
 

1. Komministerboställe  

kommer från Hällebäckahult i Kilanda som var 
ett kronohemman i mitten av 1500-talet. 
Hemmanet blev komministerboställe 1690.                    
Flyttades till Prästalunden 1943. 

 
 

 
 

 

2. Tiondeboden  

(prästens förrådsbyggnad) är byggd på 1700-talet 
och kommer från komministerbostället i Hälle-
bäckahult. Klockan kommer från Älvängens 
tingshus. Flyttades till Prästalunden 1943. 

 

3. Äskekärrsstugan  
kommer från byn Äskekärr vid Göta älv. Huset 
är byggt på 1700-talet och var då sergantbostad. 
Inredningar och detaljer i stugan kommer bl a 
från konstnären Ivar Arosenius bostad i 
Älvängen och från domarsalen i Älvängens 
tingshus.  
Flyttades till Prästalunden 1951. 
 

 
 

 

 

4. Magasinet  

användes som spannmålsförråd och kommer  
från samma gård som Äskekärrsstugan.  
Flyttades till Prästalunden 1972. 

 

5. Ladugården  
kommer ursprungligen från Baskalyckan, 
Gurentorp (Skalltorp) och båtsman Bask var 
ägare av båtsmanstorpet i slutet av 1700-talet. 
Huset flyttades till Sandliden i början av 1880-
talet. Bakom byggnaden finns ett gammalt s k 
vandringsverk (tröskverk).  
Flyttades till Prästalunden 1978. 
 
 
 

 

6. Torpstugan  

kommer ursprungligen från byn Grunnes utmark  
och flyttades till Sandliden i början av 1800-talet. 
Flyttades till Prästalunden 1980. 

 

  



 

7. Gårdssmedjan  
är en gammal gårdssmedja från en av gårdarna 
i byn Grolanda. Verktygen i smedjan kommer 
från Bräckesmens i Kilanda. På 1950-talet 
användes den som tvättstuga. 
Flyttades till Prästalunden 1982. 
 
 
 

 
 

8. Sockenmagasinet  
stod ursprungligen vid Starrkärrs skola och 
flyttades sedan till gamla ålderdomshemmet i 
Starrkärr vid ”Fattiggården”. I magasinet 
lagrades spannmål och det fungerade då som 
ett beredskapslager i dåliga tider. Beslut om 
inrättandet togs på sockenstämman1865. 
Flyttades till Prästalunden 2000. 
 
                                    Hemsida:  

      http://www.hembygd.se/starrkarr-kilanda 

Starrkärr-Kilanda hembygdsförening  

bildades den 4 oktober 1937 och har enligt 
stadgarnas första paragraf till ändamål att  
"inom Starrkärrs och Kilanda socknar verka för 
tillvaratagande och bevarande av socknarnas 
historiska värden såsom fasta fornlämningar  
och lösa fornfynd, fornminnen, gamla hustyper, 
husgeråd och redskap samt vad som i övrigt är 
ägnat att belysa traktens kulturhistoria." 
 
Museets välordnade samlingar innehåller över  
2 000 katalogiserade föremål som belyser den 
gamla allmoge- och sockenkulturen. En mycket 
omfattande samling av snickarverktyg ger en god 
uppfattning om ”alesnickarnas” välsorterade 
utrustning. 
 

Starrkärr-Kilanda hembygdsmuseum  

är beläget i Prästalunden i Starrkärr. Enligt äldre 
uppgift skall prostinnan Poppelman i mitten av 
1700-talet tagit initiativ till plantering av träd inom 
detta område. 

        

 
          

Promenadstig 
Efter att Du sett hembygdsgårdens byggnader 
kan det vara skönt att ta en promenad och bese 
gravfälten som finns i den natursköna omgiv-
ningen. Föreslagen promenadstig är ca 2 km  
(korta slingan). Broschyr finns vid stigens början. 
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      Museet är öppet varje söndag 

    under juni-augusti mellan 13 -15 
         Annan tid efter överenskommelse 
          Berit Johansson, 0520-66 81 84, 0709-42 38 05 
                      Ing-Britt Karlsson, 0739-68 52 94 


