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 ─ Anno 1776 ─ 

Häradsstenen i parken framför tingshuset 
Stenen restes 2006 vid Stiftelsens 50-
årsjubileum och bär namnen på de 22 
socknar som ingick i Gäsene härad.  
Överst syns häradssigillet från 1613. 

Efter förhandsbeställning ordnar vi visningar och berättar om 
husets intressanta historia och vad som utspelat sig inom dess 
väggar. Kontakta: 

Vaktmästare Rolf Helmersson, tfn 0513-50584, 0703-673 081 
eller Ordförande Barbro Bengtsson, tfn 0513-506 85 

Välkommen till Gäsene Tingshus! 
Styrelserna för Stiftelsen Gäsene Tingshus och   
Gäsene Hembygds- & Fornminnesförening 
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Upplev kulturhistoria i Ljung 
I Gäsene Härads Tingshus med anor 
från 1776 finns den gamla miljön be-
varad genom pietetsfull restaurering 
med inredning och inventarier i origi-
nal eller repliker. Huset är ett av de få 
kvarvarande liknande tingshusen i 
landet och skyddat som byggnads-
minne. Det var i bruk till 1947 och 
överlevde sedan trots tre beslut om 
rivning tack vare hembygds- och kul-
turvänners insatser. 

www.gasenetingshus.se 



 

 

Bottenvåningen, byggd 1774-76, är idag museum och innehåller den 
gamla tingssalen med häradshövdingens rum och delar av åklagarens 
rum samt två celler av något senare datum. Dessutom finns härads-
häktet i östra delen av byggnaden kvar i ursprungligt skick och ett ar-
kivrum. I tingssalen och häradshövdingens rum finns de ursprungliga 
öppna spisarna kvar och inredningen och möblerna på bottenvåningen 
är antingen original eller repliker.   

 

En av tingssalens  
gamla spisar 

Den gamla tingssalen 

Tingshusklockan 

Gallret i häradshäktets fönsterglugg 

 

Övervåningen, påbyggd redan1823, fick bland annat en större ses-
sionssal och rum för domare och nämndemän. Dessa lokaler användes 
sedan fram till 1947 med endast en större renovering i slutet av 1800-
talet. Idag rymmer övervåningen två samlingslokaler, en större och en 
mindre, samt ett kök. Dessa ställdes i ordning av Tingshusstiftelsen 
sedan huset räddats från rivning 1956. Samlingslokaler var det då ont 
om och under många år användes Tingshuset flitigt som möteslokal 
såväl av dåvarande Gäsene kommun som föreningar och privatperso-
ner. Uthyrningen har minskat med åren men fortfarande används lo-
kalerna av en del föreningar och för privata tillställningar. 

Häradshövdingens rum Stora samlingssalen på övervåningen 


