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Njut av den storslagna utsikten över Landvettersjön.

Både anlagd och vild natur i Wendelsbergsparken
I Mölnlycke ligger Wendelsberg, förr fabrikörsbostad för några få, nu folkhögskola och
ett värdefullt natur-, kultur- och friluftsområde för många. Promenera genom den pampiga parkens lindallé eller vandra på stigar
längs branta bergväggar ända upp till någon
av utsiktsplatserna.

Wendelsberg är ett värdefullt ströv- och friluftsområde. Här finns inte bara en anlagd

park utan också ett stort naturområde. Wendelsbergsparken är magnifik med alla sina
dammanläggningar, i vilka naturen speglas.
Naturområdet öster om parken sträcker sig
till Landvettersjön.
Många fågelarter trivs i Wendelsberg, inte
bara de vanligaste småfåglarna som talgoxe,
rödhake, bofink och lövsångare, utan också
de mera ovanliga arterna entita, mindre hackspett, stjärtmes och stenknäck.
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Parken anlades under åren –
 av Bruno Wendel, som var
fabrikschef vid textilfabriken Mölnlycke AB. Arbetet med att anlägga
Wendelsbergsparken kom delvis
att fungera som nödhjälpsarbete
för de anställda då fabriken hade

lite att göra. Parken med sina promenadstråk
och dammar är inspirerad av den engelska,
romantiska landskapsstilen som hyllade den
vilda naturen. Nya trädslag som bok, hängbok,
hästkastanj, robinia, blodbok, lärk och idegran
planterades. Verkligt exotiska trädslag på den
tiden.
Parken upplevs numera som en naturpark
som domineras av ek och bok. Kommunen
har genomfört omfattande restaureringar med
stöd av statliga bidrag för kommunal och lokal
naturvård.
Livet i dammarna

Naturliga vattenﬂöden i det kuperade landskapet utnyttjades till att bygga åtta dammar på
-talet. Dammarna ingick i det vattensystem som en gång i tiden försåg disponentvillan Wendelsberg, springbrunnar, fabriken →

Vägbeskrivning

Fakta

Eko från förr

Området ligger inom promenad- och
cykelavstånd från Mölnlycke.
Åk kollektivt Det finns flera busshållplatser i närheten av Wendelsberg.
Åk bil Parkering finns vid Mölnlycke
fabriker (N 57˚39,69’ O 12˚ 07,59’) och
vid Wendelsbergs folkhögskola (N 57˚
39,89’ O 12˚ 07,28’).

Friluftsområde i Mölnlycke med mycket
lövskog och åtta 150-åriga, anlagda dam
mar.

Disponentvillan Wendelsberg med sin
ståtliga lindallé stod klar 1883. Villan
kallas Sveriges största träslott. Det blev
en påkostad byggnad som är väl värd ett
besök.
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och fabriksbostäderna med vatten. Dammar
och andra stillastående vatten är nödvändiga
för att många insekter och groddjur ska kunna
överleva och fortplanta sig. Flicksländan är
en insekt som kan ses sittande på ett vasstrå i
strandkanten, lömskt väntandes på ett lämpligt
byte.
I flera av dammarna finns grodor och paddor och i någon damm kan man hitta både den
mindre och den större vattensalamandern. Vattensalamandern är ganska lik en ödla men den
är ett groddjur. Den trivs i soliga dammar med
mycket växtlighet. I parningstid ser vattensalamanderhannen ut som en drake med en tandad
kam längs ryggen.
Utsikt över naturen

Naturområdet i öster består till största delen
av blandskog med gran, tall, björk, ek och bok.
Död ved i olika former är vanligt förekommande, vilket är viktigt för många djur och växter. Några av stigarna i området banar sig fram

I parningstid ser vattensalamandern ut som en drake.

intill vertikala klippväggar. Vandraren som tar
stigen från Alhagen upp mot Stora utsikten
passerar skog med gamla, stora spärrgreniga
granar − så kallade kjolgranar. Så växer bara
granar som alltid haft gott om plats runt sig.
Från Stora utsikten kan man spana ut över
Landvettersjön medan Arketjärn och Alhagens
hustak syns från Lilla utsikten.
Istidens lämningar

Det finns flera jättegrytor från istiden i området. 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 mat i.
Flyttblock, även kallade 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 isen smälte lämnades stenblocken kvar på marken. n

Tänk på

Visste du att?

Tips

Framkomlighet

Håll hunden kopplad. Man får inte rida på elljusspåret. Alla groddjur i Sverige är fridlysta, vilket
innebär att man varken får störa eller skada dem
eller deras rom.
Allemansrätten gäller inte på tomtmark.

År 1906 gick Mölnlycke fabriker i konkurs och villan
såldes till Nationalgodtemplarorden (NGTO). Detta
ledde till att Sveriges första folkrörelseägda folkhögskola förlades till Wendelsberg.

Här finns en lång tradition av Valborgsmässo- och
midsommarfirande. Det finns en grillplats med utsikt över Trolltjärn. Det finns en folder om Wendelsbergs friluftsområde. Restaurang och vandrarhem
finns i Wendelsberg.

I Wendelsbergsparken finns ett elljusspår på 2,2
km. Spåret ringlar fram bland dammarna i parken.
I området finns flera stigar, bland annat till Lilla och
Stora utsikten. Det finns informationstavlor på flera
platser. Parkområdet är försett med bänkar.

I området finns flera jättegrytor från istiden.

Bokskog vid Klippdammen.
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