gräs och 
nya löv bryter fram på träden. Men vad händer med det gamla 
gräset och löven? På något sätt försvinner de. Vem åstadkommer 
detta? Jo, naturens nedbrytare! De gamla löven blir till ny näring 
för träden tack vare maskar, insekter, svampar och bakterier. Det 
är nämligen dessa organismer som ser till att naturens kretslopp 
fungerar. Döda växt- och djurdelar hamnar på marken och bil-
dar ett så kallat förnalager. Här lever nedbrytarna och de bryter 
ned förnan till enkla näringsämnen, som växterna kan ta upp och 
bygga nya friska växtdelar av. Om du har en kompost hemma i 
trädgården kan du se hur avfallet förvandlas till doftande mylla 
på ungefär ett år.
På en del träd kan du se skador på stammen. I sådana skador kan 
nedbrytarna börja jobba. Så småningom kommer trädet att dö 
och multna. Nedbrytarna kan alltså se till att döda växter återförs 
till det ekologiska kretsloppet och att nya växter kan få näring 
och växa. Det är därför viktigt att det alltid finns döda träd i vår 
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natur.

Växterna erövrar ny mark
Om du tittar i det gamla stenbrottet härintill kan du se hur väx-
terna ”erövrar” ny mark, som det egentligen inte finns så mycket 
att växa i (som i detta stenbrott). Först kommer lavar som kan 
växa direkt på den nya kala stenytan. Där laven fått fotfäste kan 
det fastna några enstaka löv eller barr och kanske lite kringfly-
gande ”damm”. När laven dör får mossan en chans att växa i nå-
got jordliknande som kan hålla vatten, vilket är viktigt för mos-
san. I fläckarna med mossa kan det samlas ännu mer förna och i 
detta kanske det fastnar ett frö från en björk, som kan växa upp 
till ett litet träd om den får tillräckligt med vatten och näring. På 
så sätt bildas under årens lopp ett allt tjockare jordtäcke. Om 
människan sedan hugger ned skogen (till exempel för att få be-
tesmark eller för att skapa en skidbacke), riskerar man att jord-
täcket snabbt blir bortspolat av regn och vind.  

Egna experiment
Kan du föreställa dig hur det skulle se ut i en skog, där det inte 
fanns några nedbrytare? I skolan eller hemma kan du ta ett snöre 
och binda fast olika saker på detta, till exempel en aluminiumbit, 
en plastbit, en liten pinne, ett papper och ett löv. Gräv sedan ner 
snöret med sakerna i marken. Kom tillbaka efter några veckor. 
Vad har hänt? Glöm inte att ta upp de skarer som kan finnas kvar 
i jorden.

Olika typer av natur
Om du nu tittar på den växtlighet du passerat och den som du 
har framför dig så ser du att du befinner dig på gränsen mellan 
två helt olika naturtyper. Vi har gått i en mager hed-ekskog och 
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kommer nu in i gamla hagmarker med mycket bättre förutsätt-
ningar för växterna. Biologisk skillnad mellan hed och äng är just 
att heden är fattig på näring medan ängen är rikare på näring. I 
hed-ekskogen var marken mest täckt av ris. I ängsskogen domi-
nerar gräs och örter. Innan du lämnar hedmarken så titta gärna 
lite noggrannare på enbuskarna i backen. Trots att det är samma 
art så har de rätt olika utseende.

16. Jordbruk och djurhållning
När jordbruken var igång på Näset hade de flesta bönderna bo-
skap. De gav mjölk, smör och kött och höll samtidigt markerna 
fria från sly och buskar. På gamla foton kan man se att Näset näs-
tan var helt utan träd och buskar.
Där du nu står gick det en gång djur och betade. Spår av detta 
kan du se i form av den gärdesgård som löper tvärs över åsen. 
Den fungerade dels som gränsmarkering och dels för att stänga 
djuren ute. Gärdesgårdarna här till skillnad från de i till exempel 
Småland fungerade genom att de gillrades. När ett djur försök-
te rymma föll en sten ner och skrämde djuret tillbaka till hagen 
igen.
Hagen var ofta näringsfattig och stenbemängd och präglades av 
djurens tramp och betning. På grund av att växterna utsattes för 
hårt slitage blev marktäcket i jämförelse med ängarna artfattiga. 
Örterna hinner inte blomma och sätta frö innan de betas av. De 
växter som smakar illa (smörblomma) eller har ett välutvecklat 
rotsystem (gräs, rölleka, vitsippa) klarar sig. I hagen växte också 
enstaka träd och buskar som djuren inte gillade (barrträd, enbus-
kar och taggiga buskar).
Ängen (som strandängen vi såg vid punkt 6) användes för slåtter. 
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Det betyder att bonden lät gräs och örter växa upp för att kunna 
skörda hö att användas som foder under vintern. Först sedan 
man tagit hand om höet fick boskapen beta även på ängen.
Vilka träd tror du växer upp först när djuren har slutat att beta? 
Hur tror du hagen hade sett ut om här fortfarande gick kor och 
betade?

Fnöske
På några av björkarna kan du se fruktkropparna av en svamp 
som kallas fnöskticka. Efter att ha lutat, tvättat, bankat och på 
andra sätt bearbetat den hårda fruktkroppen fick man fram po-
röst fnöske. Innan man uppfunnit tändstickan var det inte så lätt 
att få fram en eldslåga. Man använde speciella elddon, där man 
kunde få fram en gnista genom att slå till exempel stål och flinta 
mot varandra. Sedan gällde det att få gnistan att antända något 
lättantändligt och till detta använde man fnöske. Av tunna, bear-
betade skivor av fnösktickan kunde man bland annat göra möss-
sor och hattar.

17. Grillplats
Snart är vi ute ur hagen efter att ha passerat det gamla grind-
hålet. Här finns också en grill som du gärna får använda om du 
ser till att släcka ordentligt efter dig. Du tar förstås med förpack-
ningar och annat skräp härifrån när du är klar.

Fåglar
Här står träd och buskar tätt och det finns många ställen för fåg-
larna att gömma sig och bygga bo. Under våren finns här många 
fåglar, som trastar, starar och sångare. Även på vintern finns det 
fågel, bland annat nötskrika, nötväcka, mesar och trädkrypare. 



‹20›

De tystnar när de hör röster, men om ni sitter alldeles tysta en 
stund kanske de börjar sjunga igen.

18. Torstens ås
Berget som vi har vandrat på kallas Torstens ås. Namnet kommer 
från den gård som ligger nära Näsetvägen. Första gången nam-
net redovisades var i samband med storskiftet 1779/80. Gårds-
kärnan delades upp i tomter 1806. Därmed försvinner Torsten 
officiellt ur bilden. Man har heller aldrig funnit namnet Torstens 
Ås eller Torstens Krok på några kartor, utan namnen har bara fö-
rekommit i folkmun.
Den siste ägaren var Gustaf Albin Pettersson, ”Torstens Gustaf”. 
Han övertog stället genom köpebrev 1917 och då ingick även 
bostadshuset i köpet. Huset är uppfört någon gång mellan 1880-
1910. Om du tittar på grunden ser du, att den är lagd av natur-
sten, som antagligen kommer den från något av de stenbrott i 
närheten som du redan passerat.
”Torstens Gustaf” ägde huset fram till 1958 när Göteborgs stad 
köpte fastigheten. Han bodde kvar i bostadshuset till 1975.
1979 bildades föreningen Torstens Gård på initiativ av Västra 
Frölunda Naturvårdsförening. Den kom till för att ungdomarna 
skulle ha någonstans att ta vägen under sin fritid. Idag är det 
kommunen som har hand om huset.
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19. Gamla landsvägen
Du står nu på den gamla landsvägen som fick från Göteborg ut 
till Näset. Den byggdes 1923-24 som en form av nödhjälpsarbete 
under de svåra tiderna på 1920-talet. Läs mer på inskriptionen på 
bergsväggen till höger!

Skolhuset
Snett framåt till vänster ser du ett litet rött hus som är Västra 
Frölunda sockens första egna skolhus. Det byggdes 1863 och är 
numera förklarat som kulturminnesmärke. Huset har renoverats 
av Västra Frölunda Naturvårdsförening som nu disponerar loka-
lerna. Här finns ett ”naturrum” i vilket det finns visst material som 
skol- och förskolebarn, men även privatpersoner, kan använda 
för sina naturpromenader. 

20. Kulturväxter i entréområdet
Innan vi kommer fram till platsen där vi startade, kan vi titta lite 
på området mellan nya och gamla Näsetvägen. Här har man 
fyllt upp med gamla jordmassor och i detta har det vuxit upp 
en del växter som är kopplade till kulturmarker, ibland kallas de 
för ”ogräs”. Här finns fruktträd, både äppelträd och päronträd. Här 
finns också vilda eller förvildade sorter av körsbärsträd, så kallade 
fågelbär. Prova gärna någon av frukterna, de kan vara oväntat 
goda. Idag fungerar det här området som entré för se som går 
och cyklar till naturreservatet Välen.



Tidsstigen
för 15 000 år sedan: Inlandsisen lig-
ger mer än 2000 m tjock över det 
som nu är Västra Frölunda och stora 
delar av Europa.

för 14 000 år sedan: Iskanten gick 
som längst till vad som nu är norra 
Tyskland. Denna istid började för ca 
100 000 år sedan men nu håller isen 
på att dra sig tillbaka eftersom det 
inträffat en klimatförbättring några 
årtusenden innan.

för 13 000 år sedan: Iskanten ligger 
nu i närheten av våra trakter. Något 
land ser man ännu inte eftersom 
havsnivån är ca 100 m högre. Men 
när isen smälter lättar trycket på 
jordskorpan och landet höjer sig.

för 12 000 år sedan: All sten och 
sand som isen fört med sig tränger 
nu fram och lägger sig på berg-
grunden. Ibland i form av stora 
moränanhopningar. De finare par-
tiklarna sjunker ned på havsbotten 
där de nu bildar tjocka lerlager.

för 11 000 år sedan: Frölunda är fort-
farande täckt av hav men det högre 
landet längre in är nu är torrlagt. En 
del växter klarar det kalla klimatet, 
därmed finns det också förutsätt-
ningar för vissa djur att överleva, t 
ex renen som i sin tur kan ge föda 
åt människor.

för 10 000 år sedan: De första väx-
terna som ”invandrar” är sådana 
som vi nu finner i fjällen t ex fjäll-
sippa, dvärgbjörk. Därefter kom-
mer björk och tall. Så småningom 
när klimatet förbättras även rönn 
och hassel.

för 9000 år sedan: Äntligen har 
landet höjt sig så att vi kan se de-
lar av Frölunda som öar. Strand-
linjen går ca 15 m högre än idag. 
Välenviken är mycket bredare och 
sträcker sig långt in mot Mölndal.  
Åkered bildar ett brett sund mellan 
Näset och fastlandet.

för 8000 år sedan: Människor har 
funnits sedan länge i de isfria de-
larna av Europa och när det nu 
finns djur och växter att livnära sig 
av här uppe i våra trakter och klimat 
blivit varmare så börjar de bosätta 
sig här. Man gör enkla redskap av 
bland annat sten – därför kallas 
denna tid för stenåldern.

för 7 000 år sedan: En period med 
varmare klimat gör att mer krä-
vande växter kan trivas; ek, lind, 
alm, ask. Kronhjort, rådjur och vild-
svin följer efter. Däremot försvin-
ner renen. Människorna lever av 
jakt, fiske, musslor, nötter och an-
dra växtdelar. Det är glest mellan 
fångstgrupperna och de påverkar 
knappast miljön.
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för 6000 år sedan: Landet stiger 
men det gör även havsytan efter-
som det fortfarande finns is i norr 
som smälter. Strandlinjen förskjuts 
upp och ned. Stenåldersfolket bo-
sätter sig gärna nära vattnet vid 
någon skyddad vik. Det visar flera 
fynd av boplatser här i Frölunda 
och på Näset.

för 5000 år sedan: Vid utgrävningar 
av boplatser på Näset har man fun-
nit benrester från långa och torsk. 
Detta visar att man kunnat fiska på 
djupt vatten från båt.

för 4000 år sedan: Människorna bör-
jar ett primitivt jordbruk. De hägnar 
in getter och kor och sår korn för att 
göra mjöl av. Man bränner skogen 
för att få bete till djuren och mark 
att bruka. Detta gör det möjligt för 
fler människor att livnära sig.

för 3000 år sedan: Människorna har 
nu lärt sig gjuta metall. På så sätt 
kunde man göra effektivare redskap 
och mer förfinade smycken. Bronset 
fick man genom byteshandel – kop-
par och tenn fanns i Mellan-Europa. 
Vi kan fortfarande se deras gravrö-
sen högt uppe på bergen.

för 2000 år sedan:  Människorna 
här i Norden har nu lärt sig att 
framställa järn. Detta är omkring år 
0 enligt vår nuvarande tidräkning 

som utgår från Jesus födelse. Där 
han levde i Medelhavsområdet har 
man framställt järnredskap sedan 
mer än 1000 år tillbaka.

för 1000 år sedan: Vi är nu i slutet 
av det man brukar kalla vikingati-
den. Bönderna som bor vid farbara 
vatten, kanske också här vid Näset, 
utrustar båtar. Sommartid gör man 
långfärder till England, Frankrike, 
Medelhavet för att göra bytesaffä-
rer eller plundra.

för 500 år sedan: Nu härskar kungar 
över stora avgränsade landom-
råden. Mellan Danmark och Sve-
rige finns en rivalitet som visar sig 
i många krig. Frölunda och Göta älv 
utgör Sveriges korridor mot havet 
med Norgegränsen på Hisingen 
och Danmarksgränsen vid Askim.

för 400 år sedan: Göteborg bör-
jar byggas i början av 1600-talet i 
mynningen av Göta Älv. Närheten 
till den växande staden påverkar 
livet för dem som bor i Frölunda 
bland annat genom att ge nya för-
sörjningsmöjligheter.

för 300 år sedan: Genom fredsslu-
ten i mitten av 1600-talet får Sverige 
bland annat Bohuslän och Halland 
vilket innebar att Frölunda slutar att 
vara en krigs- och smuggeldrabbad 
korridor till västerhavet.
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för 200 år sedan: Sillen går in i havs-
vikarna i så stora stim att den kan 
fångas i oerhörda mängder. Detta 
höll på under ett halvt sekel fram 
till år 1808. Detta skapar ökade för-
sörjningsmöjligheter åt den fattiga 
befolkningen.

år 1863: Gamla Åkeredsskolan 
uppförs. Skolan hade en enda lä-
rosal men genom en tillbyggnad 
1876 även bostad till läraren.

år 1865: En ung blåval strandar vid 
Smithska udden. Valen dödas av två 
Näsetfiskare med hjälp av liar. Den 
”Malmska valen” kan fortfarande 
beses på Naturhistoriska museet.

för 100 år sedan: I slutet av 1800- 
talet är området skoglöst och 
ljunghedar breder ut sig på bergen. 
Orsaken är att området betas inten-
sivt och att timmer används till att 
bygga skepp och hus i den närbe-
lägna staden. På många ställen på 
Näset bryts sten för användning till 
vägar och husbyggnad. Stenbryt-
ningen upphör ca 1930.

år 1900: 200 stenarbetare från Ble-
kinge, Skåne, Halland och Småland 
anställs för att hugga gatsten på 
Näset. Stenhuggarna bildar egen 
fackförening, sjukkassa och nyk-
terhetsloge. Mycket av gatstenen 
exporteras till ett flertal länder i 
Europa.

år 1903: Säröbanan öppnas. Läggs 
ned 1965.

år 1906: En ny skola byggs intill 
gamla Åkeredsskolan. Tillbyggnad 
1919.

år 1907: Stenhuggarna i Hammar 
bygger ett Folkets Hus på Breviks-
vägen. Huset ägs numera av Göte-
borgs stad och har namnet Näset-
gården.

år 1914: En minnessten reses vid 
nuvarande parkeringsplatsen för 
Smithska udden. Stenen erinrar om 
att landsstormen (motsvarar hem-
värnet) låg förlagda här under för-
sta världskriget (står felaktigt 1919 
på tidsstigens sten).

år 1917: Handlanden Gustaf Smith 
köper av Magnus Rodhe en som-
marvilla som sedermera köptes av 
Göteborgs stad. På området an-
läggs en badplats som får namnet 
Smithska udden. Villan brändes 
ned 1991.

1930-talet: Göteborgare hyr in sig 
hos bönder på Näset som sommar-
gäster. En del köper sommarstu-
getomter på marker som inte har 
något värde för bönderna och som 
därför kunde köpas till mycket låga 
priser.
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år 1936: Den sista lasten sten går 
från Brevik. Stenbrytningen börja-
de vid sekelskiftet. Den gamla bad-
platsen Knarrvik säljs till Göteborgs 
stad och blir kommunal badplats, 
som får namnet Saltsjönäs.

år 1937: Sista året som vaktstugan 
(byggd 1903) på Valeberget (Näsets 
högsta berg) tjänstgör som skydd 
för tullverkets kustbevakning.

år 1938: Vid anläggningsarbeten på 
badplatsen Saltsjönäs finner man 
en stor guldring, troligen tillverkad 
i Östeuropa 3-400 år e.Kr.

år 1945: Västra Frölunda införlivas 
med Göteborgs stad. Frågan hade 
väckts redan 1918.

år 1951: Västra Frölunda Hem-
bygdsförening bildas. 

år 1960: De stora bostadsområdena 
i Tynnered och Kannebäck byggs.

år 1962: Göteborgs stad köper Än-
gås gård som nu är kulturminnes-
förklarad. Gården har anor ända 
från Gustav Vasas tid. Delar av den 
nuvarande byggnaden uppfördes 
redan år 1752.

år 1964: Kannebäck och Åkered 
börjar att bebyggas med radhus 
och kedjehus. Därefter byggs flera 
småhusområden i Västra Frölunda 
totalt flera tusen hus.

år 1966: Frölunda Torg invigs.

år 1967: Näset kyrka byggs. 

år 1970: Utgrävningarna av Bua 
Västergård börjar och visar sig vara 
en av de mest givande stenålders-
boplatserna i Sverige.

år 1977: Västra Frölunda Natur-
vårdsförening bildas. Organiserar 
strandstädning.

år 1992: Skotsk höglandsboskap 
(Highland Cattle) börjar beta på 
strandängarna i Välen.

år 1993: Ett program för hela Välen-
området - utarbetat av stadsbygg-
nadskontoret - antas av bygg-
nadsnämnden. Hela området skall 
användas för fritidsaktiviteter.

år 1999: Fågeltornet och våtmarks-
museet vid Välen byggs. Välenom-
rådet invigs av Landshövding Göte 
Bernhardsson.
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Den här foldern är framtagen 2014, av park- 
och naturförvaltningen. Det är en korrigerad 
webbversion av originalet som togs fram 2007,  
i samarbete med Göteborgs Stad park- och na-
turförvaltningen och dåvarande SDN Tynnered 
samt Västra Frölunda Naturvårdsförening, med 
stöd av LONA – lokala naturvårdssatsningen.


