Mölnlycke kom att utvecklas som samhälle i och med
industrialiseringens framväxt. Under åren 1849–1950 var
textilfabriken – Mölnlycke AB – ortens enda industri.
Dessförinnan hade Mölnlycke eller Råda, som socknen
hette, varit en utpräglad jordbruksbygd. Området mellan
Mölnlyckefallen och Massetjärn bebyggdes för brukets
behov och kring fabriken växte ett bostads- och handelsområde upp. Brukspatron Bruno Wendel styrde både
bruket och samhället under andra halvan av 1800-talet.
Restaurering i parken har pågått under 2007-2008 både
för skogen och dammarna. Åtgärderna ingår i naturvårdsprojektet kallat ”Fokus Wendelsberg”.
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Wendelsbergs friluftsområde är ett centralt grönområde i Mölnlycke. Det har stora
värden som närströvområde för rekreation och friluftsliv. Höga biologiska och kulturhistoriska värden finns också. Området är uppdelat på en parkdel som är 27 hektar
och ett naturområde med blandskog på 46 hektar. Naturvårdsverket är medfinansiär
till upprustning och information med statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård.
Området förvaltas av Härryda kommun och Wendelsbergs folkhögskola.

Med bil: Wendelsbergs friluftsområdeFinnsj.
ligger i Mölnlycke
söder om väg 40. Från väg 40 tar man av vid Mölnlyckemotet.
Kollektivtrafik: Buss och tåg till Mölnlycke centrum
utgår från bland annat Göteborg och Borås. Från Mölnlycketeminalen är det promenadavstånd till Wendelsbergs
friluftsområde. På vasttrafik.se finns information om bussoch tågtrafiken.

Wendelsberg ligger cirka tio minuters gångväg från centrala Mölnlycke. Området är lättillgängligt och nyttjas
flitigt av närboende för motion, promenader och utflykter.
Skolor, förskolor och föreningar såsom scouter och mullegrupper förlägger aktiviteter i området. Här finns en lång
tradition av Valborgsmässo- och midsommarfirande.
Terrängen är mycket kuperad. Detta gör att man på flera
platser kan uppleva en fridfull tystnad, speciellt i de södra
delarna ner mot Alhagen.
Tänk på att hålla hunden kopplad och att endast elda på
iordningställda grillplatser.

Liten historiebeskrivning
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Wendelsbergs friluftsområde

Närnatur
Midsommarfirande i den så kallade Hästhagen
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Utspridda över hela friluftsområdet finns jättegrytor som
kom till under istiden. Jättegrytor bildas då vatten under
hårt tryck skapar en virvel som gröper ur berget. Namnet
kommer av att man förr i tiden trodde att jättarna använde
”grytorna” att laga sin mat i!
Flyttblock, eller ”jättekast” är stora stenblock som
ligger liksom ”utkastade” i terrängen. Stenblocken var
infrusna i isen och när isen sedan långsamt gled över
landet följde stenarna med. När klimatet blev varmare
smälte isen och lämnade kvar stenblocken på marken.

Berggrunden i området
består av i huvudsak
grovkornig ögongnejs.
I naturområdet finns flera
förkastningsbranter som
löper i nord sydlig riktning. Branterna har bildats
där berget spruckit,
förskjutits och ”glidit” ner och höjdskillnaderna i den
kuperade terrängen har gjort att växtligheten i området är
varierande.

Geologi och istidens lämningar
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Flickslända

I parken finns åtta dammar
som anlades av Bruno Wendel
under 1800-talet. Dammarna ingick i det
vattensystem som en gång i tiden försåg
Wendelsbergs huvudbyggnad, springbrunnar,
fabriken och fabriksbostäderna med vatten.
Dammar och andra vattensamlingar med stillastående
vatten är nödvändiga för att många insekter och groddjur
ska kunna överleva och fortplanta sig. Den T-tecknade
flicksländan är ett exempel på en insekt som trivs i dessa
miljöer. Den kan ses sittande på ett vasstrå i strandkanten
där den väntar på att ett lämpligt byte ska komma i dess
väg. I flera av områdets dammar kan man också hitta
grodor och paddor och i någon damm lever den mindre
vattensalamandern. Vattensalamander trivs i solexponerade dammar med mycket växtlighet. Alla grod- och
kräldjur är fridlysta i Sverige vilket, i korthet, innebär att
man inte får skada dem eller deras rom/ägg.

Livet i dammarna

temen från 1800-talet, till exempel delar av en rännsten
och gamla kantstenar. På bergväggen öster om Trolltjärn
finns en plakett uppsatt till Bruno Wendels minne. Man
kan hitta många riktigt gamla och grova ädellövträd i
parken och på flera av dessa växer lavar och mossor av
olika slag. En anmärkningsvärd art är gulpudrad spiklav
som växer främst på gammal ek. Denna art är en så kallad
signalart som signalerar höga naturvärden.

Gö t

Wendelsberg
Wendelsberg är ett värdefullt natur-, kulturoch friluftsområde för närboende såväl som för
besökare. Området bjuder på en varierad miljö,
med en park med dammar och planterade träd
i väster. Österut sträcker sig ett stort naturområde ända till sjön Gröen.

Wendelsbergsparken
Parken anlades under åren 1860-1865 av Bruno Wendel.
Han var fabrikschef vid Mölnlycke fabriker och när
fabriken hade lite att göra fick arbetarna anlägga parken i
stället för att gå arbetslösa. Wendel utformade parken med
dess promenadstråk och anlagda dammar och han lär ha
varit inspirerad av den engelska, romantiska landskapsstilen som hyllade den vilda naturen. Flyttblock och jättegrytor lyftes fram som spännande inslag och snirklande vägar
som följde naturens former anlades. I parken planterades,
för den tiden exotiska träd som hängbok, hästkastanj,

Lindallé upp mot huvudbyggnaden

robinia, blodbok, lärk och idegran. Några år senare stod
även disponentvillan Wendelsberg klar med sin ståtliga
lindallé. I dag har Wendelsbergs folkhögskola sin verksamhet i byggnaden.
Numera har större delen av parken karaktär av naturpark och man ser spår av Bruno Wendels planteringar i
form av planterade träd bland annat ädelgranar, oxel och
partier av bokskog. Runt huvudbyggnaden finns öppna
gräsytor, rabatter och blommande buskar medan områdena norr och österut är mera skogslika. I hela parken kan
man se rester av de gamla promenadstråken och vattensys-
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Wendelsberg har ett rikt djurliv. Har man tur kan man få
se bland annat rådjur, grävling och till och med älg.
NN
Många fågelarter trivs i Wendelsberg och om man
promenerar i området kan man stöta på de flesta av de
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vanligaste småfåglarna som till exempel talgoxe, rödhake,
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ovanliga arterna entita, mindre hackspett och stjärtmes.
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Naturområdet öster
5 5 om kraftledningen består till största
4 4gran, tall, björk, ek och bok. Vid
delen av blandskog med
3 3 av en. Några av stigarna
utsiktsplatserna växer bestånd
leder genom raviner där man kan
2 2 blicka upp på förkastningarnas vertikala1 klippväggar och branterna gör att
1
området har flera vackra utsiktsplatser. Från Stora utsikten
får man en praktfull vy över Gröen och vid Lilla utsikten
kan man blicka ner över Arketjärn och hustaken i Alhagen.
Stigen från Alhagen
och upp mot Stora utsikten går
Wendelsberg
Wendelsberg
genom skog med gamla, stora spärrgreniga granar, även
kallade kjolgranar (yvigt växtsätt på grenarna). Det tyder
på att träden har haft gott om plats att växa. På flera
granstammar växer gammelgranlav som signalerar höga
naturvärden. I hela området finns död ved i olika former
både som stående och liggande stammar samt grenar i
olika grovlekar, vilket är viktigt för många djur och växter.
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