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Kulturmiljöprogram
Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag 
till stöd vid beslut om kulturhistoriska byggna-
der, till exempel vid bygglov och samhällspla-
nering samt är en resurs för fastighetsägare. 
Programmet innebär inte i sig ett skydd av bygg-
naderna. För att en byggnad ska ha ett juridiskt 
bindande skydd behöver den ha skyddsbestäm-
melser i en detaljplan eller skydd som bygg-
nadsminne. 

I kulturmiljöprogrammet redovisas de byggna-
der och miljöer som bedöms vara särskilt kul-
turhistoriskt värdefulla. Det är dock i det enskil-
da bygglovs- eller planärendet som det faktiska 
beslutet tas av kommunen om en byggnad är 
särskilt värdefull. En särskilt värdefull byggnad 
eller miljö får inte förvanskas enligt plan- och 
bygglagens 8 kap 13§. En förvanskning innebär 
att det som är värdefullt försvinner, det är alltså 
inte ett förbud mot ändringar.

Kommunens tjänstemän och förtroendevalda 
har användning av kulturmiljöprogrammet vid 
beslut som rör byggnaderna. Även fastighets-
ägare har nytta av att veta om byggnaden man 
äger har ett kulturhistoriskt värde. När ändring-
ar planeras behöver man då vara extra varsam 
och hitta lösningar som utgår från byggnadens 
karaktär och värden. Kulturhistoriska byggna-
der och miljöer är en del av det allmänna intres-
set och kan därför ha betydelse för fler än den 
som äger byggnaden. Utöver specifika byggna-
der berättar kulturmiljöprogrammet också om 
hur platserna har växt fram historiskt, vilket 
kan vara av intresse för alla invånare på orten. 
Ökad kunskap om platsens historia och vad som 
kännetecknar den kan stärka platsens identitet.

Genom att ta hand om den byggda miljön som 
vi redan har, bidrar vi till ett hållbart samhälle. 
Förhoppningen är att kulturmiljöprogrammet 
ska få oss att se kulturhistoriska värden som 

en resurs i en långsiktigt hållbar utveckling av 
platsen. Att värna om kulturhistoriska värden 
handlar också om att förvalta historia från 
tidigare generationer till kommande. Byggnader 
och landskap berättar om hur platsen utvecklats 
under många hundra år, en kontinuitet kan ge 
oss förankring och trygghet. 

Uppdraget 
Det här kulturmiljöprogrammet täcker Säffle 
kommuns tre tätorter Nysäter, Svaneholm och 
Värmlandsbro. Det är framtaget i samband med 
att en ny översiktsplan görs för landsbygden 
i Säffle kommun. Sedan tidigare finns kultur-
miljöprogram för delar av Säffle. 

Kulturmiljöprogrammet är framtaget åt Säffle 
kommun av Värmlandsantikvarien AB med stöd 
av Säffle kommun och privata referensperso-
ner kunniga i orternas lokalhistoria. Till refe-
renspersonerna riktas ett varmt tack i källorna i 
slutet av programmet. Uppdraget var att redo-
visa särskilt värdefulla miljöer samt byggnader 
i två nivåer: särskilt värdefulla samt byggnader 
med visst kulturhistoriskt värde. I uppdraget 
ingick även att beskriva tätorternas historiska 
framväxt med tonvikt på bebyggelsehistorien. 

Metod
Värmlandsantikvariens uppdrag startade under 
februari 2022 med inventering i fält där alla 
byggnader inom tätorterna bedömdes och de 
som var intressanta för fortsatta studier fotogra-
ferades och markerades på en karta. För dessa 
byggnader togs byggår och eventuell byggherre 
eller arkitekt fram ur bygglovsarkivet med hjälp 
av Säffle kommun. Lokalhistorisk litteratur 
samlades in och lästes igenom för att hitta infor-
mation om byggnaderna och orternas historia. 
Historiska kartor från Lantmäteriet studerades 
och historiska fotografier samlades in från olika 
källor. Förteckningar över fornlämningar och 
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister m.fl. 

Inledning 

KULTURMILJÖPROGRAM
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KULTURMILJÖPROGRAM

digitala källor gicks igenom och Värmlands Mu-
seums topografiska arkiv besöktes. En byggnads-
lista sammanställdes som arbetsmaterial med de 
byggnader som bedömdes ha ett kulturhistoriskt 
värde. Referenspersoner på orterna har granskat 
listorna och bidragit med mer information. Yt-
terligare besök på orterna har gjorts för givande 
samtal med människor som kunnat berätta om 
byggnaderna. En komplettering med foton och 
drönarfoton genomfördes i juni. En sammanta-
gen kulturhistorisk värdering har sedan gjorts av 

vilka byggnader och miljöer som bedömts vara 
kulturhistoriskt värdefulla. 

Efter sommaren började textförfattandet och 
kommunen har kontinuerligt läst igenom tex-
terna. Tre tydliga berättelser om varje ort har 
sammanställts för att lätt kunna kommunicera 
tätorternas karaktär och vad som är utmärkan-
de för dem. Texter och bilder har slutligen satts 
samman i den här rapporten och levererats till 
kommunen. 
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KULTURMILJÖLAGEN
Kulturmiljölagen är det starkaste skyddet för en-
skilda kulturhistoriska byggnader. Det är länssty-
relsen som tar beslut som omfattas av kulturmil-
jölagen. I kulturmiljölagen slås fast att ansvaret 
för kulturmiljöer delas av alla. Både enskilda och 
myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet. De 
som planerar eller utför ett arbete ska se till att 
skador undviks och begränsas på kulturmiljöer.

Fornlämningar
Alla fornlämningar är skyddade av kulturmiljö-
lagen och får inte skadas. Den som planerar att 
bygga har ett ansvar att ta reda på om åtgärderna 
berör en fornlämning. Definitionen av en forn-
lämning är att den har tillkommit genom äldre 
tiders bruk och är varaktigt övergiven samt är 
äldre än år 1850. Inom tätorterna Nysäter och 
Värmlandsbro finns flera kända fornlämningar, 
inom Svaneholm endast ett fåtal. Om en ny forn-
lämning påträffas eller blir känd under grävning 
ska arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrel-
sen kontaktas. 

Byggnadsminnen
En byggnad som har ett synnerligen högt kul-
turhistoriskt värde får förklaras som byggnads-
minne av länsstyrelsen. Det gäller även områden, 
parker, trädgårdar eller andra anläggningar. I 
ett beslut om byggnadsminnesförklaring anger 
länsstyrelsen vilka skyddsbestämmelser som ska 
gälla samt när ägaren behöver söka tillstånd för 
ändringar. I Nysäter är marknadsbodarna samt 
magasinet intill skyddade som byggnadsminne. 

Kyrkor
Kyrkor som är uppförda innan 1940 och tillhör 
Svenska Kyrkan är skyddade av kulturmiljöla-
gen. Det gäller även kyrkotomter, begravnings-
platser och interiörer. För ändringar behövs det 
tillstånd av länsstyrelsen. I Svaneholm omfattas 
Svanskogs kyrka samt begravningsplats av detta 
skydd. 

Lagstiftning 

KULTURMILJÖPROGRAM
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KULTURMILJÖPROGRAM

PLAN- OCH BYGGLAGEN
Plan- och bygglagen (PBL) är den lag som har 
betydelse för den största delen av bebyggelsen 
och som kommunen förhåller sig till dagligen i 
arbetet med bygglov och samhällsplanering. I 
både planläggning och bygglov ska bebyggelse 
utformas och placeras på ett sätt som är lämp-
ligt för stads- och landskapsbild, natur- och 
kulturvärden på platsen samt intresset av en 
god helhetsverkan. Kulturhistoriska värden ska 
skyddas och ändringar ska göras varsamt så att 
bebyggelsens karaktärsdrag respekteras (PBL 2 
kap. 6§). 

Varsamhetskravet för alla byggnader
Ändringar av en byggnad ska utföras varsamt 
så att man tar hänsyn till byggnadens karak-
tärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, 

historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden (PBL 8 kap. 17§). Var-
samhetskravet gäller alla byggnader, inte bara 
kulturhistoriskt värdefulla. Det är byggherrens 
ansvar att varsamhetskravet följs, vilket är 
viktigt att känna till vid bygglovsbefriade åtgär-
der som till exempel skärmtak, attefallsåtgär-
der och solceller, eftersom varsamhetskravet 
gäller även då. Att ta hänsyn innebär att utgå 
från byggnadens karaktärsdrag. Enligt Bover-
kets byggregler (BBR 1:2211 allmänt råd) är en 
ändring varsam om den respekterar byggnadens 
karaktär i proportion, form och volym, material 
och utförande, färgsättning samt detaljomsorg 
och detaljeringsnivå. Om viktiga karaktärsdrag 
går förlorade är det troligt att det är en ovarsam 
åtgärd. Kravet finns för att byggnaders kvalite-
ter ska bevaras.
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Förvanskningsförbudet 
En byggnad som är särskilt värdefull från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas (PBL 
8 kap. 13§). Till skillnad från varsamhetskravet 
som gäller alla byggnader, gäller förvansknings-
förbudet bara särskilt värdefulla byggnader. 
Förvanskningsförbudet gäller alla ändringar på 
en särskilt värdefull byggnad, både invändigt 
och utvändigt och även när en ändring inte är 
bygglovspliktig. Det är byggherrens ansvar att 
se till att en ändring inte förvanskar byggna-
den. Förvanskningsförbudet gäller även särskilt 
värdefulla bebyggelseområden (i kulturmil-
jöprogrammet kallat miljöer). Så byggnader 
som inte i sig är särskilt värdefulla men ingår i 
en miljö som är särskilt värdefull, får inte heller 
förvanskas. Definitionen av en förvanskning 
är att karaktärsskapande egenskaper, det som 
är värdefullt, går förlorat. Det är alltså inte ett 
förbud mot ändringar generellt (BBR 1:2212 
Allmänt råd).

Underhållskrav
Alla byggnader ska hållas i vårdat skick och un-
derhållet ska anpassas till omgivningens karak-
tär och byggnadens kulturhistoriska värde så att 
det som är värdefullt bevaras (PBL 8 kap. 14§). 
Om en fastighetsägare inte underhåller sitt hus 
och det förfaller, kan kommunen göra en tillsyn 
och ge ett åtgärdsföreläggande (PBL kap. 11).

Attefallsåtgärder och solceller
På en- och tvåbostadshus är vissa åtgärder 
bygglovsbefriade. Attefallsåtgärder och solceller 
kräver dock bygglov om byggnaden är särskilt 
värdefull eller om den ingår i en särskilt värde-
full miljö (PBL 9 kap 4d§ samt 9 kap 3c§). Även 
om byggnaden inte är särskilt värdefull eller 
ligger inom en sådan miljö så ska alltid varsam-
hetskravet uppfyllas (PBL 8 kap. 17§).

Rivning
Inom områden som har detaljplan kan kom-
munen neka rivningslov med hänvisning till 
att byggnaden eller byggnadsdelen ska bevaras 

på grund av sitt kulturhistoriska värde (PBL 9 
kap. 24§). Om byggnaden ingår i en miljö med 
kulturhistoriska värden behöver inte byggnaden 
i sig ha sådana värden för att kommunen ska 
kunna neka rivning. (Prop. 1985/86:1 sid 289f). 
Det är dock upp till kommunen att besluta om 
man vill hävda att byggnaden inte bör rivas på 
grund av sina kulturhistoriska värden eller inte. 
Rivningslov behövs endast om byggnaden ligger 
inom ett detaljplanerat område, men inte ut-
anför. Vill kommunen vara säker på att viktiga 
kulturhistoriska byggnader utanför detaljplan 
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Grön byggnad – särskilt värdefull 
• Bedöms vara en särskilt värdefull byggnad (PBL 8:13).

• Ändringar ska vara varsamma och det som är vär-
defullt får inte förvanskas (PBL 8:13 och 8:17).

• Vid bygglov bör varsamhetskravet och förvansk-
ningsförbudet tas med i kontrollplanen (PBL 10:7). 
Kompletterande underlag får begäras in för att kun-
na ta beslut. Vid stora ändringar kan en sakkunnig i 
kulturvärden kopplas till kontrollplanen. 

• Attefallsåtgärder är bygglovspliktiga på en- och 
tvåbostadshus som är särskilt värdefulla (PBL 9:4d).

• Solfångare och solceller är bygglovspliktiga på 
en särskilt värdefull byggnad om den ligger inom 
detaljplan (PBL 9 kap. 3c§). Om det finns en utökad 
lovplikt i områdesbestämmelser som innefattar 
byggnaden kan solfångare och solceller kräva bygglov 
även här.

• Byggnaden ska underhållas så att de kulturhistoris-
ka värdena bevaras (PBL 8:14).

• När en ny detaljplan görs intill byggnaden, bör 
utredas om byggnaden ska ges skyddsbestämmelser 
(PBL 2 kap. 6§).

Grön miljö – särskilt värdefull 
• Bedöms vara ett särskilt värdefullt bebyggelseområ-
de (PBL 8:13).

• Ändringar och ny bebyggelse ska ta hänsyn till de 

viktiga karaktärsdrag som anges för miljön i kultur-
miljöprogrammet (PBL 2:6 och 8:13).

• Vid bygglov bör varsamhetskravet och förvansk-
ningsförbudet tas med i kontrollplanen (PBL 10:7). 
Kompletterande underlag får begäras in för att kun-
na ta beslut. Vid stora ändringar kan en sakkunnig i 
kulturvärden kopplas till kontrollplanen.

• Attefallsåtgärder är bygglovspliktiga inom särskilt 
värdefulla miljöer (PBL 9:4d).

• Solfångare och solceller är bygglovspliktiga inom en 
särskilt värdefull miljö om den ligger inom detaljplan 
(PBL 9:3c). Om det finns en utökad lovplikt i områdes-
bestämmelser som innefattar miljön kan solfångare 
och solceller kräva bygglov trots att det är utanför 
detaljplan. 

• När en ny detaljplan görs inom miljön, bör utredas 
om det som är kulturhistoriskt värdefullt inom miljön 
ska ges skyddsbestämmelser (PBL 2 kap. 6§).

Gul byggnad – visst kulturhistoriskt värde 
• Bedöms ha ett visst kulturhistoriskt värde.

• Ändringar ska vara varsamma och ta hänsyn till 
byggnadens karaktärsdrag (PBL 8:17).

• Vid bygglov bör varsamhetskravet tas med i kon-
trollplanen (PBL 10:7).

• Byggnaden ska underhållas och underhållet ska 
anpassas till omgivningens karaktär och byggnadens 
kulturhistoriska värde (PBL 8:14). 

RIKTLINJER FÖR KULTURMILJÖPROGRAMMETS BYGGNADER OCH MILJÖER

inte rivs, behövs området detaljplaneras alter-
nativt att områdesbestämmelser med krav på 
rivningslov upprättas. 

Innanför eller utanför detaljplan
Inom de inventerade tre tätorterna finns om-
råden som har detaljplan och områden som 
inte har det. Vid vissa åtgärder gäller då olika 

bestämmelser, som kravet på rivningslov ovan 
visar. Det finns flera åtgärder som inte krä-
ver bygglov utanför detaljplan, men även här 
ska varsamhetskrav och förvanskningsförbud 
uppfyllas. Om en åtgärd är bygglovspliktig 
kan kommunen även utanför detaljplan neka 
bygglov med hänvisning till varsamhetskravet 
och förvanskningsförbudet (PBL 9 kap 31§).
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NYSÄTER



Nysäters historia

NYSÄTERS HISTORIA

Nysäter ligger vackert intill Byälven strax norr om landsväg E18. Tack vare de 
goda kommunikationerna både på vatten och land har människor bott och träff

ats här sedan långt tillbaka. Tecken på det är till exempel den stora gravhögen och 
marknadsbodarna. Nysäters gård var under mitten av 1800talet ensam mark

ägare och har varit väsentlig för ortens utveckling. Nysäter har sedan succe ssivt 
växt fram som en centralort med service och villabebyggelse.  

          
          
          

Nysäter ligger där två viktiga landsvägar möttes. Den nord-sydliga vägen mellan Säffle och Arvika och den väst-öst-
liga vägen mellan Karlstad och Östfold i Norge, som i förlängningen gick mellan de två huvudstäderna. I Ökne strax 
söder om Nysäter fanns en gästgivarekrog för resande. Viktigaste färdleden var dock Byälven på vilken man tog sig 
både till Arvikatrakten och Vänern. Den häradsekonomiska kartan är från 1883-95, Lantmäteriets historiska kartor.
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SOCKEN OCH KOMMUN
Nysäter ligger i Gillberga socken och har till-
sammans med Häljebol och Gillberga kyrka en 
bit norrut varit socknens samlingspunkt. Land-
skapet består av jordbruksbygd samt skogar 
och den historiskt viktiga Byälven med bifloden 
Lillälven. 

Gillberga är en av Värmlands äldsta socknar, 
den omnämns första gången 1357 och var en 
av Gillbergs härads sju socknar. Vid kommun-
reformen 1862 hamnade de kyrkliga frågorna 
hos Gillberga församling och övriga hos Gill-
berga landskommun. Gillberga och Kila slogs 
ihop till en kommun 1951 och tillsammans med 
Svanskog och Värmlandsnäs landsbygdskom-
muner blev Gillberga en del av Säffle kommun 
1971.

FÖRHISTORIA
Säffle kommun är rik på fornlämningar och 
vid den södra delen av Byälvens dalgång kan 
man finna många spår av en förhistorisk bygd. 
Det är från det här hållet som Värmland först 
befolkades. Mellan Sund vid Säffle och Högsäter 
återfinns rikligt med rösen, stensättningar och 
högar.

Storhögar
Det anmärkningsvärda med det här området, 
om man jämför med resten av Värmland, är att 
det finns så många storhögar. Bruket att bränna 
de dödas kroppar började under bronsåldern 
och fortsatte långt fram i järnåldern. Askan 
efter liket lades antingen i en urna eller i en 
grop i jorden och över den östes en hög av jord 
eller jord och sten tillsammans. Det blev med 
tiden vanligare att gravhögarna lades i närheten 
av varandra som ett gravfält. I Nysäter fanns 
fler högar än den vi ser i dag. I bland annat en 
nedteckning från 1683 står det att det funnits tio 
stora jordkullar. Det finns till exempel uppgifter 
om en hög som för mer än tvåhundra år sedan 

grävdes om till jordkällare öster om Nysäters 
gård. Två högar ligger också vid utloppet av 
den lilla tilloppsälven, alltså en bit söder om 
hamnmagasinet på Byälvens västra strand, på 
Öknes mark. En bortgrävd grav med datering 
till 900-tal ska också ha legat där det nuvarande 
brofästet finns. 

Den så kallade Kungshögen, som vi ser idag, är 
från yngre järnåldern och är ca 40 meter i dia-
meter och 4 meter hög, vilket är en av de största 
i Värmland. Den har fått sitt namn efter berätt-
elser om att den mytiska kungen Olof Trätälja 
skulle vara begravd här. Storhögarna kopplas 
generellt ihop med stormannamakt mellan år 
400-1000 e Kr. 

Högarna ska ha anlagts som symbol för makt 
och var ett tecken på mäktiga ätters besittning 
av centrala och strategiska platser, som här i 
Nysäter vid Byälven. Man har antagit att det i 
närheten av gravarna även fanns samtida be-
byggelse och vid undersökningar 2007 hittade 
man mycket riktigt en boplats mellan högen och 
älven. 

NYSÄTERS HISTORIA

Den så kallade Kungshögen ligger mellan Marknads-
vägen och Olofs väg och är den enda gravhög som 
man ser tydligt idag, fastän det ska ha funnits tio 
gravhögar i området.
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Mötesplats
Kopplingen mellan koncentrationen av gravar 
från järnåldern, det gynnsamma kommunika-
tionsläget och marknaden som senare skulle 
uppstå gör att det är lätt att tänka att Nysäter 
sedan långt tillbaka varit en mötesplats för 
människor där man passat på att byta, köpa och 
sälja sina produkter. Eftersom kommunikatio-
nerna var outvecklade och man måste söka sig 
fram på ridstigar och efter vattendrag blev plat-
ser dit många lätt kunde ta sig ofta använda som 
tingsplatser, marknadsplatser eller kyrkplatser.

KOMMUNIKATIONSLEDER
Landsvägar
Kristendomen kom till Gillbergadalen under 
1000-talet och några av pilgrimerna på väg upp 
till Nidaros (Trondheim) tror man följde Byäl-
ven upp mot Eda och in i Norge. Vägarna på 
land var mycket dåliga men i Nysäter korsades 
två etablerade vägar som funnits under lång tid. 
Det var vägen mellan Säffle och Arvika utmed 

västra sidan av Byälven, samt vägen mellan 
Karlstad och Östfold i Norge eller i förläng-
ningen vägen mellan Stockholm och Kristiania 
(Oslo). Båda dessa vägar har titulerats kungs-
vägar, vilket ungefär betyder att de var allmänna 
vägar som åtminstone framåt 1700-talet hade så 
pass bra standard att man kunde färdas på dem 
med häst och vagn. I Ökne och Häljebol fanns 
gästgivargårdar för långväga resenärer. 

Nysäters bro
I Nysäter fanns en etablerad plats för att ta sig 
över Byälven, kanske först genom att vada över 
och senare med färja. Den första bron som man 
känner till byggdes våren 1651, men förstördes 
av vårfloden redan året därpå och reparerades 
bara provisoriskt. En ny bro stod klar 1768 
och en ny öppningsbar dragbro av järn bygg-
des sedan 1853, vilket hade blivit nödvändigt 
eftersom allt fler större segelfartyg trafikerade 
Byälven. Så 1942 byggdes dagens bro i betong 
med svängspann.

Nysätersbron mellan 1853-1942 var en öppningsbar 
bro för fartygen som trafikerade Byälven. Bilden är 
ett vykort taget norrut från Kiksholm på Byälvens 
östra strand. Fotograf: B. Göranson, i Sven-Erik Dahl-
ströms ägo.

Dagens bro över Byälven byggdes under andra 
världskriget 1942-43 längs den gamla sträckningen 
av E18. Fotograf: Dan Gunner. Foto från Värmlands 
Museum.
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Byälven
Om vägarna på land under lång tid var långsam-
ma och ojämna så var vattenvägen desto snabb-
are och kunde ta mer frakt, både för dem som 
bodde nära längst älven samt för långfärdsrese-
närer. Det var troligtvis också mycket trafik nere 
vid Nysäters brygga vid marknadsdagar, med 
både varor, folk och djur.

Vid Säffle kanals färdigställande 1837 växte 
Byälvens betydelse. På ångbåtar och segelskutor 
lastades produkter från skogar och industri och 
transporterna ökade starkt i omfattning. Det 
transporterades järn, stål och gjutgods, byggma-
terial som brädor, tegel och takskiffer, stenkol, 
spannmål, sill, salt, samt olika slags köpmansva-
ror. Omkring 1825 fanns ett 25-tal specialbyggda 
fartyg eller pråmar som drogs utmed älven. De 
hade två till tre man i besättningen och var grun-
da. Dessa pråmdragartransporter fortsatte 

ända fram till mitten 1800-talet, trots att Säffle 
kanal byggts klar. När ångbåtarna gjorde en-
tré på 1840-talet ökade transporterna starkt i 
omfattning och 1869 anpassades slussen i Säffle 
efter måtten i Göta kanal vilket gjorde att ännu 
större fartyg kunde gå mellan Arvika och Göte-
borg. Nere vid bryggan i Nysäter står ännu ett 
timrat varumagasin som byggdes i samband med 
tillkomsten av Säffle kanal i slutet av 1830-talet. 
Ångbåtsturer för persontrafik från Arvika till 
Säffle och vidare till Göteborg startade under 
1850-talet och höll i gång till 1930. Båtbryggor 
fanns det gott om längst vägen. Båttrafiken fick 
en liten renässans under andra världskriget och 
älven användes även för timmer som drogs av 
bogserbåtar. Men när industrierna lades ner 
försvann också dessa båtar. Idag förekommer 
ingen nyttotrafik utan det är främst fritidsbåtar 
och kanoter som trafikerar älven.

Nere vid Byälvens strand ligger ett varumagasin från slutet av 1830-talet som byggdes i samband med tillkomsten 
av Säffle kanal. Själva lastplatsen var dock redan då gammal. Magasinet har sitt skiffertak och sin magasinskarak-
tär kvar och är en av Nysäters äldsta byggnader. 
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Gårds- och bynamnet Nysäter har i äldre tider haft 
olika stavningsvarianter av Nusäter. Namnet nämns 
första gången på 1460-talet och har tolkats av ort-
namnsforskare som ”Hnufas säter” där Hnufa var ett 
personnamn från tidig medeltid. Andra menar att Nu 
eller Nua står för ett forntida namn på den slingrande 
bäck som rinner ut i Byälven här och skulle då betyda 
”Sätern vid Nua”. Det finns även en nyare teori om att 
Nu kunde var en kortare version av Knu, som i kulle 

eller hög. Ordet finns i det närbelägna Knöstad och 
Knuserud. 
I slutet av 1700-talet, i samband med att platsen blivit 
marknadsplats, ändrades namnet till det mer begrip-
liga Nysäter i både officiell skrivning och efterhand i 
dagligt tal. Tillägget Värmland i Värmlands Nysäter 
skapades på 1880-talet för att posten skulle kunna 
särskilja platsen från andra orter i landet med sam-
ma namn.

NAMNET NYSÄTER

Äldre kartor över Nysäters gård är sällsynta, men den här kartan från Nysäters och Ramseruds in- och utägor från 
1786 och 1788 finns i Säffle kommuns arkiv och visar att det fanns flera gårdar på platsen vid den här tiden. Mark-
nadsplatsen är markerad rosa norr om vägen och vi känner också igen bron och det slingrande vattendraget. 
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JORDBRUKSGÅRDAR
Den bördiga jorden i Gillbergadalen har skapat 
förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk. 
Vissa delar av åkerjorden hör till de bördigaste 
i Värmland. Här finns många stora egendomar 
som genom sitt byggnadssätt och ägarnas lev-
nadssätt haft karaktären av herrgårdar. Förut-
om storjordbrukare var det även officerare och 
andra ämbetsmän som ägde gårdarna.

Ägorna längs Byälven kom under loppet av med-
eltiden att avsöndras till nya byar och enligt upp-
gifter om Nysäter från 1500-talet bestod platsen 
av två-tre gårdar och fram emot 1700- talets mitt 
upp till sju gårdshushåll. Det slingrande vatten-
draget utgjorde gräns mellan Nysäters gård 
och gården Ökne. Den första kände bonden på 
Nysäters gård hette Anders. Han var skriven på 

gården år 1540 som skattebonde, det vill säga 
att han ägde gården själv. År 1572 fanns här tre 
skatteskyldiga bönder. 

Nysäters gård – 1700-talet
Det mesta tyder på att en ny byggnad på Nysä-
ters gård uppfördes under 1780 eller 1790-talet. 
Den mangårdsbyggnaden ska ha legat ett hund-
ratal meter sydost om dagens placering. När 
fönsterskatten för år 1799 redovisades i skatte-
längderna var Nysäter ett av tre bondehushåll i 
socknen som utmärkte sig med ett större antal 
fönsterlufter än normalfallet. Det tyder på att 
dessa tre hus var av större storlek än genomsnit-
tet i bygden. Troligtvis var det inte bara jorden 
utan även intäkter från marknaden som bidrog 
till en bra ekonomi för Nysäters gård. 

NYSÄTERS HISTORIA

Utmed Byälven är marken bördig vilket varit gynnande för jordbruket. På bilden syns Nysäters gård med kungshö-
gen i nederkant.
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Storskifte genomfördes 1788 i Nysäter, men 
något senare skifte genomfördes aldrig, för-
modligen för att det inte behövdes. Nysäters 
gård hade blivit en dominerande ägare i byn 
och markfrågor kunde enkelt regleras utan 
inblandning av lantmätare. Därför finns det inte 
så många äldre kartor över Nysäter. Den första 
kända kartan där Nysäters byggnadsbestånd 
finns redovisat mer detaljerat är häradskartan 
från mitten av 1880-talet (se sida 20).

Den dominerande gården på 
1800-talet
Ägarna till Nysäters gård köpte upp jordlotter 
inom byn och blev under 1800-talets mitt och 
senare del ensamma ägare i Nysäter. I takt med 
markägandet tog de även över byggnadsbestån-
det, som bland annat användes som bostad åt 
tjänstefolk. Torpen och backstugorna i områ-
det blev också något fler i och med en växande 
grupp drängar och pigor.

Mangårdsbyggnaden som vi ser idag är byggd 
1830 av Per Eriksson och Kajsa Svensdotter 
och har ibland kallats Talmansgården. Per var 

nämligen riksdagsman mellan 1834 och 1866, 
vice talman i bondeståndet, fogdeskrivare och 
vice länsman. Han drev bland annat frågan 
om husbehovsbränningens avskaffande, bättre 
postgång och telegrafförbindelser på lands-
bygden och ett inrättande av provinsialläkare i 
Gillberga. Familjens makt växte från det lokala 
planet till det regionala och nationella och deras 
sociala, kulturella och politiska inflytande ökade 
under loppet av 1800-talet. Salen i mangårds-
byggnaden på Nysäters gård var viktig för kul-
turellt umgänge och här anordnades middagar 
och danser, som var brukligt på större gårdar 
vid den här tiden. Intill salen låg kontoret samt 
biblioteket, som på den tiden tydligt manifeste-
rade bildning och samhällsintresse. 
Mangårdsbyggnaden fick en ännu mer central 
plats i byn 1830 då den flyttade närmare mark-
nadsplatsen. Gården var öppen med två flyglar 
och markerade sin status som bygdens självkla-
ra mittpunkt. Marknaden gav inkomster till går-
den, då marknadsplatsen låg på mark som till-
hörde den. Inkomsten bestod dels av hyror för 
bodar och ståndplatser, dels av hyror för över-
nattningar i gårdens olika hus. Det fanns även 

Riksdagsmannen och kommunalmannen Per Eriksson var den som uppförde den nuvarande mangårdsbyggnaden 
år 1830 - därför kallas den ibland för Talmansgården. Dagens utseende är i stort samma som efter en ombyggna-
tion 1901 där bland annat södra fasaden fick större fönster och fasaden målades vit i stället för röd. 
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möjlighet att göra pengar på bete och stallplats 
till dem som hade med sig hästar. Tillsammans 
med inkomster från jordbruket, lanthandeln, 
sjötransporter och olika tjänstemannauppdrag 
blev Nysäters gård en av de rikaste i Gillber-
gadalen. Gården ärvdes vidare inom familjen 
Eriksson och nya generationer förde vidare går-
dens kulturella traditioner. Vid första världskri-
get fick dock dåvarande ägaren Torsten Eriksson 
sälja gården till familjen Nordin som drev den 
vidare och i två generationer även hade en stark 
position inom det kommunala styret. 

Nysäters gård fotograferad 1951 av Gösta von Shoultz. Trädgården är lummig och har den klassiska rundeln fram-
för entrén. Mangårdsbyggnadens glavaskiffer glimrar vackert på taket. Bild från Värmlands Museums arkiv.

Stenkällaren intill Nysäters gård har initialerna för 
Per Eriksson och Kajsa Svensdotter samt byggåret 
1843 inristat i en sten i grunden, se den största stenen 
till höger i bilden.
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Bland Lantmäteriets historiska kartor finns den här geometriska avmätningen av Nysäter från 1645. Nysäters 
ägor fanns norr om det slingrande vattendraget och Öknes direkt söder om den. De olika användningarna för jor-
den anges, men bebyggelsen är bara schematiskt angivet med en gård. Kartan är beskuren. 

På den häradsekonomiska kartan från 1883-95 är det första gången vi ser en detaljerad redovisning av byggnader 
i Nysäter. Vi ser till exempel det äldsta skolhuset, hamnmagasinet och marknadsbodarna. Kring Nysäter finns en 
trädgård, två flyglar och flertalet ekonomibyggnader. Kartan kommer från Lantmäteriets historiska kartor.
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NYSÄTERS MARKNAD
De första marknaderna
Marknadsplatsen i Nysäter eller på Nysäters-
mon, som den också kallades, låg på en idealisk 
plats för många människor att samlas. Även om 
vi inte vet så mycket om den allra första han-
deln, så finns det teorier om att man träffats här 
för att handla under hela medeltiden och kanske 
även tidigare. År 1473 bestämdes att alla olagli-
ga marknader i landet skulle förbjudas, men på 
många håll fortsatte marknaderna som tidigare, 
de fördes dock inte in i almanackorna. Värm-
land hörde till rikets utkanter där kronans makt 
ännu inte var stor nog för effektiv kontroll. 
Under 1700-talet togs flera initiativ för att få 
marknadsrättigheter i Nysäter. Upprepade 
gånger vädjade invånarna i Gillbergs, Näs och 
Nordmarks härader till myndigheterna men fick 
avslag 1724, 1726, 1727 och 1745. År 1756 gav 
arbetet äntligen resultat och marknaden i ”Ny-
sätersbro” kunde komma i gång. I marknads-
kalendern medtas Nysäter första gången 1758, 
som oxmarknad. Marknaden hölls under en 
period den 24 augusti men från 1784 flyttades 
den fram till sista fredagen i september och så 
småningom blev även lördagen marknadsdag. 
Det var på hösten som allmogen hade varor att 
sälja och byta. Det var också då man behövde 
bli av med hästar och nötkreatur som man inte 
förmådde vinterfodra. Samtidigt kunde man fyl-

la vinterns behov av salt, humle, sill och andra 
förnödenheter. På hösten hade också skörden 
hunnit bärgas och pigor och drängar fick ledigt 
för att vandra till marknadsplatsen. Här sam-
lades tusentals människor från Gillberga och 
angränsande socknar. 

En social höjdpunkt
Marknaden hade förutom handeln stor social 
betydelse. Här träffades vänner och släktingar 
för att skvallra och umgås och ungdomar förlo-
vade sig. Det kalasades ur medförda förråd av 
mat och dryck eller köptes mat från enklare ser-
veringar. Oftast var det också cirkus eller tivoli, 
gyckel, slagsmål och andra nöjen som tillhörde 
marknadsdagarna. Här möttes människor från 
när och fjärran och fick se saker som var exotis-
ka i jämförelse med vardagslivet. På marknaden 
såldes till exempel kor och hästar, kläder och 
skor, jordbruksredskap, hemslöjdsalster, kistor, 
träkärl, tunnor och vävda tyger. Affärsmän hade 
rest hit från Säffle, Åmål, Karlstad och knallar 
kom från Västergötland. Det var till exempel 
hattmakare, spegelfabrikörer, garvare, guldsme-
der, tenngjutare och läderhandlare. I bodarna 
visade handlarna stolt upp sina varor, som kun-
de ses hängande i tak och på väggar eller upp-
lagda på en bänk. Försäljningen av kreaturen 
skedde på ett större område vid sidan av själva 
marknadsplatsen.

NYSÄTERS HISTORIA

Idag finns 23 marknadsbodar kvar. Som flest var det 
67 bodar i en lång slingrande rad med några sidoga-
tor. Idag är det unikt att det finns så många bevarade. 

Marknadsbodarna är från andra halvan av 1700-talet 
och skyddade som byggnadsminnen. 
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Storhetstiden
Marknadens storhetstid var första hälften av 
1800-talet. Antalet besökare har uppskattats till 
hela 9-10 000 människor omkring år 1840. Vid 
1810 till 1860-talet mer än fördubblades invå-
narantalet i Gillberga och omgivande härader, 
vilket var en bidragande orsak till många besö-
kare. Några anledningar till ökad befolkning var 
bättre hälsovård och effektivare jordbruk. För 
Nysäterstrakten var det så klart gynnande att 
ha en egen marknad. Närhet var bra då kreatur 
skulle säljas. Det fanns även pengar att tjäna 
genom att erbjuda övernattning och annat som 
behövdes för alla tillresta. 

Slutet för marknaden
Marknaderna på landsbygden blev dock en kon-
kurrens för borgerskapet i städerna och de 

fick kronan på sin sida i argumentationen om 
att stänga ner marknader. År 1868 togs beslut 
om att Nysäters marknad skulle hållas för sista 
gången året därpå. I stället skulle den ersättas 
av en torgdag i september då handel av husdjur 
skulle kunna genomföras. Missnöjet med beslu-
tet att dra in marknadsrättigheterna var stort 
bland befolkningen och marknad hölls ändå 
ända fram till 1933. Orsaken till att den sista 
marknaden till slut hölls var bland annat att en 
ny vägdragning och ombyggnad av bron över 
Byälven planerades, där ett alternativ förutsatte 
att bodarna behövde rivas. Marknaden förlorade 
också sin ekonomiska huvudroll i takt med att 
både fler lanthandlare etablerades sig i Nysäter, 
samt förbättrade kommunikationer till närligg-
ande orter med större utbud.

På 1930-talet drogs vägen om inne i Nysäter vilket syns på generalstabskartorna från 1929 (till vänster) och 1949 
(till höger).
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MARKNADSBODARNA
Under 1700-talet då de flesta marknadsbodar 
uppfördes, fanns det flera gårdar i Nysäter som 
ägde mark där bodarna låg. Bodarna hyrdes ut 
till köpmännen. Ett tiotal bodar var dock privat-
ägda, vilket tyder på att det hade stor betydelse 
för köpmännen som ville försäkra sig om att 
ha en plats på marknadsdagarna. I och med att 
Nysäters gård i mitten av 1800-talet ägde i prin-
cip all mark i Nysäter, kom även majoriteten av 
bodarna att tillhöra gården. 

De första bodarna timrades möjligtvis upp redan 
från 1758. I mitten av 1800-talet fanns det 67 
bodar och de stod i en lång slingrande rad ända 
fram till platsen för det gamla skolhuset. Hu-
vudgatan kallades Marknadsgatan, som hade 
sidogator med namn som Norra tvärgatan, Hatt-
makaregatan och Krukmakaregatan. Intill mark-
nadsbodarna låg även Nysäters gård stora sädes-
magasin som då och då användes som arrest för 
omhändertagna fyllerister och slagskämpar vid 
marknaden och därför kallades för ”finkan”.

NYSÄTERS HISTORIA

Det stora sädesmagasinet som ligger strax intill marknadsbodarna är skyddat som byggnadsminne tillsammans 
med bodarna. Magasinet användes ibland som arrest under marknadsdagarna och kallades därför ”Finkan”, men 
vanligtvis förvarade Nysäters gård sin skörd här. 

Kung Gustaf VI Adolf kom på besök till Nysäter 1953 
och visade ett stort intresse för bodarnas restaure-
ring. På den stora gravhögens västra sida finns en 
minnessten från kungens besök med kungens namn-
teckning inristad. 
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Bodarna räddas
När marknaden upphörde 1933 hade marknads-
bodarna blivit skamfilade och tappat sitt ekono-
miska värde. Den nya vägen skulle dras genom 
sandåsen där några av bodarna stod. Ett antal 
revs medan andra flyttades till Mariebergssko-
gen i Karlstad samt till Skansen i Stockholm. 
Gillberga hembygdsförening bildades 1930 och 
genom föreningens engagemang ledd av Thor-
sten Eriksson, samt inblandning av riksanti-
kvarien Sigurd Curman och landsantikvarien 
Helge Kjellin, startades en räddningsaktion med 
insamling av pengar för reparationer. År 1943 
samt 1947 utfördes renoveringar då man bland 
annat bytte sticktaken till halm. Med hjälp av 

insamlade pengar renoverades bodarna även på 
1950-talet. År 1953 var kung Gustav VI Adolf på 
besök i Nysäter och visade intresse för bodarnas 
restaurering. En minnessten av kungens besök 
finns på västra sluttningen av kungshögen. År 
1971 blev de 23 bodar som fanns kvar samt ma-
gasinet skyddade som byggnadsminne. 
Takets halmtäckning ersattes med torvtak 
1983 då halmen inte hade stått sig så bra och 
det fanns tecken på att torvtak var det mest 
ursprungliga. Under hembygdens år 1984 
bjöd hembygdsföreningarna i området in till 
en nygammal marknad i Nysäter. Marknaden 
har sedan dess genomförts den sista lördagen i 
augusti månad.

En bild av bodarna från 1929, när de hade sticktak. Bodarna hade använts flitigt i över 150 år och var slitna men 
fungerande. Bild med tillstånd från Nyeds Hembygdsförening, via Wermlandsbilder.
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NYSÄTERS SAMHÄLLE PÅ 1800-TALET
Förutom marknadsbodarna och Nysäters gård 
med alla dess tillkommande ekonomibyggnader 
och tjänstebostäder, fanns det under 1800-talet 
bland annat ett garveri, en skola och en lant-
handel i Nysäter. Nere vid lastbryggan fanns 
även varumagasinet. Garveriet anlades 1848 i 
närheten av bron och bedrev sin verksamhet till 
år 1900. Här kunde sockenborna få sina hudar 
från boskapsdjur beredda till läder. Det ska även 
ha funnits ett bageri i Nysäter redan på 1870-ta-
let. 

Den första skolan flyttade runt på olika platser 
och en sockenskola inrättades år 1825. Efter en 
skolreform på 1840-talet delades socknen in 

i mindre områden och skolhus arrangerades. 
Skolhuset i Nysäter stod klart 1855 (Nyströms-
vägen 4) och utgjordes av en ditflyttad byggnad 
från Sandbol.

I den byggnad som idag kallas ”gamla järnhan-
deln” öppnades en lanthandel under 1860-talet 
som det inte finns så mycket information om, 
men 1877 öppnade Anders Fredrik Karlsson 
en lanthandel i samma byggnad där han sål-
de spannmål och diverse. Runt 1913 ändrade 
handeln inriktning till järnprodukter fram till 
1967 då handeln upphörde. År 1989 genomförde 
Hembygdsföreningen en renovering av lokaler-
na och nu driver de café och uthyrning i byggna-
den sommartid.

NYSÄTERS HISTORIA

I närheten av Nysäters gård ligger den gamla järnhandeln som var handel redan på 1860-talet. Sommartid driver 
hembygdsföreningen hantverkskafé och turistinformation i den välbevarade handeln.
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En bild av Nysäter 1905
På en karta till 1905 års brandförsäkring ges 
uppgifter om Nysäters gårds byggnadsbestånd. 
Några av husen stod på gårdens mark, men med 
andra ägare. Här fanns då Nysäters gårds man-
gårdsbyggnad, två flyglar, rättarbostad, gården 
Björkliden, ladugårdsskötarens bostad, torpstu-
ga (vilket var gamla soldattorpet Nyströmerud), 
stall, ladugård, hönshus, fähus, logar, magasin, 
vedskjul och källare. Det fanns även byggnader 
med särskilda funktioner som handelsbod, 

mejeri och varumagasin med lastbrygga. Andra 
byggnader som inte ägdes av Nysäters gård var 
banklokal, garveri och trädgårdsmästeri, som 
drivits sedan slutet av 1800-talet i Rönngården. 
Det fanns även en upplagsplats för plank och 
trävaror nere vid älven, ett kreaturstorg för 
marknadsändamål samt tillhörande skog. På 
andra sidan Byälven låg även byn Kik, som 
omnämns redan 1551. Nära brofästet låg från 
mitten av 1800-talet gården Kik Sand.

Några av de äldre byggnaderna som hör till Nysäters gård har kallmurade källare av sten och skiffer på taket. 
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På en karta från 1888 får vi en överblick av området kring Byälven, med 
hemmanet Kik (n) på östra sidan där vägen svängde upp till Borgvik. 
Vid östra brofästet fanns lastageplatser (h) och lertag (i) och Nysäters-
bron är fint illustrerad med den öppningsbara delen. På den västra 
stranden fanns brovaktarstugan (C), garveri och magasin samt ännu 
mer lastageplats (h). Karta från Lantmäteriets historiska kartor.
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NYSÄTERS HISTORIA

NYSÄTERS SAMHÄLLE PÅ 1900-TALET
Postkontor fanns i Nysäter från tidigt 1900-tal 
fram till 1999. Gillberga pastorats sparbank star-
tade i Ökne 1886 och flyttade till Nysäter 1903. 
Ungefär vid samma tid uppfördes Wermlands 

Enskilda Bank strax intill i backen längs Olofs 
väg. År 1928 stod en ny fin skola klar och på 
1920-talet byggdes också några större villor i 
Nysäter, som Björkliden och Bergagård.

I början av 1900-talet öppnade banker i Nysäter vilket ytterligare förstärkte platsen som centralort. Gillberga pasto-
rats sparbank flyttade från Ökne 1903 till huset i Nysäter på den vänstra bilden. Här låg även poststation. Ungefär 
vid samma tid öppnade Wermlands Enskilda Bank i huset på bilden till höger. Här kom så småningom även biblio-
teket att infinna sig. 

Nysäter fick en ny skola 1929 som uppfördes av den lokala byggmästaren Erik Larsson som även byggde en liknande 
skola i Häljebol. Bild från Säffle-Tidningen. 
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NYSÄTERS HISTORIA

1930-talet
På 1930-talet uppförde Röda Korset en bygg-
nad för bad nere vid älven, vilket var en vanlig 
företeelse för att stärka befolkningens hälsa då 
det sällan fanns bad eller duschmöjligheter i 
hemmen vid den tiden. I närheten öppnade pen-
sionat Rönngården för gäster 1939 och samma 
år ännu ett pensionat med café mittemot buss-
tationen. Cafét öppnade ett bageri på 1950-talet 
i huset norr om Rönngården. År 1935 flyttades 
tre ålderdomliga byggnader från trakten till 
hembygdsgården av den nybildade Gillberga 
hembygdsförening. Missionsföreningen byggde 
sitt missionshus 1934 och höll det årliga Nysä-
tersmötet som lockade många besökare. 

En tomt för missionshus skänktes av familjen Nordin på Nysäters gård och 1934 stod huset klart. Mellan 1930 till 
1979 hölls ”Nysätersmötet” första söndagen i augusti arrangerat av flera av Missionsföreningens församlingar, 
vilket lockade många besökare. Mellan 1980 och 1999 hölls mötet i stället vid marknadsbodarna. Bild från boken 
Väckelsens Värmland, från Carl-Johan Ivarsson.

Ett vykort taget från Rönngården där man ser den 
gamla bron från innan 1942 samt upplagsplats för 
ved. I förgrunden huset där det senare fanns ett 
bageri. Troligtvis är fotot taget runt 1930. Fotograf: B. 
Göranson, från Sven-Erik Dahlström.

Anna-Stinas stuga, på bilden till höger,  flyttades till 
hembygdsgården 1935 tillsammans med två stolpbodar. 
Anna-Stina Jonsdotter var den sista som bodde i stugan 
som ska vara byggd någon gång runt 1820-30-talen. 
Förutom att kämpa för marknadsbodarnas bevaran-
de var skapandet av hembygdsgården ett av Gillberga 
Hembygdsförenings första projekt. Foto från 1958 från 
Sven-Erik Dahlström.
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NYSÄTERS HISTORIA

Modernismen
Successivt och i långsam takt förtätades Nysäter 
med en- och tvåbostadshus i tidstypiska stilar för 
1940-talet och framåt. För busstrafiken där två 
stora genomfartsvägar korsades blev Nysäter en 
viktig hållplats och en busstation byggdes därför 
1944. Av samma anledning fanns även bilverk-
stad och bensinpump i samhället. 

Två nya lanthandlare slog upp sina portar på 
1940 och 1950-talen. En egen brandstation i 
Nysäter stod klar 1955 och året därefter besluta-
des att göra en plan över vatten- och avloppsfrå-
gan. Beslut om att bygga reningsverk med vatten 
och avlopp togs 1961, samma år som det söktes 
bygglov för en ny låg- och mellanstadieskola med 
bibliotek. 

Flygfoto från 1952 taget norrifrån utmed Gillberga-
vägen där man ser skolan till höger och en glimt av 
Byälven uppe till vänster. Sakta växer nya bostadshus 
fram som förtätar Nysäter. Foto: AB Flygtrafik Dals 
Långed, från Värmlands Museum.

Busstationen i Nysäter byggdes 1944 som knutpunkt mellan två viktiga vägar och finns fortfarande kvar som bo-
stad. Stationen hade två hallar, kiosk samt poststation. Foto från Säffle-Tidningen.

Modernismens större en- och tvåfamiljshus byggs 
under 1940- och 50-talen, här Nyströmsvägen 3 och 
10. I huset till vänster fanns även tandläkarmottag-
ning och i det till höger telefonstation. Fotot troligtvis 
taget mot slutet av 1950-talet. Foto från Sven-Erik 
Dahlström. 
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Kommunens köp av mark
En viktig händelse för Nysäters bebyggelseut-
veckling var 1967 då Gillberga kommun förvär-
vade i stort sett all mark från Nysäters gård utom 
marken kring bostadshuset. Med det köpet fick 
kommunen kontroll över stora arealer tomtmark 
för framtida byggnation, vilket var centralt för ut-
vecklingen av Nysäter till en modern centralort. 
Den kommunala Stiftelsen Gillbergahus bildades 
1952 och byggde 1956 tre flerbostadshus i Nysä-
ter, varav två även användes som kommunhus, 
poliskontor, apotek och läkarmottagning. De har 
kallats för ”Stiftelsehusen”. Dessa fick en ersätta-
re för flera samhällsfunktioner 1979 med en stor 
byggnad vid Petters väg, dit vårdcentral, apotek, 
post och tandvård med mera flyttade. En fot-
bollsplan anlades och en fritidsanläggning med 
elljusspår uppfördes under 1900-talets andra 

halva. Nysäter växte och var den omkringliggan-
de landsbygdens centrum för handel, samhälls-
service och aktiviteter. 

NYSÄTERS HISTORIA

De tre ”Stiftelsehusen” i rött tegel ritades på 1950-talet 
av Säffles stadsarkitekt Carl Waldenström åt Stiftel-
sen Gillbergahus. De hade samhällsfunktioner som 
läkarmottagning (huset till höger i bild), kommunhus, 
poliskontor och apotek. År 1980 uppfördes byggnaden 
till vänster i bild med vårdcentral, apotek, post, tand-
vård med mera.

Ekonomiska kartan från 1965 visar ett samhälle som sakta förtätas. Det är dock två år kvar innan kommunen 
köper upp den mark som tillhört Nysäters gård och då får möjlighet att staka ut ännu fler bostadstomter. Vid in-
fartsvägen i söder ser vi brandstationen och kvarnen som är riven, samt skolan som byggdes 1963. Kungshögen är 
namngiven och högarna ute vid Byälven på Öknes marker är även de utmärkta med ett R. Lantmäteriets historiska 
kartor. 
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Vikingacentrum
År 1993 grundandes Föreningen Vikingaleden. I 
Nysäters gårds stallbyggnad byggde de skeppet 
Glad av Gillberga, som stod klart 1998. 
Skeppet är grunden till att en vikingaby från 

1998 och framåt växte fram nere vid Byälven, 
då det största huset i byn byggdes för skeppets 
vintervistelse. År 2008 stod Värmlands Vikinga-
centrum klart, ett besökscentrum och museum 
med inriktning mot vikingatiden.

Nere vid Byälven har en by växt fram från 1998 och framåt med hus som ska likna vikingatidens. Byggnaderna hör 
till Värmlands Vikingacentrum som är ett av traktens besöksmål. 
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NYSÄTERS HISTORIA

Nysäter sett från väster med Byälven längst bort. I området närmast har äldre åkermark omvandlats till villatom-
ter under 1970-talet. 

Länsstyrelsen i Värmland gjorde 1989 ett regionalt 
kulturmiljöprogram med namnet Ditt Värmland. 
Det är ett kunskapsunderlag och inte bindande i 
sig, men är ett område utpekat så indikerar det på 
kulturhistoriska värden och kan räknas som ett 
sådant allmänintresse som anges i miljöbalken. Om 
Nysäter finns beskrivet följande:

”Fornlämningsfrekvensen kring Byälven och Hare-
fjorden vittnar om långvarigt agrart ianspråkta-
gande av dalgångens bördiga jordar. Nysäter blev 
tidigt en viktig knutpunkt i land- och vattenkommu-
nikationerna. Strax intill farleden ligger en av de 
gravhögar som förknippas med Olof Trätäljas öde i 
Värmland. Storhögen har ingått i ett större, nu för-
stört, gravfält. I en av de undersökta skelettgravar-
na påträffades föremål som dateras till vikingatiden 
(ca 800-1050 e kr) och det är troligt att den bevarade 
storhögen är ungefär samtida. Till bygdens äldsta 
skriftligt belagda jordbruksenheter hör Nysäters 
gård, omnämnd i 1503 års skattebok. De nuvarande 

byggnaderna uppvisar 1800-talets tidstypiska ex-
teriörer med timrad vitpanelad mangårdsbyggnad 
från 1830 och faluröda ekonomibyggnader. Nysäters 
traditioner som marknadsplats är gamla. I alma-
nackans marknadskalender medtas Nysäter första 
gången 1758 som oxmarknad. Officiellt redovisas 
1869 som sista år men rörelsen fortsatte långt senare 
och först 1933 upphörde verksamheten. I ursprung-
ligt skick finns ännu dubbla rader av knuttimrade 
grånade bodar kvar på marknadsplatsen. Strax 
intill finns ortens kanske äldsta lanthandel med 
autentiskt bevarad butiksinredning från 1800-talets 
andra hälft. Nysäter utgör idag ett mindre samhälle 
med smärre servicefunktioner. Fornlämningar och 
äldre bebyggelse speglar dess historia och sam-
manfattar platsens betydelse ur kommersiell och 
odlingshistorisk synvinkel. Storhögen hör till länets 
mest välbevarade och fantasieggande fornlämning-
ar och marknadsbodarna räknas till en av landets 
mest unika byggnadsmiljöer.” 
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TYDLIGA BERÄTTELSER OM  NYSÄTER

Att man träffades just i Nysäter för att sälja, köpa och byta varor och kreatur berod-
de främst på det fördelaktiga läget intill Byälven samt i korsningen mellan två större 
vägar. Hit kunde många ta sig relativt lätt. Nysäter fick marknadsrättigheter 1756 och 
den första marknaden hölls 1758. Rättigheterna drogs in 1868 men pågick ändå fram 
till 1933 i form av torgdag. Sedan 1984 hålls den återigen i augusti. 23 marknadsbodar 
från 1700-talet står idag på den gamla marknadsplatsen och påminner om att Nysäter i 
generationer varit en träffpunkt av både social och ekonomisk betydelse för människor.

Marknaden
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TYDLIGA BERÄTTELSER OM NYSÄTER

Nysäters gård ligger vid den bördiga jordbruksmarken invid Byälven och är en av de 
större gårdarna i Gillberga socken. Gården omnämns redan 1540 då det fanns flera 
gårdar på platsen. Bit för bit köper Nysäters gård upp mark, så vid mitten av 1800-talet 
är gården ensam markägare. Det innebar även innehav av marknadsbodarna, vilket bi-
drog till en god ekonomi. På gården har flera politiskt betydelsefulla personer bott, bland 
annat Per Eriksson som satt i riksdagen och 1830 lät bygga den mangårdsbyggnad som 
vi ser idag. I Nysäter finns flera äldre byggnader bevarade som har hört till gården på 
ett eller annat vis. 

Nysäters gård

35



TYDLIGA BERÄTTELSER OM NYSÄTER

I Nysäter finns en stor gravhög från yngre järnåldern i närheten av Nysäters gård och 
marknadsplatsen. Den har fått sitt namn Kungshögen från berättelser om att den my-
tiska kungen Olof Trätälja skulle vara begravd här. Det sägs i äldre källor att det ska ha 
funnits tio gravhögar på platsen. Storhögar anses vara symboler för makt och tecken på 
mäktiga ätters besittning av strategiska platser, vilket stämmer bra med Nysäter som 
varit en centralpunkt för vägar både på land och vatten. Kungshögen är 40 meter i dia-
meter och 4 meter hög och är en av de största storhögarna i Värmland.

Kungshögen
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VÄRDEFULL MILJÖ NYSÄTER

Särskilt värdefull miljö
Det gamla Nysäter

Avgränsning av den värdefulla miljön med grön linje. 

Miljön omfattar det allra äldsta av Nysäters tätort med kungshögen, Ny
säters gård och dess ekonomibyggnader, marknadsbodarna, hamnmaga
sinet samt flera större byggnader från sekelskiftet 1900. Genom miljön går 
Marknadsvägen som är den äldsta vägen ner till bron. En vacker miljö som 
inrymmer en mycket lång historia.      
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Här finns spår av människor så långt tillbaka 
som till vikingatiden, eftersom den stora grav-
högen som ligger i mitten av miljön kopplas 
ihop med år 400 – 1000 e. Kr. Det finns hela 
tio högar omtalade i äldre källor, men idag ser 
vi endast den så kallade Kungshögen, som är en 
av de största i Värmland. Gravhögen är skyddad 
som fornminne. På grund av högarna samt an-
dra fynd är det lätt att tro att det kan finnas fler 
lämningar i närområdet. Byälven har så länge 
det har funnits människor i trakten varit en 
viktig kommunikationsled och här vid Nysäter 
korsades så småningom även två viktiga vägar 
på land. Här fanns ett ställe där man tidigt tog 
sig över älven och 1651 byggdes Nysätersbron.

På grund av de gynnsamma kommunikatio-
nerna har platsen använts som samlingspunkt 
under lång tid. Nysäters marknad hade mark-
nadsrättigheter mellan 1758 och 1869. Efter det 
hölls den fram till 1933 i form av torgdag. Idag 
står 23 bodar kvar på marknadsplatsen och se-
dan 1983 hålls återigen en årlig marknad, vilket 
ger ett kontinuitets- och traditionsvärde. Bodar-
na samt sädesmagasinet intill är skyddade som 
byggnadsminnen sedan 1971. Bodarna är unika 
i Värmland idag, ingen annanstans i länet har så 
många bodar bevarats på sin ursprungliga plats 
och de har därför ett högt kulturhistoriskt värde. 
Samtidigt är de representativa för marknader på 
landsbygden, en företeelse som funnits på flera 
platser i landet. Bodarna från 1700-talets andra 
hälft har lappats och lagats genom åren men har 
ändå i sig ett högt byggnadshistoriskt värde.

Marknadsplatsen låg på Nysäters gårds mar-
ker, vilket var en av de större bondgårdarna i 
Gillberga socken. Under 1800-talets mitt ägde 
Nysäters gård i stort sett all mark i det som idag 
är Nysäters tätort och den har på grund av sin 
ekonomiska och kulturella status genom histo-
rien ett högt kulturhistoriskt värde för platsen. 

Förutom mangårdsbyggnaden från 1830 finns 
idag flera byggnader från 1800-talet bevarade, 
som flygeln med vällingklocka, sädesmagasi-
net samt en stenkällare. Här finns också ett 
stall och ladugård samt arrendatorsbostad från 
första halvan av 1900-talet. Förutom att bygg-
naderna i sig har höga kulturhistoriska värden 
skapar de en sammanhållen miljö som ger höga 
miljömäss iga samt historiska värden i förståel-
sen kring en äldre gård. 

Inom miljön finns en före detta järnhandel från 
mitten av 1800-talet, med bevarad interiör. Här 
finns också större bostadshus som även haft oli-
ka verksamheter som banker, bageri, trädgårds-
mästeri och pensionat samt vid älven det gamla 
varumagasinet från 1830-talet och Röda Korsets 
badhus. Det är en miljö med flera byggnader 
som var för sig är kulturhistoriskt värdefulla. 
Tillsammans berättar de om en plats med lång 
kontinuitet som både boplats och samlingsplats, 
vilket ger miljön ett dokumentvärde som histo-
risk plats.

VÄRDEFULL MILJÖ NYSÄTER

Bild tagen uppifrån kungshögen som visar några av 
de före detta bankhusen utmed Olofs väg. Till vänster 
Gillberga pastorats sparbank från 1903 och i mitten 
Wermlands Enskilda Bank AB från 1940. Längre ner 
mot höger ligger även ett hus som var det första 
Wermlands Enskilda Bank från 1907. Koncentrationen 
av banker visar på Nysäters roll som centralort för 
omlandet.

VÄRDEMOTIVERING
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• Alla byggnader inom miljön och deras ka-
raktärsdrag enligt byggnadslistan. Särskilt 
originaldelar, äldre fönster och skiffertak samt 
byggnadernas placering i ursprungliga lägen.

• Marknadsvägens dragning, vilket är en av de 
äldsta vägarna.

• Större träd inom hela miljön, men särskilt 
kring bodarna samt tallarna i nordväst.

• Gravhögen, fri från sly och högre växtlighet. 

• Marknadsbodarna med dess upptrampade 
gata i mitten och ytorna kring bodarna fria 
från sly.

• Minnessten på gravhögens västra sluttning 
från kung Gustav VI Adolf besök i Nysäter år 
1953.

• Öppenheten åt norr framför Nysäters gård.

• Ekonomibyggnader, även mindre som inte är 
särskilt utpekade i byggnadslistan. 

• Äldre grindstolpar och grindar.

VÄRDEFULL MILJÖ NYSÄTER

Nysäter gård har spelat huvudrollen inom den här 
miljön i flera hundra år. Den omnämns första gången 
1540, men med tanke på de många fornlämningarna 
kan platsen ha varit bebodd långt innan dess. Man-
gårdsbyggnaden vi ser idag är från 1830. 

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG

Nysäters gård har flera ekonomibyggnader bevarade 
i sin närhet, som källarbyggnaden från 1843 samt 
flygeln, som bland annat använts som dräng- och 
kuskbostad. Tidigare fanns två flyglar.

Den stora stall- och ladugårdsbyggnaden uppfördes 
1918-20 av Karl Nordin på Nysäters gård och har i 
dag skydd i detaljplan. Både marknadsbodarna och 
sädesmagasinet, som även kallas ”Finkan”, är skydda-
de som byggnadsminnen. 

39



VÄRDEFULL MILJÖ NYSÄTER

REKOMMENDATIONER 
Bebyggelse 

• Miljön bedöms vara ett sådant särskilt värde-
fullt bebyggelseområde som anges i plan- och 
bygglagen (PBL) 8 kap 13 §. Förvanskningsför-
budet som anges där betyder att det som är 
värdebärande i miljön inte får gå förlorat (t.ex. 
de viktiga karaktärsdragen ovan). Det gäller 
även vid åtgärder som inte kräver bygglov. Var 
särskilt varsam om originaldelar, äldre fönster 
och skiffertak. 

• Utgå från varje enskild byggnads karaktärs-
drag vid ändringar och använd material, kulö-
rer, proportioner och utformning i detalj som 
hör till byggnadens stil. Ändringar görs då på 
ett varsamt sätt, vilket är ett krav för ändringar 
av alla byggnader (PBL 8:17).

• Det är fastighetsägarens ansvar att ovanstå-
ende förvanskningsförbud och varsamhetskrav 
efterlevs och lagen gäller även vid bygglovsbe-
friade åtgärder. Fastighetsägare kan ta kon-
takt med kommunen om råd behövs inför en 
ändring.

• Vid bygglov inom miljön bör varsamhets-
krav (PBL 8:17) och förvanskningsförbud (PBL 
8:13) vara en del av kontrollplanen (PBL 10:7). 
Det kan göras genom att byggnadens viktiga 
karaktärsdrag punktas upp, och att det sedan 
kontrolleras att de finns kvar efter ändringen. 
Vid stora ändringar bör antikvarisk sakkunnig 
konsulteras i ett tidigt skede och kopplas till 
kontrollplanen. Kommunen kan begära in un-
derlag från byggherren för att kunna ta beslut 
i ett bygglov, till exempel en antikvarisk förun-
dersökning som beskriver vilka karaktärsdrag 
som är värdebärande.

• Attefallsåtgärder är bygglovspliktiga om de 
ingår i en särskilt värdefull miljö (PBL 9 kap 
4§). Det gäller till exempel en tillbyggnad på 15 
kvadratmeter samt två takkupor, på en- och 
tvåbostadshus. 

• Solfångare och solceller är bygglovspliktiga 
inom en särskilt värdefull miljö om den ligger 
inom detaljplan (PBL 9:3c), vilket denna miljö 
gör.

• Byggnader inom miljön ska underhållas så att 
de hålls i vårdat skick. Underhållet ska anpas-
sas till omgivningens karaktär och byggna-
dens kulturhistoriska värde (PBL 8:14).

• Inför ändringar på särskilt värdefulla byggna-
der eller vid omläggning av skiffertak kan man 
kontakta länsstyrelsen för att se om det finns 
möjlighet att få statligt bidrag.

• Marknadsbodarna och magasinet är skydda-
de som byggnadsminne av kulturmiljölagen 
(KML 4 kap.) sedan 1971. Tillstånd krävs från 
länsstyrelsen om byggnaderna ska ändras. 
Enligt skyddsföreskrifterna ska de även ägnas 
löpande underhåll och området ska hållas i 
vårdat skick. Det finns en vård- och under-
hållsplan för marknadsbodarna upprättad av 
Värmlands Museum 2015.

• Den stora ekonomibyggnaden på Marknads-
vägen 4 har skydd i detaljplan, bland annat 
rivningsförbud. (Detaljplan 1785-p92/12).

• Nysäters gård har ett högt kulturhistoriskt 
värde men inget skydd i detaljplan. Nästa gång 
en detaljplan uppförs i området bör gården 
inkl. tillhörande äldre byggnader ges skydds- 
och varsamhetsbestämmelser.

• Rivningslov bör inte ges för byggnader med 
kulturhistoriska värden (PBL 9:34). Flyttning 
av de byggnader som är särskilt värdefulla bör 
inte heller medges då kopplingen till platsen 
de är byggda på är en del av det historiska 
värdet. 

• Nya byggnader bör tillåtas restriktivt. Då de 
tillåts bör de utformas arkitektoniskt medvetet 
och placeras med hänsyn till landskapsbilden 
och kulturvärdena på platsen (PBL 2:6).
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VÄRDEFULL MILJÖ NYSÄTER

REKOMMENDATIONER 
Landskap 

• Miljön består av fler beståndsdelar än bygg-
nader, som till exempel skyltar (PBL 8:18 och 
16:7) staket, träd och markbeläggningar. De 
är beståndsdelar som bidrar till helhetsupp-
levelsen. Även icke bygglovspliktiga åtgärder 
ska uppfylla varsamhetskrav (PBL 8:17) och 
förvanskningsförbud (PBL 8.13). Intill de större 
villorna från sekelskiftet finns en del staket och 
grindar som är en del av upplevelsen av miljön.

• Vid tillägg och ändringar i miljön bör man ta 
hänsyn till siktlinjer inom, till och från miljön. 
Värna särskilt om sambandet mellan Nysäters 
gård och marknadsbodarna, samt siktlinjer 
kring Kungshögen. 

• Nysäters gård hade tidigare en mer öppen 
gårdsbild mot marknadsbodarna och samhäl-
let åt norr som gjorde gårdens viktiga koppling 
för orten tydlig. Rekommendationen är att inte 
öka avskildheten åt det här hållet mer än det 
är idag, t.ex. med staket eller mur. 

• Inom miljön finns tre fornlämningsområ-
den, förutom den stora Kungshögen finns 
även två mindre områden där de två vägarna 
Marknadsvägen och Olofs väg möts. Fornläm-
ningarna är skyddade enligt kulturmiljölagens 
andra kapitel och får inte skadas. Den som 
planerar att bygga har ett ansvar att ta reda på 
om åtgärderna berör fornlämningarna genom 
att kontakta Länsstyrelsen (KML 2:9). Det gäller 
även ett område runtom fornlämningen på ca 
200 meter. Tänk på att om en ny fornlämning 
påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas i 
den del där fornlämningen berörs och forn-
lämningen ska anmälas hos länsstyrelsen. 

• På och omkring Kungshögen samt mark-
nadsbodarna bör sly hållas undan men de 
högre träden och annan vårdad växtlighet 
omhändertas. Det finns till exempel en dunge 

med tallar nordväst om marknadsbodarna 
som är betydande för landskapsbilden. Större 
träd inom miljön bör omhändertas så långt 
som möjligt, och nyplanteras ifall de måste tas 
ned.

• Den äldsta vägdragningen inom miljön är 
Marknadsvägen, som tidigare var huvudvägen 
mot bron och landsväg. Det är en historiskt 
viktig väg då den varit en av anledningarna till 
att Nysäter bildades här. Vägens sträckning 
bör inte dras om. Vägen mellan marknadsbo-
darna är också av intresse att den underhålls i 
samklang med bodarna. 

Storhögen i Nysäter är en av Värmlands största gravhögar. 
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VÄRDEFULL MILJÖ NYSÄTER

Flygbild som i stort täcker den värdefulla miljön som ligger fint invid Byälvens strand där bron 
under flera hundra år gått över älven. 

Miljön sedd från älven i öster, med de före detta bankhusen till höger, det gula Rönngården och 
Nysäters gård till vänster och marknadsbodarna och kungshögen uppe i mitten.
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Kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader i Nysäter

Gröna byggnader bedöms vara särskilt värdefulla. Gula byggnader bedöms ha ett visst kulturhistoriskt värde. Svarta linjen 
visar det inventerade området.



VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 1
KIK 1:3 

Adress: Kik Sands Gård 1
Byggår: Någon gång mellan 1848-88 enligt Lantmä-
teriets historiska kartor
Byggherre: -
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering: 
Gården Kik Sand, som enligt en uppgift ska vara 
från 1830-talet men syns på historisk karta 1888, 
dock inte 1848. I boken Sveriges bebyggelse står det 
att byggnaden är uppförd 1915 med två lägenheter 

och modifierad 1936, så byggåret är något oklart. På 
tomten finns ett mindre rödmålat bostadshus samt 
längre österut en ekonomibyggnad med ladugård och 
stall som ska vara byggt 1915. Gården Sand med sina 
tre byggnader har ett kulturhistoriskt värde som en 
äldre gård och visar på ett mindre lantbruk i utkanten 
av Nysäter. 

Viktiga karaktärsdrag: 
• Skiffertaket.
• Stående träpanel.
• Två utkragade skorstenar i tegel.
• Det lilla röda husets träfönster med spröjs.
• Ekonomibyggnadens karaktär av ladugård med  t.ex. 

Nr 2
KIK 1:20

Adress: Kik Älvhem
Byggår: 1943-44
Byggherre: Einar Larsson
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Huset har kallats Älvhem och ligger nära Byälven och 
brofästet. En välbevarad villa i tidstypisk utformning 

från 1940-talet som har ett visst kulturhistoriskt 
värde.

Viktiga karaktärsdrag: 
• Locklistpanel.
• Träfönster i original i modernistisk stil.
• Originaldörrar.
• Sadeltak samt frontespis täckt med speciella tegel-
pannor som är lite mer spetsiga till formen.
• Liten farstukvist.
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Nr 3
NYSÄTER 1:1 och NYSÄTER 1:9 

Adress: Mellan Marknadsvägen och Olofs väg
Byggår: 1758 till mitten av 1800-talet. 1740 – 1759 
enligt Riksantikvarieämbetet
Byggherre: Troligtvis de olika byborna i förhållande 
till sitt jordetal
Värdering: Grön – särskilt värdefull, skyddade som 
byggnadsminne

Värdemotivering: 
Marknadsbodarna. Marknadsplatsen kan beläggas 
från 1756 men fanns troligtvis innan dess. Marknads-
rättigheterna drogs in 1869 men pågick ändå som 
torgdag fram till 1933. (Läs mer om marknadens och 
bodarnas historia under Nysäters historia och värde-
full miljö.) De bodar vi ser idag räddades från rivning 
genom engagerade ortsbor. Snickeriarbete genomför-
des 1943 och halm lades på taken i stället för sticktak. 
På 1950-talet samt 1973 gjordes fler reparationer och 
nya taktäckningar och 1983 försågs bodarna slutli-
gen med torvtak i stället för halm, som inte fungerat 
så bra. Torvtaken restaurerades för några år sedan. 
Idag finns 23 bodar kvar på sin ursprungliga plats, 
marken och byggnaderna ägs av Säffle kommun och 
förvaltas av Gillberga hembygdsförening. Sedan 1971 
är området vid bodarna och magasinet intill skyddat 

som byggnadsminne och får inte ändras utan länssty-
relsens tillstånd. De ska enligt skyddsföreskrifterna 
även ägnas löpande underhåll och området ska hållas 
i vårdat skick. Bodarna är unika i Värmland idag, ing-
en annanstans i länet har så många bodar bevarats, 
kanske inte heller i resten av Sverige. De har därför 
ett högt kulturhistoriskt värde. Bodarna förmedlar 
historien om hur en marknadsplats kunde se ut i mit-
ten av 1700-talet och har ett upplevelsemässigt och 
pedagogiskt värde. De står också som symbol för de 
marknader som var vanliga i Sverige innan handeln 
släpptes fri. Bodarna från 1700-talet är i sig bygg-
nadshistoriskt värdefulla som byggnader på grund av 
sin ålder och byggnadssätt. Den historiska bilden är 
tagen 1958, från Sven-Erik Dahlström.

Viktiga karaktärsdrag:
• Alla originaldelar som finns kvar.
• Bodarnas placering och volym med sadeltak, där 
takfallet över luckorna går ut över fasaden som ett 
skärmtak.
• Timrad och ofodrad stomme.
• Syllstenar som grund.
• Mångåstak med historiskt riktigt taktäckningsmate-
rial och takläggningsteknik, idag torv. Vattbrädor och 
vindskivor. 
• Fälluckor mot gatan som är tjärstrukna.
• Magasinens olika utformningar och variationer 
mellan varandra.
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Nr 4
NYSÄTER 1:1

Adress: Marknadsvägen, söder om marknadsbodarna
Byggår: 1740-1759 enligt Riksantikvarieämbetet, 
finns även uppgifter om mitten av 1800-talet 
Byggherre: Ägaren på Nysäters gård
Värdering: Grön – särskilt värdefull, skyddad som 
byggnadsminne

Värdemotivering: 
Magasin som tillhört Nysäters gård och ligger strax 
intill marknadsbodarna och stallet. Här förvarades 
gårdens spannmål. Byggnaden har ibland kallats för 
”Finkan” eftersom den använts som arrest vid mark-
nadsdagar. Liksom marknadsbodarna ägs byggnaden 
av Säffle kommun men förvaltas av hembygdsfören-
ingen. Magasinet är tillsammans med marknadsbo-
darna skyddade som byggnadsminne enligt kultur-
miljölagen och både yttre och inre ändringar kräver 
tillstånd från Länsstyrelsen. 

Enligt skyddsföreskrifterna skall byggnaden även 
få löpande underhåll och området kring byggnaden 
ska hållas i vårdat skick. Byggnaden har betydelse 
för sammanhanget vid Nysäters gård och magasinets 
stora storlek är ett tecken på gårdens rikedom. Ma-
gasinet har hög ålder, enligt Riksantikvarieämbetet 
äldre än själva mangårdsbyggnaden från 1830, och 
har ett högt dokumentvärde och byggnadshistoriskt 
värde. Magasinet har ett miljömässigt värde i sam-
manhanget kring Nysäters gård vilket ger förståelse 
för gårdens hushållning och historia. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Volymen i två våningar och en halvvåning under 
sadeltak.
• Timrad synlig stomme i de två våningarna, samt 
stående lockpanel i gavelröstena.
• Skiffertak.
• Dörrar och luckor målade svart och fasaden målad 
med röd slamfärg.
• Naturstensgrund.
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Nr 5
NYSÄTER 1:1

Adress: Marknadsvägen, söder om marknadsbodarna
Byggår: 1918 – 1920
Byggherre: Karl Nordin
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering:
Stall och ladugård som från början tillhört Nysäters 
gård. Stalldelen är uppförd i tegel som tillverkats på 
gården. I norra delen fanns utrymme för vagnar och 
körredskap. Efter hand som behovet av hästar för 
jordbruket minskade på 1950-talet kom stallet att an-
vändas som förråd, av bland annat skolan och Skogs-
vårdsstyrelsen. 2006 övertog hembygdsföreningen 
byggnaden av kommunen. Idag används den 

framför allt som museilokal, bland annat för ett polis-
stationsmuseum. Byggnaden är skyddad i detaljplan 
(1785-p92_12). Ekonomibyggnaden har betydelse för 
sammanhanget vid Nysäters gård då en gård av den 
här storleken hade många olika byggnader med olika 
funktioner i närmiljön, vilket ger både ett kulturhisto-
riskt och ett miljömässigt värde för att förstå gårdens 
helhet. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Byggnadens stora volym med sadeltak lagt med 
skiffer.
• Byggnadens två fasadmaterial med rött tegel vid 
stallet och övriga delar i rödmålad träpanel.
• Svartmålade portar, luckor och ventiler. 
• Vitmålade fönster.
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Nr 6
NYSÄTER 1:1

Adress: Marknadsvägen 4
Byggår: Nedersta våningen 1840 eller 1860-tal. 
Andra våningen 1916
Byggherre: Andra våningen: Ivar och Maja Bergvall. 
Utfördes av A.G. Bergkvist från Källås
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering:
Byggnaden kallas Gamla järnhandeln eller Bergvalls 
järnhandel. Den uppfördes ursprungligen i en våning 
på 1840 eller 1860-talet (olika uppgifter) som lant-
handel. År 1846 blev det tillåtet att öppna handelsbod 
i Sverige, om platsen låg mer än tre mil från en stad. 
1864 försvann begränsningen på etablering innan-
för tremilsradien. Så oavsett handeln öppnade på 
1840 eller 1860-tal så är detta en av de allra tidigaste 
lanthandlarna. Vid 1913 ändrades affärens innehåll 
till järnhandel. År 1916 byggdes andra våningen på 
som bostad åt Ivar och Maja Bergvall och Ivar drev 
järnhandeln fram till 1966 då affären upphörde. I 
samband med att Gillberga kommun förvärvade mark 

från Nysäters gård 1967 kom byggnaden i kommu-
nens ägo. Den användes ett tag som lager och stod 
sedan tom fram till 1989 då Säffle kommun överlät 
huset till hembygdsföreningen. Butikslokalen är 
nästan i ursprungligt skick och lägenheten ovanpå 
har inretts i 1930-talsstil. Sommartid driver hem-
bygdsföreningen hantverkskafé och turistinformation 
i butikslokalen. Byggnaden har ett kulturhistoriskt 
värde som en av de äldsta bevarade lanthandlarna i 
regionen (som inte tillhörde ett bruk) och berättar om 
Nysäter som begynnande centralort för landsbygden 
i området. Byggnaden är i sig välbevarad, åtminstone 
från påbyggnadsåret 1916 och har ett lokalhistoriskt 
och byggnadshistoriskt värde.

Viktiga karaktärsdrag:
• Byggnadens volym med två våningar och sadeltak.
• Indragen veranda till entrén för bostaden.
• De grönmålade dubbeldörrarna till handeln samt till 
bostadsdelen.
• Fasaden med locklistpanel, målad röd.
• Originalfönster samt luckor för vissa fönster på 
nedervåningen.
• Bevarad originalinredning.

VÄRDEFULLA  BYGGNADER
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Nr 7
NYSÄTER 1:1

Adress: Garvarevägen 12
Byggår: Enligt uppgift 1820-1830-talen
Byggherre: Nils Persson (1798-1880)
Värdering: Grön – särskilt värdefull 

Värdemotivering: 
Stugan är huvudbyggnaden på Nysäters hembygds-
gård. Byggnaden är flyttad från Backa i Gillberga och 
kallas Anna-Stinas stuga efter Anna-Stina Jonsdotter 
som var den sista som bodde i stugan, hon flyttade till 
Borgvik 1921. Stugan flyttades hit till platsen 1935, på 
mark som Karl Nordin på Nysäters gård gett till för-
fogande. Det är en sidokammarstuga med ett rum och 
kök, med ingång direkt till stugan som har rundspis 
skild från bakugnen och ett litet rum ovanför denna 
för höns m.m. Efter att Anna-Stinas stuga flytta-
des har hembygdsföreningen försett den med nytt 
torvtak, golvet har isolerats, nya fönster har satts in 

och elvärme installerats. Såväl exteriör som interiör 
är i övrigt ursprunglig. Byggnaden är en välbevarad 
representant för en ålderdomlig byggnadstyp och 
har som sådan ett kulturhistoriskt och pedagogiskt 
värde, trots att den blivit flyttad. Byggnadens syfte på 
hembygdsgården är att visa på ett äldre byggnadssätt 
och äldre boendeförhållanden, varför det är viktigt 
att ändringar utförs med äldre material och metoder 
som utgår från byggnaden, annars kan den tappa sitt 
museala syfte. Den historiska bilden är tagen 1958, 
från Sven-Erik Dahlström.

Viktiga karaktärsdrag: 
• Alla byggnadens delar som är ursprungliga från 
byggåret.
• Den synliga knuttimrade stommen.
• Mångåstaket lagt med torv.
• Fönster med träsnickerier och spröjs.
• Farstukvisten.
• Invändiga ursprungliga delar.
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Nr 8
NYSÄTER 1:1

Adress: Garvarevägen 12
Byggår: Äldre än 1860-talet
Byggherre: -
Värdering: Grön – särskilt värdefull 

Värdemotivering:
Stolpbod på Nysäters hembygdsgård som flyttats från 
Rudsbyn i Långserud, förvärvad av Artur Eriksson. 
Troligtvis skedde flytten 1935 då hembygdsgården 
invigdes. Stolpboden blev avritad av Nils Månsson 
Mandelgren redan på 1860-talet eftersom den redan 
då ansågs ålderdomlig, men byggåret är okänt. Här-
bret/stolpboden är en välbevarad representant för 

en ålderdomlig byggnadstyp och har som sådan ett 
kulturhistoriskt och pedagogiskt värde, trots att den 
blivit flyttad. Byggnadens syfte på hembygdsgården 
är att visa på ett äldre byggnadssätt och äldre hushåll-
ning, varför det är viktigt att ändringar utförs med 
äldre material och metoder som utgår från byggna-
den, annars kan den tappa sitt museala syfte.

Viktiga karaktärsdrag:
• Alla byggnadens äldre delar som uppskattas vara 
original.
• Placeringen på stolpar och liten trapp.
• Volym och byggnadens disposition.
• Fasadernas utformning, där vissa delar visar den 
knuttimrade stommen.
• Fönster med träsnickerier och spröjs.
• Invändiga ursprungliga delar.

VÄRDEFULLA  BYGGNADER
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Nr 9
NYSÄTER 1:1

Adress: Garvarevägen 12
Byggår: Uppskattat till slutet av 1700-talet eller 
1800-talet. Flyttad 1935.
Byggherre: -
Värdering: Grön – särskilt värdefull 

Värdemotivering: 
Den mindre stolpboden på Nysäters hembygdsgård 
som flyttades hit 1935. Enligt en uppgift kommer 
boden från samma gård som Anna-Stinas stuga i 
Backa i Gillberga, enligt en annan uppgift förvärvades 
den från Anders Olsson i Backa. Stolpbodens ålder 
är okänd. Den är en välbevarad representant för 
en ålderdomlig byggnadstyp och har som sådan ett 

kulturhistoriskt och pedagogiskt värde då den visar 
på ett mindre småbrukarhemman, trots att den blivit 
flyttad. Byggnadens syfte på hembygdsgården är att 
visa på ett äldre byggnadssätt och äldre hushållning, 
varför det är viktigt att ändringar utförs med äldre 
material och metoder som utgår från byggnaden, an-
nars kan den tappa sitt museala syfte. Den historiska 
bilden är tagen 1958, från Sven-Erik Dahlström.

Viktiga karaktärsdrag: 
• Alla byggnadens äldre delar som uppskattas vara 
original.
• Placeringen på stolpar och liten trapp.
• Volym och byggnadens disposition.
• Den knuttimrade stommen som är synlig i vissa 
delar av fasaden.
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Nr 10
Mellan NYSÄTER 1:1 och KIK S:6

Adress: Byälvsvägen
Byggår: 1942
Byggherre: Konstruktör: Skånska Cementgjuteriet 
AB, Motala verkstad AB
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
I Nysäter har flera vägar korsats sedan långt tillbaka 
och här fanns även ett ställe där man tog sig över 
Byälven, strax norr om dagens bro, kanske genom att 
vada och senare med färja. Den första Nysätersbron 
ska ha byggts 1651 men vårfloden sägs ha förstört den 
redan året därefter och reparerades bara provisoriskt. 
Först år 1764 eller 1768 ska bron ha blivit uppbyggd 
igen. 1853 byggdes en ny dragbro av järn, vilket 
var nödvändigt på grund av den ökade båttrafiken. 

Så under andra världskriget 1942 byggdes dagens 
bro i betong med så kallad kontinuerlig balk och 
svängspann. På bron finns en liten brovaktarhyttoch 
i vattnet runtom bron finns dykdalber. Företeelsen 
av en bro här har haft stor betydelse för Nysäters 
utveckling och det var bland annat på grund av de 
goda förbindelserna som det hölls marknad just här. 
Bron är idag ett tidstypiskt exempel på en betongbro 
från 1942. Företeelsen av en bro här har ett kulturhi-
storiskt värde och själva bron ett visst kulturhistoriskt 
värde. Bron är medtagen i Trafikverkets bevarande-
plan (Kulturhistoriskt värdefulla broar - Region Väst, 
2018) som en bro av nationellt intresse. Den histo-
riska bilden är tagen av Dan Gunner, från Värmlands 
Museum.

Viktiga karaktärsdrag: 
• Betongbalksbro med kontinuerlig balk och 
svängspann. 

VÄRDEFULLA  BYGGNADER
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Nr 11
NYSÄTER 1:1

Adress: Ingen egen adress, ligger intill vattnet nära 
Marknadsvägen 19
Byggår: Slutet av 1830-talet
Byggherre: -
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering:
Hamnmagasin från slutet av 1830-talet. Älven hade 
en särskild betydelse för Nysäter, vilket markeras av 
detta timrade varumagasin som byggdes i samband 
med tillkomsten av Säffle kanal i slutet av 1830-talet. 
Lastageplatsen var redan då gammal och användes 

sedan början av 1700-talet för utskeppning av järn 
från Svaneholms bruk ner mot Vänern för vidare 
transport mot Göteborg. Magasinet är en av Nysäters 
äldsta byggnader, som har kvar sin karaktär av maga-
sin och sitt skiffertak. Magasinet berättar om älvens 
betydelse som transportled och ortens strategiska 
placering invid Byälven och är särskilt kulturhisto-
riskt värdefull. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Karaktären av magasin med få fönster och med 
portar och lastlucka.
• Den stående fasadpanelen målad med röd slamfärg. 
• Portar målade rött eller svart.
• Skiffertaket. 
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Nr 12
NYSÄTER 1:1

Adress: Ingen egen adress, ligger intill vattnet nära 
bron och Marknadsvägen 19
Byggår: Ca 1934 (på 1930-talet före kriget)
Byggherre: Gillberga Röda Kors Krets
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Byggnad ursprungligen utrustad med bad och bastu, 
uppförd av Röda Korset för att främja hälsan hos 
allmänheten. Under perioden 1920-1949 byggdes 
minst 10 000 badstugor i Sverige vilka finansiera-
des av byarna själva eller genom bidrag och lån från 
olika föreningar, som i det här fallet var Röda Korset. 
Omkring 1880-talet blev läkare alltmer bekymrade 

över människors hygien och lyfte badfrågan då de 
flesta saknade badmöjligheter i hemmet. Bad en gång 
i veckan rekommenderades och offentliga badstu-
gor var en lösning som gjorde det möjligt för alla att 
tvätta sig rena. Med tiden blev bad- och bastustugan 
överflödig då allt fler fick dusch och bad hemma. 
Byggnaden är renoverad och har inte kvar många ori-
ginaldelar men har ett kulturhistoriskt och samhälls-
historiskt värde som bad- och bastustuga uppförd för 
allmänheten. Uppvärmningsdelen i bastun finns kvar 
i original och används fortfarande för bastubad. 

Viktiga karaktärsdrag:
• På ena gaveln finns två rödakorset-symboler i gavel-
röstet.
• Traditionell färgsättning.
• Fasad med träpanel och tak med röda pannor.
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Nr 13
NYSÄTER 1:1

Adress: Byälvsvägen 9
Byggår: 2007, invigd 2008
Byggherre: Säffle kommun fastighetsenheten 
Arkitekt: Klara arkitektbyrå
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Värmlands Vikingacenter är ett besökscentrum och 
museum som disponeras av Föreningen Vikingaleden 
som grundades 1993 inför bygget av skeppet Glad av 
Gillberga (klar 1998). Byggnaden ägs av Säffle kom-
mun och invigdes 2008. Här finns utställningar, café, 
butik, konferensanläggning samt en ”vikingaby” nere 

vid Byälven med flera olika byggnader. Byggnaden 
har inte ett tydligt historiskt värde på så sätt att den 
är äldre, men genom sitt innehåll med fokus på vi-
kingatiden, berättar den om de rikliga fornlämningar 
som har hittats i den här trakten, inte minst i Nysäter 
med sina gravhögar. Byggnaden har en intressant och 
tidstypisk arkitektur som idag är en tydlig del av land-
skaps/stadsbilden i Nysäter och byggnaden bedöms 
därför ha ett visst arkitektoniskt värde.

Viktiga karaktärsdrag: 
• Volym och form, med bland annat lutande väggar.
• Kontrasten mellan glasade partier vid entré och café 
samt slutna fasader.
• Materialen trä, plåt och glas.
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Nr 14
NYSÄTER 1:7

Adress: Marknadsvägen 12
Byggår: Troligtvis slutet av 1800-talet
Byggherre: –

Värdering: 
Grön – särskilt värdefull
Värdemotivering: Huset har varit trädgårdsmästar-
bostad (familjen Åkerman) åt en handelsträdgård och 
det är troligt att det är under 1800-talets andra hälft 
som åtminstone bottenvåningen byggdes, en uppgift 
finns om 1882. Vid en köksrenovering har hittats ett 
brev från 1896 och tecken på att timmerstommen var 
från 1862. År 1939 öppnar pensionat Rönngården i 

huset som då fick sitt nuvarande utseende med på- 
och tillbyggnad. Pensionatet tog emot gäster i sina sex 
rum fram till 1972 då det blev bostad åt konstnären 
Larz Friberg och hans hustru Inez, fram till 1978. 
Byggnaden är relativt välbevarad från ombyggnatio-
nen 1938-39 och har kvar äldre fönster samt snickeri-
er. Som handelsträdgård och pensionat har det varit 
en byggnad av betydelse på orten, vilket ger den ett 
lokalhistoriskt värde. Byggnaden ligger i miljön kring 
Kungshögen med äldre byggnader och har tillsam-
mans med dem ett miljömässigt värde. Trots att tak 
och dörrar har bytts ut bedöms den sammantaget 
vara en särskilt värdefull byggnad. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Den stående locklistpanelen i fasaden.
• De äldre fönstren med träsnickerier och spröjs.
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Nr 15
NYSÄTER 1:8

Adress: Marknadsvägen 8
Byggår: 1920 
Byggherre: Per Eriksson
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering: 
Kring den här gården finns det två olika uppgifter. 
Namnet ska vara Björkliden och enligt Lantmäteriets 
historiska kartor avstyckas Björkliden från Nysäters 
marker 1919. Per Eriksson på Nysäters gård ska ha 
byggt huset när han sålde herrgården till Nordin och 
flyttat hit i stället. Detta är den mest troliga histo-
riken. Men det finns även uppgifter om att gården 
Björkliden byggdes 1860 av Nils Persson och kallades 
först Nils Persas eller Nystova. På plankartan till 1905 

års brandförsäkringar finns uppgifter om att gården 
Björkliden (troligen köpt på 1860-talet) hör till går-
dens byggnadsbestånd. Kanske var detta en tidigare 
byggnad eller en mindre byggnad som 1920 byggdes 
till och om. Till huvudbyggnaden hör även en äldre 
ekonomibyggnad. Ibland kallas gården för Jerkers. 
Byggnaden är relativt välbevarad (förutom taket) och 
har originaldelar från 1920 kvar och har ett kulturhis-
toriskt värde.

Viktiga karaktärsdrag:
• Locklistpanel i fasaden och snickerier i 1920-tals-
klassicistisk stil.
• Originalfönster i trä med spröjs.
• Tidstypisk färgsättning.
• Äldre dörrar.
• Tillhörande ekonomibyggnad i två delar, varav den 
mindre delen är timrad. 
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Nr 16
NYSÄTER 1:10

Adress: Garvarevägen 2
Byggår: 1922 eller 1923 
Byggherre: Ivar Bergvall
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Villa från tidigt 1920-tal som byggdes av järnhandla-
ren Ivar och Maria Bergvall. I vissa källor kallas den 
för ”Bergagård”. Marken avstyckades från Nysäters 

gårds marker till Bergagård 1923 enligt lantmäteriets 
historiska kartor. Villan har ett visst kulturhistoriskt 
värde som tidstypisk byggnad i ett centralt läge i 
Nysäter.

Viktiga karaktärsdrag: 
• Fasadens stående panel samt snickerier som lister, 
fönsteromfattningar samt taktassar.
• Tidstypisk färgsättning och fönstrens tidstypiska 
indelning.
• Sadeltak samt två frontespiser, täckt med röda 
takpannor.
• Farstukvist samt glasveranda.
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Nr 17
NYSÄTER 1:11

Adress: Gillbergavägen 21
Byggår: 1928 
Byggherre: Gillberga kommun 
Arkitekt: Byggmästare Erik Larsson
Värdering: Grön – särskilt värdefull 

Värdemotivering: 
Skolan byggdes 1928 och användes fram till att nya 
skolan byggdes, ca 1961. Därefter blev den förskola 
(bygglov 1975), fritidshem, fritidsgård och kontor. 
Från 2015 butik och bostad. På fastigheten finns även 
en ekonomibyggnad (kanske f.d. dass) med skiffertak 

som dock är förfallen. Samma byggmästare har även 
byggt skolan i Häljebol. Byggnaden har en typisk 
utformning för traktens äldre skolor, är delvis välbe-
varad med fönster i original (dock plåttak i stället för 
det ursprungliga skiffertaket) och har ett lokalhisto-
riskt värde som ortens skola.

Viktiga karaktärsdrag: 
• Volymen med brutet tak och frontespis.
• Symmetrisk fasad.
• Stående locklistpanel och slät panel över knutar och 
pilastrar målad i traditionell färgsättning.
• Träfönster i original, med spröjs.
• Dörr med överfönster och detaljer i original på östra 
gaveln. 
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Nr 18
NYSÄTER 1:14

Adress: Nyströmsvägen 4
Byggår: 1849 enligt fastighetsregistret, 1855 enligt 
boken ”Enens rike”, 1880 enligt boken ”Sveriges 
bebyggelse”
Byggherre: Gillberga kommun
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Byggnaden ska ha inhyst Nysäters första skola från 
1855 fram till att den rödmålade ”gamla skolan” 
byggdes år 1928. Byggnaden sägs ha stått i Sandbol 

dessförinnan, varför vissa delar kan vara mycket 
gamla. År 1970 söktes bygglov för renovering, med 
Ingenjör Svante Delin som arkitekt. Idag används 
huset som bostadshus och är kraftigt förändrat, men 
dess låga och långa form säger något om att det inte 
är ett vanligt 1970-talshus. Som Nysäters äldsta skola 
har byggnaden ett lokalhistoriskt värde.

Viktiga karaktärsdrag:
• Volymen med sadeltak. 
• Kraftig skorsten.
• Traditionell färgsättning.
• Fönster i träsnickerier och spröjs. Eventuella äldre 
fönster, som originalfönster.
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Nr 19
NYSÄTER 1:15

Adress: Nyströmsvägen 18
Byggår: 1934
Byggherre: EFS Missionsföreningen i Nysäter. Upp-
fördes av byggmästarna Anders Johansson i Skiverud 
och K J Johansson i Gladerud.
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Våren 1933 bildades föreningen EFS Lutherska Mis-
sionsföreningen i Nysäter. Kort därefter beslöt man 
att bygga ett nytt missionshus. En tomt skänktes av 
familjen Nordin på Nysäters gård. Det invigdes av 
EFS missionsföreståndare Nils Dahlberg i september 
1934. Efter en renovering 1981 kallas missionshuset 
för EFS-kyrkan. Byggnaden innehöll från början två 
samlingssalar, ett kaffekök samt en bostadslägenhet 

för vaktmästaren på ett rum och kök. Kyrkan res-
taurerades 1954 och ändrades 1959, 1963 och 1980 
ansöktes om tillbyggnad. Vid missionshuset i Nysä-
ter hölls från 1930 till 1979 ”Nysätersmötet” första 
söndagen i augusti månad, arrangerat av missionsför-
samlingarna i Säffle, Kila, Långserud, Tveta och (från 
1970-talet) Svanskog. Det lockade många besökare 
hit. Mellan 1980 och 1999 hölls Nysätersmötet vid 
marknadsbodarna. Byggnaden är förändrad men har 
ett kulturhistoriskt värde som frikyrkobyggnad med 
kontinuitet sedan 1934.

Viktiga karaktärsdrag: 
• Byggnadens stora volym och stora fönster.
• Stående locklistpanel.
• Vissa fönster som är i original med träkarmar och 
träbågar, samt spröjs.
• Tillhörande ekonomibyggnad.
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Nr 20
NYSÄTER 1:19

Adress: Gillbergavägen 9
Byggår: 1939
Byggherre: -
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Byggnaden uppfördes 1939 för Nysäters Café och 
Hembageri som drevs av Anna Schützer. Här fanns 
bageri i källaren och kafé, matsal och kök i bottenvå-
ningen samt sex resanderum på övervåningen. 1950 

söktes om lov för ombyggnad. Cafét och hotellet låg 
bra till längs med landsvägen och mittemot bussta-
tionen. Byggnaden har också kallats för ”Wästlunds 
hus” och har senare även innehållit blomsteraffär och 
frisersalong. Byggnaden är tidstypisk och välbevarad 
och har ett lokalhistoriskt värde.

Viktiga karaktärsdrag: 
• Fönster med nätta karmar och bågar i trä.
• Dörrar på framsidan i original.
• Stående locklistpanel i fasaden.
• På baksidan nätta järnräcken på balkong och trappa. 
• Grind och grindstolpar mot gatan.

Nr 21
NYSÄTER 1:25

Adress: Gillbergavägen 18
Byggår: 1939
Byggherre: Gösta Nordin
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
En vacker villa, i vilken bland annat en rektor till 
skolan på andra sidan vägen har bott. Uppfördes och 
ägdes av familjen Nordin på Nysäters gård. Villan har 

en traditionell form likt 1920-talsvillor men fönster 
i modernistisk utformning enligt 1930-talets stil. En 
rejäl villa med fina proportioner som är välbevarad 
och har ett visst kulturhistoriskt värde.

Viktiga karaktärsdrag: 
• Den välproportionerliga volymen och utformningen 
och placeringen av fönster och dörrar.
• Stående träpanel.
• Huvudentré med farstukvist och ovanpåliggande 
balkong. Smidesräcke till trappor.
• Fönster med träsnickerier.
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Nr 22
NYSÄTER 1:27

Adress: Marknadsvägen 2A och 2B
Byggår: 1944
Byggherre: -   
Arkitekt: ÅSA Åmåls Sågverks AB
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Busstation från början för GDG Biltrafik AB. Här 
fanns även en kiosk och poststation. Stationshuset 

byggdes 1944 och hade två hallar. 1980 och 1992 
ändrade byggnaden användningssätt och det senare 
året byggdes kioskdelen om till lägenhet. Idag är det 
endast bostäder. Byggnaden har ett kulturhistoriskt 
värde som före detta busstation vilket berättar om 
Nysäter som centralort och även det strategiska kom-
munikationsläge som Nysäter haft.  

Viktiga karaktärsdrag: 
• Den avlånga volymen samt pulpettaket.
• Stående locklistpanel målad i tidstypisk färgsättning.
• Träfönster utan spröjs i modernistisk stil.

Nr 23
NYSÄTER 1:31

Adress: Nyströmsvägen 10
Byggår: 1949
Byggherre: Gustaf Nordqvist
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Från början tandläkarmottagning och bostadshus, 
sedan 1983 ändrad användning från tandläkarmot-
tagning till lägenhet och är i dag enbart bostadshus. 

Tidstypisk modernistisk funkisarkitektur från 1949. 
Flera originaldetaljer kvar som fönster, entréparti 
samt skärmtak och belysning. Har som tidstypisk 
byggnad och som tidigare tandläkarmottagning ett 
visst kulturhistoriskt värde.

Viktiga karaktärsdrag:
• Putsad fasad.
• Originalfönster med träkarmar och bågar och två 
lufter.
• Entréers skärmtak och belysning.
• Farstukvisten samt fasadens träpanel och två runda 
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Nr 24
NYSÄTER 1:33

Adress: Nyströmsvägen 14
Byggår: Troligtvis slutet av 1800-talet
Byggherre: Ägaren på Nysäters gård
Värdering: Grön – särskilt värdefull 

Värdemotivering: 
Kallas för Rättarebostaden. Under slutet av 1800-ta-
let var denna stuga bostad för anställda på Nysäters 
gård. I början av 1900-talet var innehavaren ”rätta-
re” vid Nysäters gård, vilket var en slags förman för 
jordbruket. Det lilla huset var knutet till anställda 
på gården fram till 1960-talet. Fram till dess fanns 

också en utbyggnad på husets baksida som användes 
som fotoateljé av fotografen Karlsbo. Byggnaden har 
använts som privatbostad fram till att Gillberga hem-
bygdsförening tagit över byggnaden och nu använder 
den som kansli. Byggnaden har ett kulturhistoriskt 
värde i kopplingen till Nysäters gård och är en av de 
byggnader i gårdens sammanhang som visar på dess 
storlek och betydelse. Byggnaden är från 1800-talet 
och har till exempel fönstren bevarade i original. 

Viktiga karaktärsdrag: 
• Timrad byggnad med stående locklistpanel i fasaden. 
• Byggnadens lilla volym med sadeltak och skorsten.
• En liten utbyggnad med köksingång på norra gaveln.
• Vissa fönster i original, med träkarmar och bågar.
• Tidstypisk färgsättning.
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Nr 25
NYSÄTER 1:33 

Adress: Nyströmsvägen 16
Byggår: Okänt. Enligt uppgift flyttat till platsen på 
1920-talet
Byggherre: -
Värdering: Grön – särskilt värdefull 

Värdemotivering: 
Kallas för Nyströmsstugan. Byggnaden sägs ha flyttats 
till sin nuvarande plats på 1920-talet och ska tidigare 
ha varit ett soldattorp för Nysäters rote och legat vid 
gamla landsvägen mellan Nysäter och Ökne. Solda-
ten hade soldatnamnet Nyström därav byggnadens 
namn Nyströmsstugan eller ”Nydströmre”. I 1905 års 
brandförsäkring för Nyströms gård finns en torpstu-
ga angiven som tillhörande gården, som ska ha varit 
gamla soldattorpet Nyströmerud. Efter flytten an-

vändes stugan som arbetarbostad till Nysäters gård. 
Det stod obebott under några år, här saknas vatten 
och avlopp. I dag tas den om hand av hembygdsför-
eningen. En renovering genomfördes 2016. Till huset 
hör en äldre ekonomibyggnad med utrymme för gris, 
höns och vedbod. Ekonomiyggnaden, som numera 
användes som förråd, är troligen uppförd i samband 
med att boningshuset flyttades hit. Stugan har ett kul-
turhistoriskt värde som f.d. soldattorp (trots flytten) 
och har ett lokalhistorisk värde.

Viktiga karaktärsdrag: 
• Timrad stomme klädd med locklistpanel.
• Äldre fönster med bågar, karmar och spröjs i trä.
• Traditionell färgsättning.
• Ekonomibyggnadens enkla karaktär, brädfodrad och 
rödslammad.
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Nr 26
NYSÄTER 1:34

Adress: Nyströmsvägen 2
Byggår: 1946
Byggherre: Gösta Andersson
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Före detta Östlunds lanthandel som senare flyttade 
och blev Vikingahallen mitt emot. Därefter bland an-
nat tyg-, handarbete- och inredningsaffär. Från allra 
första början var det Gösta Andersson från Häljebol 
som öppnade lanthandeln. På övervåningen är det 

bostadshus. Ombyggnation skedde 1961. Byggnaden 
ligger centralt i Nysäter och har varit handel sedan 
starten. Trots vissa ändringar har den kvar sitt mo-
dernistiska uttryck från 1946. På grund av det offent-
liga läget och kontinuiteten i användningen som affär, 
samt byggnadens tidstypiska utformning har den ett 
visst kulturhistoriskt värde. 

Viktiga karaktärsdrag: 
• Stående träpanel eller annan modernistisk fasadtyp, 
som puts.
• Större butiksfönster på bottenvåningen.
• Tidstypisk färgsättning.
• Röda pannor på taket. 

Nr 27
NYSÄTER 1:42

Adress: Nyströmsvägen 6
Byggår: 1950-51
Byggherre: Gustaf Nordqvist
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering:
Bostadshus i funktionalistisk stil från tidigt 1950-tal. 

Välbevarade fönster, balkongräcke och entréparti 
i typiskt modernistisk utformning. Byggnaden är 
välbevarad och tidstypisk och har ett visst kulturhis-
toriskt värde.

Viktiga karaktärsdrag: 
• Putsad fasad i tidstypisk färgsättning.
• Träfönster med tunna karmar och bågar.
• Röda takpannor.
• Välbevarat entréparti med alla delar i original, som 
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Nr 28
NYSÄTER 1:43

Adress: Olofs väg 5
Byggår: 1940 (finns även uppgift om 1944)
Byggherre: Wermlands Enskilda Bank AB
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering: 
Före detta bankbyggnad som uppfördes av Werm-
lands Enskilda Bank AB, från 1995 kallad Werm-
landsbanken. I källaren ska finnas en ”bunker i 
urberget”, byggnaden uppfördes ju under andra 
världskriget. Byggnaden har även använts som 
kommunhus under en tid. 2002 söktes bygglov för 

ändrad användning, idag är det bostad. Byggnaden 
är välbevarad utvändigt och har till exempel kvar 
grinden framför entrédörren (och skylten över entrén 
sitter kvar, dock utan text). Strax intill utmed den här 
gatan fanns två till bankhus uppförda tidigare, vilket 
berättar om den betydelse Nysäter hade som centra-
lort. Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde och 
bedöms vara särskilt värdefull som f.d. bankhus och i 
sin välbevarade 1940-talsarkitektur.

Viktiga karaktärsdrag:
• Den putsade fasaden i tidstypisk färgsättning.
• Originalfönster med tunna karmar och bågar i trä.
• Tegelpannor på taket.
• Entrédörr, trappa och omfattning med klinker.
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Nr 29
NYSÄTER 1:44 

Adress: Olofs väg 3
Byggår: 1901
Byggherre: Gillberga pastorats sparbank
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering: 
Byggdes som Gillberga pastorats sparbank som starta-
de i Ökne 1886 och flyttade hit till Nysäter 1903. Här 
fanns tidsenlig expeditionslokal, väntrum och om-
bytesrum för personalen samt kassavalv av sten med 
ingång från expeditionslokalen. På bottenvåningen 
låg även poststationen. Övre våningen var för kam-
rerens räkning. Stallrum för banktjänstemän fanns 
även att tillgå i närheten. Vid ett sammanträde 1909 
antecknades att ägaren av sparbankshuset i Nysäter, 
lantbrukaren Torsten Eriksson erbjudits att köpa huset 
med jordområde. 1980 byggdes huset om och ändrade 
användningssätt, troligtvis till enbart bostad. Strax 

intill utmed den här gatan har uppförts två till bankhus 
genom åren, vilket berättar om den betydelse Nysäter 
hade som centralort. Byggnaden är tidstypisk för sekel-
skiftet 1900 och i stort välbevarad, till exempel finns 
originalfönstren kvar. (Men en glasad balkong med tak 
ovanpå verandan vid entrén har byggts på.) Detta är en 
av de byggnader som ger miljön här kring Kungshögen 
och Nysäters gård sin karaktär av större byggnader 
och bedöms vara särskilt värdefull. Även den lilla röda 
stugan i nordvästra hörnet av fastigheten har ett visst 
kulturhistoriskt värde. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Stående träpanel i fasaden och flera snickeridetaljer 
som våningsavskiljande list, taktassar och detaljer på 
fönsterfoder.
• Originalfönster med träsnickerier.
• Verandan vid entrén.
• Enkupigt lertegel på taket.
• Tidstypisk färgsättning.
• Liten stuga på tomten med enkupigt lertegel.
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Nr 30
NYSÄTER 1:45 

Adress: Olofs väg 1
Byggår: 1928
Byggherre: Gillberga pastorats sparbank
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Det lilla huset hörde till Gillberga pastorats sparbank 
som låg intill. Troligtvis var det en bostad till någon 
som arbetade på banken. På tomten finns även en röd 
ekonomibyggnad som hör till helheten. Byggnaden 

byggdes till 2016 och har ändrats mycket på senare 
tid, dock finns några originalfönster kvar. Det lilla hu-
set samt ekonomibyggnaden har ett visst kulturhisto-
riskt värde i kopplingen till banken samt miljömässigt 
värde i en äldre miljö kring Kungshögen. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Byggnadens litenhet mot framsidan med centrerad 
farstukvist.
• De fönster som är original med sina träsnickerier, 
indelade i sex rutor.
• Ekonomibyggnaden.

Nr 31
NYSÄTER 1:47

Adress: Marknadsvägen 19
Byggår: 1952 enligt fastighetsregistret
Byggherre: Harry Johansson
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Byggdes för H. Johanssons Lanthandel med bostad 
ovanpå. Idag enbart bostadshus. 1999 söktes bygglov 
för carport som idag är garage. Kallas i vissa sam-
manhang för Lönnhagen. Byggnaden har som lant-

handel haft en av ortens centrumfunktioner, även för 
landsbygden runtomkring. Trots att den inte längre 
används som handel har den avläsbarheten kvar med 
de stora affärsfönstren och den indragna entrén i 
bottenvåningen. Som tidigare lanthandel och som en 
tidstypisk modernistisk byggnad med vissa original-
delar kvar har den ett visst kulturhistoriskt värde.

Viktiga karaktärsdrag:
• Putsad fasad målad i tidstypisk färgsättning.
• Fönster med tunna träbågar och karmar i original. 
• Avläsbarheten av den tidigare affärsverksamheten 
med de stora skyltfönstren. 
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Nr 32
NYSÄTER 1:49

Adress: Gillbergavägen 20
Byggår: Uppskattat till 1920-tal
Byggherre: Troligtvis familjen Nordin
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Bostadshus uppe på en höjd nära skolan, som vid 
inventeringstillfället ser obebott ut. Tillhörde enligt 

uppgift familjen Nordin på Nysäters gård och bygg-
des åt en dotter i familjen. Ser ut att vara från kring 
1920-talet. Byggnaden har sina originaldelar kvar och 
har ett visst kulturhistoriskt värde.

Viktiga karaktärsdrag: 
• Originalfönster med träsnickerier och spröjs.
• Locklistpanel i tidstypisk färgsättning. 
• Veranda vid entrédörren med snickerier.
• Tegelpannor på taket.

Nr 33
NYSÄTER 1:50

Adress: Bryngels väg 3
Byggår: På ritningen står det sept. 1952, enligt fast-
ighetsregistret 1956.
Byggherre: Stiftelsen Gillbergabostäder 
Byggmästare: Erik Carlsson 
Arkitekt: Carl Waldenström
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Från början flerbostadshus med tretton lägenheter 
samt kontorshus med kommunhus, poliskontor och 
apotek. Stiftelsen Gillbergahus bildades 1952 och 
flera fastigheter, framför allt för bostadsändamål, 

uppfördes i Nysäter i stiftelsens regi. Här ligger tre 
likande flerbostadshus bredvid varandra varav två 
även inhyst samhällsfunktioner, de kallas i folkmun 
för Stiftelsehusen. De är alla ritade av Carl Walden-
ström och uppförda på 1950-talet. De är tidstypiska 
i sin arkitektur men också typiska för 1950-talets 
stora utbyggnad av samhället med flerbostadshus 
och samhällsfunktioner, som här med kommunhus, 
poliskontor och apotek, vilket ger dem arkitektoniskt 
samt samhällshistoriskt värde.

Viktiga karaktärsdrag:
• Murad fasad med röda tegelstenar lagda i fyrskiftigt 
munkförband vilket skapar ett zick-zack-mönster.
• Tidstypiska balkonger med smäckra järnräcken.
• Röda pannor på taket.
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Nr 34
NYSÄTER 1:53

Adress: Pärs väg 1
Byggår: 1954
Byggherre: Gillberga kommun 
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
 1953 tog kommunen beslut om att uppföra brandsta-
tion i Nysäter och 1954 eller 1955 stod den färdig. Här 

fanns vagnhall för tre fordon, förråd, kök, lektionssal 
samt expedition. Byggnaden är tidstypisk för 1950-ta-
let och har ett samhällshistoriskt värde då den berät-
tar om den offentliga utbyggnaden under efterkrigsti-
den samt det växande samhället i Nysäter.  

Viktiga karaktärsdrag: 
• Det röda teglet.
• De tre portöppningarna.
• Träfönster i tidstypiskt modernistiskt utförande.

Nr 35
NYSÄTER 1:54

Adress: Olofs väg 7
Byggår: 1907 (finns också en uppgift om 1901)
Byggherre: -
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering: 
Uppförd för Wermlands Enskilda Bank inkl. två 
bostäder. Under en period fanns trafikskola här 
samt bibliotek, innan det flyttade in i nya skolan. 
Tomten har kallats för Solbacken och här ingår även 
en ekonomilänga. Företeelsen av bankhus berättar 

om Nysäters betydelse som centralort. Byggnaden 
renoverades 1940 och har bytt fönster, men är i stort 
välbevarad och tidstypisk för sekelskiftet 1900. Den 
har ett kulturhistoriskt värde och är en del av en sär-
skilt värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag:
• Reveterat trähus med tidstypisk färgsättning.
• Fönstrens indelning och material av trä, original-
fönster.
• Takbeläggningen. 
• Veranda och balkong vid huvud entrén.
• Smidesgrind och rödmålad ekonomibyggnad i nord-
väst.
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Nr 36
NYSÄTER 1:56

Adress: Nyströmsvägen 12
Byggår: 1956
Byggherre: Stiftelsen Gillbergabostäder 
Byggmästare: A. Andrén 
Arkitekt: Carl Waldenström
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Bostadshus och f.d läkarmottagning. 1987 bygglov för 
ändrad användning från läkarmottagning till daghem 
och 2002 från lägenhet till förskola. Stiftelsen Gill-
bergahus bildades 1952. Här ligger tre likande bygg-
nader bredvid varandra som i folkmun kallas Stiftel-

sehusen. De ritades av Carl Waldenström i tidstypisk 
1950-talsarkitektur och är typiska för tidens stora 
utbyggnad av samhället med både flerbostadshus och 
samhällsfunktioner, vilket ger ett samhällshistoriskt 
värde.

Viktiga karaktärsdrag:
• Murad fasad med röda tegelstenar lagda i fyrskiftigt 
munkförband.
• Träfönster med nätta karmar och bågar.
• Tre garageportar med front av karosseripanel.
• Tidstypiska balkonger med smäckra järnräcken.
• Röda pannor på taket.
• Runda hålupptagningar i tegelfasaden på norra 
fasaden, ett signum för Carl Waldenström.

Nr 37
NYSÄTER 1:56 

Adress: Bryngels väg 1
Byggår: 1956
Byggherre: Stiftelsen Gillbergabostäder 
Byggmästare: A. Andrén 
Arkitekt: Carl Waldenström
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Flerbostadshus. Stiftelsen Gillbergahus bildades 1952 

och de uppförde tre byggnader bredvid varandra som 
kallas ”Stiftelsehusen”. De är ritade av Carl Walden-
ström i tidstypisk 1950-talsarkitektur och typiska för 
tidens stora utbyggnad av samhället.

Viktiga karaktärsdrag:
• Fasad med röda tegelstenar i fyrskiftigt munkför-
band i ett zick-zack-mönster.
• Tidstypiska balkonger samt franska balkonger med 
smäckra järnräcken.
• Röda pannor på taket.
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Nr 38
NYSÄTER 1:73

Adress: Marknadsvägen 6
Byggår: 1830
Byggherre: Per Eriksson och Kajsa Svensdotter
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering: 
Nysäters gård är tidigast omnämnd 1540, men gårds-
platsen har med största sannolikhet en betydligt äldre 
tradition med tanke på den rika förekomsten av forn-
lämningar strax intill. Prosten Haquinius Carlmark 
köpte gården 1710. Riksdagsmannen och kommunal-
mannen Pehr Eriksson var den som uppförde den nu-
varande mangårdsbyggnaden 1830, därför kallas den 
ibland för Talmansgården. Den har senare ägts av 
bland andra bankkamrer Thorsten Eriksson, initiativ-
tagare till Gillberga hembygdsförening och från 1918 
bodde familjen Nordin här. Dagens utseende är i stort 
samma som efter en ombyggnation 1901 som bl.a. gav 
den södra fasaden större fönster och fasaden måla-
des vit i stället för röd. Byggnaden genomgick mo-

derniseringar 1952. Under en period ägde Nysäters 
gård all mark i det som idag är tätorten och de flesta 
av de äldre byggnaderna på orten har på något sätt 
koppling till gården. Byggnaden har ett mycket högt 
kulturhistoriskt värde då den haft stor betydelse för 
trakten, bland annat genom kopplingen till marken 
och bodarna som använts för Nysäters marknad. Som 
byggnad är den ett tidstypiskt och mycket fint exem-
pel på 1800-talets byggnadstradition för större gårdar 
i regionen och är sammantaget särskilt värdefull. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Byggnadens volym i två våningar och sadeltak. 
• Timrad stomme klädd med stående panel. 
• Skiffertak och två skorstenar, varav den ena är klädd 
med kalkstenshällar. 
• Äldre tvåluftsfönster i träsnickerier, spröjsade och 
okopplade samt dess profilerade fönsterfoder och 
överstycken.
• Entrén med veranda och pardörr. 
• Invändiga viktiga karaktärsdrag är inte inventerade, 
men här ska finnas äldre kakelugnar och en tvådelad 
trappa. 
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Nr 39
NYSÄTER 1:73

Adress: Marknadsvägen 6
Byggår: -
Byggherre: -
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering: 
Flygelbyggnad till Nysäters gård. Det har funnits 
två flygelbyggnader, men den andra brann kring 
sekelskiftet 1900. Flygeln har använts som kuskbo-
stad, drängstuga, magasin och förråd (bland annat 

för hemvärnet). Byggnaden har stor betydelse för 
sammanhanget i gårdsmiljön vilket ger ett kulturhis-
toriskt och miljömässigt värde som helhet. Med sin 
ålder och byggnadssätt typiskt för trakten, är byggna-
den i sig byggnadshistoriskt värdefull.

Viktiga karaktärsdrag:
• Timrad stomme klädd med rödmålad stående panel. 
• Mångåstak med skiffer från Glava.
• Träställning med vällingklocka på ena gavelspetsen.
• Äldre vitmålade träfönster med spröjs och profilera-
de överstycken.

Nr 40
NYSÄTER 1:80

Adress: Norr om Källarevägen 3
Byggår: 1843
Byggherre: Troligtvis Per Eriksson och Cajsa Svens-
dotter
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering: 
Nysäters Stenkällare som tillhört Nysäters gård med 
byggåret 1843 inhugget i stenfoten, samt initialer-
na för Per Eriksson och Kajsa Svensdotter. Tidigare 

matförråd och potatiskällare. Uppgifter finns om att 
den är byggd på en av de tio gravhögar som ska ha 
funnits i Nysäter. Den välbevarade byggnaden hör till 
sammanhanget vid Nysäters gård och visar på äldre 
hushållning och byggnadstradition.

Viktiga karaktärsdrag:
• Bottenvåningens kallmurade källarväggar, samt 
stödmurarna vid sidan.
• Ovandelens lockpanel målad i röd slamfärg. Skiffer-
tak.
• Äldre vitmålade träfönster samt svartmålad trädörr.
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Nr 41
NYSÄTER 1:80

Adress: Källarevägen 3
Byggår: - 
Byggherre: -
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Litet bostadshus av okänd ålder som har hört till 
Nysäters gård. Den ena delen står på en kallmurad 
källare som har ingång från gaveln. Byggnaden har 
skiffertak från Glava. En farstukvist har byggts till och 
fönstren verkar vara från 1900-talet. Byggnaden har 
ett kulturhistoriskt värde i kopplingen till Nysäters 

gård där den är en av många byggnader som hört till 
den stora gården. I närheten ligger även två mindre 
ekonomibyggnader som även de hört till Nysäters 
gård. Byggnaden skulle, med tanke på den kallmura-
de grunden som liknar stenkällaren från 1843 intill 
och skiffertaket, kunna vara från 1800-talet. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Skiffertak.
• Kallmurad källare.
• Traditionell färgsättning med röd slamfärg på fasa-
den och vita fönster.
• Ekonomibyggnaderna som ligger nära bör även de 
beaktas.

Nr 42
NYSÄTER 1:97

Adress: Källarevägen 4
Byggår: Enligt fastighetsregistret 1929, men enligt 
boken ”Sveriges bebyggelse” 1952 
Byggherre: Gösta Nordin
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Arrendatorsbostad för Nysäters gård. Villa i typisk 

modernistisk egnahemsstil. Modifierad 1960. Bygg-
naden är relativt välbevarad och har ett visst kultur-
historiskt värde som f.d. arrendatorsbostad till Ny-
säters gård där den berättar om gårdens hushållning 
under 1900-talet. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Den stående rödmålade panelen.
• Farstukvisten.
• Fönster i träsnickerier och modernistisk indelning 
med två lufter.
• Röda takpannor.
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Nr 43
NYSÄTER 1:98

Adress: Nysäter Strandstugan
Byggår: 1850-talet
Byggherre: Troligtvis Lars Hagelin
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering: 
Ca 100 meter norr från Nysätersbron och några tiotal 
meter från Byälven ligger denna brovaktarstuga. 
Stugan byggdes på 1850-talet av dåvarande brovak-
ten Lars Hagelin, troligtvis år 1857 då han började 
sin tjänst. Den har endast ett rum som samtidigt är 
kök, men är sammanbyggd med något som förr varit 
smedja och tvättstuga. Både Lars och hans söner var 
kunniga i smedyrket. Lars Andersson Hagelin var 

brovaktare mellan 1857–1866 och efter hans död 
övertog hans hustru Anna Andersdotter brovakta-
ransvaret fram till år 1890. Brovaktarstugan och bron 
i sig är ett tecken på den viktiga övergång som varit 
över Byälven här i Nysäter. Stugan är endast till vissa 
delar välbevarad, och farstukvisten är troligtvis till-
byggd, men den har kvar sin litenhet och sitt skiffer-
tak, och bedöms vara särskilt värdefull med tanke på 
dess användning som brovaktarstuga.

Viktiga karaktärsdrag: 
• Stugans volym i den lilla skalan samt sadeltaket.
• Skiffertak.
• Fönsters storlek och indelning samt snickerier i trä.
• Traditionell färgsättning.
• I närheten finns en jordkällare och hamlade träd 
som bidrar till helheten.
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Svaneholms historia

SVANEHOLMS HISTORIA

Svaneholm ligger i sydvästra delen av Säffle kommun, nära gränsen till Dalsland. 
Tätorten ligger vackert mellan sjöarna MellanSvan och ÖsterSvan där Lillälven 

rinner mellan sjöarna. Socknen Svanskog är i övrigt kuperad, men just här sänker 
sig marknivån, så innan järnbruket anlades 1694 var platsen en utpräglad jord

bruksbygd. Här fanns två stora gårdar, Svaneholms herrgård och Södra Skarbols 
herrgård, som båda även varit prästgårdar till Svanskogs kyrka ute på udden. 

Järnbruket var startskottet för Svaneholms utveckling till en industriort, men den 
mesta bostadsbebyggelsen är uppförd först under 1900talets mitt.    
      
          
          

På den häradsekonomiska kartan från 1883-95 ser man tydligt att marken är mer uppodlad kring Södra Skarbol 
och Svaneholms herrgårdar, högst upp på kartan mellan mellan sjöarna. Lantmäteriets historiska kartor.
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SOCKEN OCH KOMMUN
Svanskogs socken ingick i Gillbergs härad och 
är en medeltida socken som under åren genom-
gått vissa förändringar, bland annat varit annex 
under Kila på 1500-talet. Vid kommunrefor-
men 1862 övergick socknens kyrkliga frågor till 
Svanskogs församling och för övriga ickekyrk-
liga frågor bildades Svanskogs landskommun. 
Landskommunen utökades 1952 med Långse-
rud och uppgick 1971 i Säffle kommun. År 2016 
inrättades distriktet Svanskog som ett distrikt 
i Säffle kommun, med samma omfattning som 
Svanskogs församling.

FÄRDVÄGAR
Då sjöar och vattendrag var de lättaste och 
snabbaste färdvägarna både sommar och vinter 
var det attraktiva platser att bo nära. Ett teck-
en på det är att flera fornlämningar har hittats 
kring Svansjöarna, dock inte direkt inom Sva-
neholms tätort. Fram på 1500-talet visar skat-
telängder att det är en förhållandevis tät bebyg-
gelse i dessa sjörika trakter. På land fanns länge 
endast trampade stigar, men några av dem 
utvecklades till farbara vägar under 1700- och 
1800-talen. Nära Storgatan 39 i Svaneholm står 
det kvar en milsten från 1872, som tecken på en 
av de äldsta vägarna.

SVANSKOGS KYRKA
Kyrkplatsen på en udde i sjön Mellan-Svan var 
strategiskt vald, då många kunde färdas hit med 
båt eller gå över isen. När Svanskogs första kyr-
ka byggdes vet man inte, men kyrkans dopfunt 
är från omkring 1225 vilket antyder att det fanns 
en kyrka då, det vill säga redan under tidig 
medeltid. Man tror att det kan ha funnits två 
föregångare till dagens kyrka. De var små och 
byggda av trä. Dagens kor ska vara en rest av en 
av dessa medeltida kyrkor.

När befolkningen i trakten ökade, som följd av 
järnbrukets etablerande 1694, behövdes en stör-
re kyrka. Det var byggmästaren till Karlstads 

domkyrka, tyskfödde Philip Eckel, som fick 
uppdraget att uppföra kyrkan. Bygget ska enbart 
ha tagit tjugotvå dagar och invigdes i november 
1733. Kyrkans torn uppfördes först 1738. Bruks-
patron Carl Uggla sägs ha stått för halva bygg-
nadskostnaden och för båda klockorna. Kyrkans 
stil är barockinspirerad och har en korsformad 
plan med torn vid västgaveln. Fasaderna är 
klädda med rödmålade spån och taket lagt med 
glimmerskiffer. 

SVANEHOLMS HISTORIA

Svanskogs kyrka på udden vid sjön Mellan-Svan år 
1935. Lägg märke till timret som ligger och väntar 
i Trossviken. Foto: AB Flygtrafik Dals Långed, från 
Värmlands Museum.

En sägen säger att två stora ekar mellan kyrkan och 
herrgården är planterade av en munk. Möjligtvis kan 
det ha varit kyrkans sista katolske präst eller någon 
av pilgrimerna på väg norrut. Det berättas även om 
en underjordisk gång mellan herrgården och kyrkan 
som skulle användas i orostider. Under lång tid var 
det vägen från herrgården (ovan jord) som var hu-
vudvägen till kyrkan, inte utmed vattnet som idag. 
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KYRKOGÅRDEN 
Utanför kyrkan står fyra smideskors från 
1700-talet. De står inte på sina ursprungliga 
platser, men en kyrkogård låg till en början 
här kring kyrkan. Den visade sig i början av 
1800-talet vara trång och svår att utvidga. Det 
sägs också att patron Lennart Uggla inte ville ha 
gravar så nära herrgården. En ny begravnings-
plats anlades därför 1813, ca 400 meter öster 
om kyrkan inom hemmanet Ed. Det var en flytt 
som inte var populär hos befolkningen. 

Kyrkogårdsmuren uppfördes på 1820- och 
1830-talen och kyrkogårdsgrindar i järn sattes 
upp. Kyrkogården har sedan utvidgats flera 
gånger, varav den största utvidgningen skedde 
1937 med 600 nya gravplatser. Här ligger bland 
andra talmannen Hans Jansson, brukspatronen 
Lennart Uggla samt John och Emma Brynteson 
begravda. 

SVANEHOLMS HISTORIA

År 1830 fick kyrkogården sina första järngrindar enligt ritningar godkända av fru Maja Uggla. Kyrkogården har 
sedan dess utvidgats flera gånger. Vid den här nordöstliga smidesgrinden finns inskriptionen ”G. Eld 1939” vilket 
troligtvis är Gustaf Eld som tillverkat grinden och själv ligger begravd på begravningsplatsen. Här finns också 
grindstolpar med lyktor på. 

På den vänstra bilden syns ett av de järnkors från 
1700-talet som står kvar utanför kyrkan, dock ej på 
sin ursprungliga plats. Innan 1813 fanns den gamla 
kyrkogården här, som ska ha varit kvadratisk och till 
största delen legat söder om kyrkan. Kyrkans fasad är 
gjord av spån som är ömsom spetsiga, ömsom runda 
i nederkant.
På den högra bilden syns det gravkapell som står på 
kyrkogården,  ritat av länsarkitekt Conny Nyqvist 
1940.

80



SVANEHOLMS HISTORIA

SVANEHOLMS HERRGÅRD
Intill kyrkan ligger Svaneholms herrgård. Det 
finns belägg för att en prästgård funnits på plat-
sen från slutet av 1100-talet. Från den tiden och 
fram till 1527 tillhörde gården katolska kyrkan. 
Därefter togs prästgården över av Gustav Vasa 
och gården ägdes av kronan en period. Men un-
der 1600-talet flyttar familjen Uggla in och släk-
ten huserar här fram till 1894 då Emelie Uggla 
säljer gården. Norska Hans Anders Breien köpte 
gården 1897. Han kom från en norsk industrifa-
milj med intressen på flera orter i västra Värm-
land. Hans två söner Axel och Harald Breien 
var i tur och ordning disponenter fram till 1907 
då de sålde till John Bryntesson. Herrgården 
ärvdes sedan vidare till Kermit och Leif Brynte-
son. Gården har sedan järnbruket anlades 1698 
haft nära koppling till bruket, då brukspatronen 
bodde här. Under 1960-talet öppnades gården 

som konvalescenthem under ledning av Carin 
Jansson och idag är det hotell. 

Det var en livlig byggnadsverksamhet vid Sva-
neholm under slutet av 1700-talet. Herrgårdens 
huvudbyggnad uppfördes av brukspatronen 
Thomas Uggla 1776. Han lät även bygga den 
norra flygeln 1765 och den södra 1778 som står 
kvar än idag. Under samma period byggdes 
också två ladugårdsbyggnader, ett sädesmagasin 
i två våningar, vagnshus, svinhus, visthusbod 
och stall. En stenbro uppfördes över Lillälven i 
herrgårdsalléns förlängning för att kunna föra 
boskap över vattnet och för att kunna skörda 
åkrarna på andra sidan. Här anlades också 
en tröskverksloge. Nere vid stranden till Mel-
lan-Svan byggdes en trädgårdsmästarbostad 
som finns kvar och här låg även ett bryggeri 
fram till 1880.

Svaneholms herrgård har än i dag stora delar från 1700-talet bevarade, som huvudbyggnad, flyglar och herrgårds-
park. 
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Mangårdsbyggnaden på Svaneholms herrgård upp-
fördes 1776 av Carl Thomas Uggla, innan dess fanns en 
annan byggnad i dess ställe. Sedan järnbruket anlades 
1694 har brukspatronen som regel bott på herrgården.

Konstnären Emilia von Gerten (1811-1894) målade denna 
tavla, med kyrkan och herrgården sedd från andra si-
dan Mellan-Svan. Emilia var gift med Carl Gustaf Uggla. 
Tavlan fanns i gamla hembygdsgården före den brann 
ner. Foto: Thomas Kjellgren. Från Hembygdsföreningen. 

Svaneholms herrgård fotograferad 1935 där man anar 
odlingarna hos trädgårdsmästaren uppe till vänster 
samt ser att den norra flygelbyggnaden var målad ljust. 
Foto: AB Flygtrafik Dals Långed, från Värmlands Muse-
um.

Svaneholms herrgårds södra flygel från 1778 har haft 
många användningar, som dräng- och betjäntkamma-
re, brygghus (d.v.s. tvättstuga), mangelbod och klädbod, 
orangeri, bagarstuga och slöjdstuga och även ett år 
använts som sockenstuga.

Till gården har hört en mängd olika slags byggnader 
av vilka några finns kvar. Den vänstra delen av den här 
byggnaden ska enligt uppgift vara ett magasin från 1779 
där bland annat varor till brukshandeln förvarades 
efter att Emelie Uggla fick handelsrättigheter 1888.

NAMNET SVANEHOLM

Svanskogs socken nämns 1527 och ska enligt 
de flesta källor betyda ”skogsbygden kring 
Svansjöarna”, där namnet på sjöarna ska ha 
kommit från att det fanns mycket svan. Herr-
gården och bruket har namnet Svaneholm, 
där ordet -holm troligtvis har lagts till för att 
markera statusen på herrgården. Det var ett 
vanligt tillägg på namn på gårdar, slott och 
herresäten. 
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På en karta över Svaneholms ägor 1788 får vi en översikt av byggnaderna vid herr-
gården och bruket. Förutom kyrkan är det inte mycket mer bebyggelse i området. 
Kartan är beskuren. Från Lantmäteriets historiska kartor.
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SÖDRA SKARBOLS HERRGÅRD
Nära kopplat till Svaneholms herrgård var Söd-
ra Skarbols herrgård, för här huserade i perio-
der samma släkter. I skrift nämns Södra Skar-
bol tidigast 1540. Då tillhörde gården katolska 
kyrkan, som vid den tiden var socknens största 
fastighetsägare. Den nuvarande tomten var 
obebyggd före 1796, i stället låg gården på andra 
sidan vägen där hembygdsgården ligger nu. 

Det var baron Jacob Fleetwood som mellan 
1796-98 lät bygga den herrgård vi ser idag. Han 
gifte sig med Eleonora Leonardsdotter Uggla 
och flera medlemmar av släkterna Fleetwood 
och Uggla ägde sedan gården, fram till att 
den såldes 1844 till den då kände talmannen i 

bondeståndet Hans Jansson. Därför har Södra 
Skarbol även kallats för Talmansgården. Hans 
Jansson hade stort inflytande under Oscar I´s 
regeringstid. Han dog 1852 men gården var i 
hans barns ägo fram till 1881 då den köptes in 
av Svanskogs församling för att användas som 
prästgård. Före köpet omfattade Södra Skarbol 
144 hektar och hade socknens största samman-
hängande åkerareal. Till herrgården har även 
hört fyra torp: Furumon i söder, Hultet i norr, 
Svanvik och Svanhult i öster vid sjön Öster-
svan. Marken arrenderades ut under perioder 
och mot slutet av 1950-talet slutade jordbruk 
och boskapsskötsel bedrivas på gården. Mellan 
1953-1972 bodde kyrkoherden och kontrakts-
prosten Carl Axel Högmer här, som skrivit flera 
böcker om Svaneholms historia. 

SVANEHOLMS HISTORIA

Södra Skarbols herrgård låg innan 1798 där hembygdsgården ligger idag, på andra sidan vägen högst upp i bild.
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Den sista prästen som bodde permanent på går-
den var Karin Tossavainen-Asph som flyttade 
ut 1998 och församlingen sålde gården några år 
senare till privata ägare. 

Tidigare har funnits en mängd byggnader som 
hör en stor gård till. Av de äldre byggnaderna 
finns idag endast mangårdsbyggnaden kvar 
samt ett mindre bostadshus intill. Mangårds-

byggnaden är ett fint exempel på en typisk 
värmländsk herrgård med symmetriskt yttre, 
ljust oljemålad panel samt skiffertak. Invändigt 
ska den ursprungliga trappan och flera ka-
kelugnar finnas kvar. Runt byggnaden finns en 
parkliknande trädgård med stora träd samt en 
minnessten över dottern Metta Regina Fle-
etwood som dog alltför tidigt 1799. På några av 
parkens sidor finns en mur från 1851.

Framför Södra Skarbols herrgård finns en parklik-
nande trädgård med flera olika slags större träd.

Mellan 1881-1998 fungerade Södra Skarbols herrgård 
som prästgård. Bilden är tagen före en restaurering 
1942 och kommer från Svanskogs hembygdsfören-
ing. Landsantikvarien Helge Kjellin uttalade sig om 
herrgården: ”Byggnadens välproportionerad yttre och 
för Värmlands herrgårdar så typiska och tilltalande 
enkelhet, dess ännu bevarade ursprungliga rumsin-
delning med den till över våningen ledande likaledes 
ursprungliga trappan, och den bevarade 1700-tal-
sinreningen med de många vackra kakelugnarna 
göra denna prästgård och före detta herrgård till ett 
verkligt kulturminnesmärke.”

Vid laga skifte 1861 kan vi se att det fanns flera ekono-
mibyggnader på båda sidor om vägen. Från Lantmä-
teriets historiska kartor. 
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SVANEHOLMS BRUK
Järnbruket
Mellan sjöarna Väster-Svan/Mellan-Svan och 
Öster-Svan är höjdskillnaden 13,5 meter. Här 
går en del av Lillälven där det ursprungligen 
bildades flera forsar. Här fanns alltså vatten-
kraft passande för att driva hammare och bälgar 
åt ett järnbruk. Förädlingen av järnet som bröts 
i Bergslagen krävde stora mängder bränsle, 
vilket gjorde att man förlade järnbruken till 
skogsrika trakter som hade tillgång till vat-
tenkraft, vilket det var gott om i Värmland. År 
1694 fick Carl Uggla på Hammarsten i Grums 
privilegium från Bergskollegium att uppföra ett 
järnbruk i Svanskog med två härdar och till en 
början tillstånd att smida 500 skeppspund (85 
ton) järn om året. 

Bruket eldhärjades dock 1767 och 1775 men 
stångjärnssmedjan byggdes upp igen och bygg-
des ut 1801 och 1857 med fler och bättre härdar 
och bruket blev med tiden ett av Värmlands 
mest betydelsefulla järnbruk. Stångjärnet som 
tillverkades transporterades med häst och vagn 
till Åmål där det skeppades vidare. 

Till bruket hörde olika slags byggnader. Söder 
om järnbruket och öster om landsvägen upp-
fördes två rödmålade smedsbostäder med fyra 
lägenheter var. År 1804 byggdes en sågkvarn i 
två våningar, därefter byggdes även vatten sågar 
1850 och 1871. Sågen lades ner 1936. Enligt 
uppgift fanns hela fyra kvarnar 1858, bland 
annat Edskvarnen som lades ned 1908. Ed var 
en gård som låg norr om älven vid stranden 
till Öster-Svan och omnämndes redan 1543. 
Mangårdsbyggnaden där byggdes så småning-
om om till arbetarbostad men revs i början på 
1970- talet.

Bergskollegiets stränga kontroll av järntill-
verkningen upphörde 1846, vilket gjorde att 
konkurrensen ökade och många mindre bruk 
fick läggas ner i den så kallade ”bruksdöden”. 
Då Svanskog hade besvärliga transportvägar, 
stod man sig inte längre än till 1884, då järn-

bruket upphörde. Efter detta rådde nöd i några 
år och socknens befolkning minskade fram till 
1920-talet, inte minst genom utvandring till 
USA.

SVANEHOLMS HISTORIA

Den gamla smedjan från järnbrukets tid revs 1946. 
Bild från Gudrun Thuresson.

Över Lillälven finns idag förutom bilvägens bro, en 
äldre bro, en järnvägsbro och två dammar. Vid bru-
ket går vattnet under mark genom ett kraftverk för 
att sedan komma upp igen innan Öster-Svan. Lilläl-
ven är namnet på flera älvdelar som förbinder sjöar i 
trakten och rinner ut i Byälven. 
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Den häradsekonomiska kartan från 1883-95 redovisar de byggnader som fanns vid herrgårdarna, samt deras 
parker. Vid bruket ser vi en stjärna som symbol för en kvarn i Lillälvens utlopp samt en såg i kröken vid alla bruks-
byggnader. De röda husen var bostadshus och de svarta ekonomibyggnader. Till Södra Skarbol hörde torpen Hultet, 
Furumon, Svanvik och Svanhult. Vägarna är dragna i stort som idag. Av kartan förstår vi att mycket stor del av 
dagens bebyggelse i Svaneholm är uppförd under 1900-talet. Från Lantmäteriets historiska kartor. 

87



Träsliperier
Flera av de nedlagda järnbruken i Värmland 
växlade över till trä- och pappersindustrin, så 
även i Svaneholm. År 1888 anlade Emelie Uggla 
ett träsliperi i den gamla smedjan och vid Lilläl-
vens utlopp i Öster-Svan nyanlades ett till slipe-
ri 1889 som kallades Sjöfabriken. Där användes 
en turbin med kraft från Lillälven för att driva 
slipverket. Torkanläggning, kap och barkstation 
fanns endast vid det övre sliperiet. Därifrån 
levererades ved till, och massa från, Sjöfabriken 

med häst. Vid mitten av 1890-talet sysselsatte 
träsliperiet 26 arbetare, men verksamheten gick 
dåligt och resulterade i att Emelie Ugglas döds-
bo gick i konkurs två år efter hennes död 1894. 
Under den här tiden var det fattigt på orten. 

Bruket köptes 1897 av norrmannen Hans An-
dreas Breien som var en framgångsrik företaga-
re i massabranschen i Sverige. Men det var först 
sedan John Brynteson år 1907 blev ägare som 
en ny storhetstid började.

SVANEHOLMS HISTORIA

Där sjöfabriken har stått finns idag lämningar från 
industrin samt en bro över Lillälvens utlopp med 
forsande vatten.

”Sjöfabriken” var ett träsliperi som anlades 1889 av Emelie Uggla vid Lillälvens utlopp i Öster-Svan. Byggnaden revs 
1925. Bild från Marianne Magnusson. 

Bruksbostad som låg på Södra Bruksvägen 3. Colore-
rad bild från Thomas Kjellgren.
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JOHN BRYNTESON
John Brynteson föddes i ett fattigt hem i Ärte-
mark i Dalsland 1871. Vid 16 års ålder vandrade 
han till hamnen i Kristiania (Oslo) där han tog 
båten över till USA. Efter att ha arbetat i flera 
år bland annat som skogsarbetare och gruvar-
betare begav han sig till Alaska för att leta guld. 
Tillsammans med två andra skandinaver fann 
han stora guldfyndigheter och de kom att kallas 
The Three Lucky Swedes. Staden Nome anlades 
så småningom i de här trakterna. Ett berg heter 
fortfarande Mount Brynteson. Man tror att John 
Brynteson under sina år i Alaska fick ihop runt 
600 miljoner dollar. Han donerade pengar för 
olika ändamål både i USA och Sverige, bland 
annat till den svenska sjömanskyrkan i San 
Francisco. John gifte sig med Emma Forsberg 
år 1900 och de fick fem barn, Rut, Kermit, Lilly, 
Lucille och Ingalill, som alla så småningom fick 
ett varsitt hus i Svaneholm. När John 1906 åter-
vände till Sverige var han en av Europas rikaste 
män. Han köpte Svaneholms herrgård och bruk 
med tillhörande skogar 1907 och orten gick där-
med in i en ny era.

Betydelse för Svaneholms samhälle
Förutom att John Brynteson successivt rustade 
upp den nedgångna industrin, skulle han bli 
betydelsefull för hela orten. Bostäder, gator, be-
lysning, el, vatten och avlopp med mera byggdes 
och underhölls av Svaneholms bruk. Bruket var 
även ägare till ett stort antal villor, huvudsakli-
gen bebodda av tjänstemän och förmän. Bruket 
hade en egen byggnadsavdelning, som bland 
annat svarade för underhåll av bostäderna. 

John Brynteson var troende och tog redan 1907 
initiativ till att bygga en missionskyrka som han 
bekostade. Så även till att gräva kanalen från 
Edsbron till fabriken 1907. År 1925 anlades Näs 
kraftstation, 1928 byggdes järnvägen och 1929 
Svaneholms silverrävfarm, alla med hjälp av 
Brynteson. Vid själva herrgården fanns lantbruk 
och eget gårdsmejeri samt trädgårdsmästare 
med flera växthus.

SVANEHOLMS HISTORIA

John Brynteson. Foto från Marianne Magnusson.

Emma och John Brynteson samlad med de fem bar-
nen Rut, Kermit, Lilly, Lucille och Ingalill, som alla fick 
bygga ett varsitt hus i Svaneholm. Foto från Gudrun 
Thuresson.
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Brynteson köpte in skogsfastigheter runt 
Svanskog, men även intilliggande socknar 
påverkades av hans investeringar då han bland 
annat köpte kvarn, såg och snickerifabrik i 
Sillingebyn i Långserud, vilket skapade arbets-
tillfällen där. Han köpte också pappersbruket i 
Lilla Edet. 

Det sägs att Brynteson var en omtyckt person 
i Svaneholm och det finns berättelser om hans 
generositet, enkelhet, nykterhet, rättrådighet, 
medkänsla med svaga och fattiga och fasthet 
mot stöddiga myndighetspersoner. John Bryn-
teson dog 1959 och begravdes på Svanskogs 
kyrkogård.

SVANEHOLMS HISTORIA

Den här akvarellen målades av konstnären Larz Friberg till John Bryntesson 1957, 50 år efter förvärvet av bruket. 
Den föreställer Svaneholms herrgård och bruk som det ska ha sett ut 1907 då Brynteson blev ny ägare. Motivet är 
gjort efter gamla fotografier och hörsägen. I nedre kanten ser vi kyrkan och herrgården. Det ena träsliperiet, Sjöfa-
briken, låg vid älvens utlopp i Öster-Svan i övre delen av målningen. Det andra träsliperiet syns i mitten av bilden 
högt upp vid vattendraget. Foto från Gudrun Thuresson. 
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Bruket under 1900-talet
År 1908-09, strax efter köpet av Svaneholm, 
uppförde Brynteson en ny sliperimassafabrik 
på andra sidan älven mittemot den gamla övre 
fabriken. En kanal grävdes för vattentillförsel 
och flottning fram till fabriken och en uppsam-
lingsdamm för virke anlades framför den. 

Flottningsleden här hade använts länge, men 
endast av bruket. Flottning för skogsägare och 
andra virkesköpare än bruksägaren var för-
bjuden. Den nya fabriken kom att omfatta två 
slipstolar, sex sorterverk, fyra upptagningsma-
skiner, en torkmaskin och ett torktorn.

1910 bildades Svaneholms AB som kom att bli 
ett framgångsrikt företag med olika produkter 
framställda av råmaterialet slipmassa som kom 
från barkade granstockar. Sliperifabriken mo-
derniserades 1925-26 så att kapaciteten utöka-
des, men man lade även ner torkanläggningen 
för massan och började leverera våt slipmassa 

i stället. En ny kanal på 1,7 km grävdes och ett 
kraftverk i Näs byggdes, vilket levererade både 
ström till fabriken och belysning på orten. Det 
gamla sliperiet Sjöfabriken revs 1923.

SVANEHOLMS HISTORIA

En vy över Svaneholms bruk 1935 under en period då äldre byggnader revs och nya byggdes. Notera vattnets drag-
ning och det väntande timret. Foto: AB Flygtrafik Dals Långed, från Värmlands Museum.

Svaneholms missionshus uppfördes på bekostnad av 
brukspatron John Brynteson 1907 och överlämnades 
av honom 1919 som gåva till församlingen. Missions-
huset är i det hänseendet unikt. En predikantbostad 
uppfördes på andra sidan vägen 1923. Foto från bok-
en Väckelsens Värmland.
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Tillverkningen av kartongpapp började 1934-35 
då man installerade en kartongmaskin. I och med 
den kunde bruket själv vidareförädla en del av 
den massa som dittills sålts. Tio år senare bygg-
des maskinen om så att den enligt lokalpressen 
var Europas modernaste kartongmaskin.

År 1945 installerades maskiner för porösa fiber-
plattor och några år senare för hård board, som 
framför allt användes vid byggnationer. Swan-
board AB bildades som ett försäljningsbolag till 
Svaneholms AB för att sälja både i Sverige och 
utomlands. Boardtillverkningen kom att domi-
nera produktionen vid bruket under 1900-talets 
andra hälft. År 1952 utökades tillverkningen med 
ytterligare en produktionslinje och 1958 byggdes 
lokaler för målning och annan vidareförädling av 
plattorna, som tillverkades av sågverksavfall. På 
1960-talet började man tillverka drickunderlägg 
av kartongpapp vilket var en populär produkt. 
Som mest var det mellan 500 och 600 anställda 
vid bruket. 

Efter familjen Bryntesons nära 70 år ägande av 
bruket anställdes Carl-Johan Wettergren som 
företagets VD 1976. En omorganisation resulte-
rade i den största koncernen för tillverkning av 
skivmaterial i Sverige. Namnet var Swanboard 
Masonite från 1982 och Rottneros Board från 
1986 efter att även Rottneroskoncernen hade 
köpts in. Kartongtillverkningen pågick paral-
lellt med boardtillverkningen och överlevde två 
bränder som härjade boardfabriken år 1984 och 
1998. Slipmassatillverkningen upphörde 1990 
och Rottneros Board gick i konkurs 1992 på 
grund av konkurrens från andra material och 
lågprisprodukter. Boardtillverkningen vid Sva-
neholms Bruk fortsatte i begränsad omfattning 
med nya ägare till år 2000 då all tillverkning 
upphörde. På senare tid har lokalerna omvand-
lats till en industripark med småskalig tillverk-
nings- och distributionsverksamhet inklusive 
kartongproduktion som dock lade ner 2021.
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Kartongfabriken med laboratorium byggdes 1935 samt på 1940-talet och byggnaden finns till största delen kvar. 
Bilden är från 1948. Foto: AB Flygtrafik Dals Långed, från Värmlands Museum.
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ÅMÅL-ÅRJÄNGS JÄRNVÄG
Järnvägen via Svanskog kom relativt sent om 
man jämför med andra järnvägslinjer. År 1917 
började bygget av järnvägen som skulle gå från 
Åmål till Årjäng via Svanskog och år 1928 in-
vigdes sträckan. Men redan 1932 gick Åmål-År-
jängs Järnväg (ÅmÅJ) i konkurs och staten 
tog över och arrenderade ut till Bergslagens 
Järnvägar som köpte in den 1937. Åren 1933-36 
gick det endast gods på banan, men 1937 drog 
persontrafiken i gång igen, fram till 1955 då 
sträckan norr om Svanskog lades ned och 1966 
upphörde den även mellan Åmål och Svanskog. 

Innan Åmål-Årjängsbanan byggdes låg det lilla 
brukssamhället rätt så isolerat från omvärlden, 
så järnvägen fick stor betydelse för bruket. John 
Brynteson var med och investerade i järnvägs-
bygget och ett särskilt spår drogs från huvudba-
nan fram till fabriken och sågen, där massan och 
virket lastades för vidare transport till Göteborg 
och utlandet. Redan före järnvägens tillkomst 
framställdes 30 ton våtmassa per dygn, så att 
kunna frakta detta på järnvägsbanan var en stor 

fördel. För jordbruket hade järnvägen också viss 
betydelse då vagnarna kunde frakta kalk, gödsel, 
taktegel, maskiner med mera upp över bygden.

År 1976 bildades Järnvägssällskapet Åmål-År-
jängs Järnväg (JÅÅJ). Föreningen körde tåg 
mellan Åmål och Svanskog och godstrafiken lev-
de kvar till 1991. Efter det blev banan en musei-
järnväg och JÅÅJ återskapade en järnvägsmiljö 
intill stationshuset i Svanskog med tillstånd att 
köra äldre tåg mellan Åmål och Svanskog.
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Stationshuset byggdes 1925 men först 1928 öppnade banan. Bilden är tagen i november 1928, troligtvis i samband 
med invigningen med tanke på flaggor och vimplar. Foto från Järnvägsmuseet. 

I dag är Svanskogs station ett lokalhistoriskt muse-
um och besöksmål. Invändigt är tågexpeditionen och 
väntsalen är bevarade. 
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SAMHÄLLSUTVECKLINGEN UNDER 
1900-TALET
Samhället Svaneholm utvecklas under 1900-ta-
let i takt med bruket och i takt med omvärldens 
utveckling. Det är under mitten av 1900-talet 
som den stora mängden av bostäder byggs och 
samhället får i stort den utformning det har 
idag. 

Brukshandeln och brukskontoret
1908 byggdes brukshandeln i samhällets mitt. 
Här fanns även under en period brukskontor 
och brukets matservering. När de tidsenliga 
centrumhusen byggdes 1967 så flyttade bruks-
handeln dit. I brukshandeln fanns även posten 
1910-1919, varefter den i tur och ordning flytt-
ade till sockenstugan, Carl Wahlströms hus, 
Hultet och slutligen 1967 till centrumhuset den 

med. Det nya brukskontoret stod klart 1930 
strax intill brukshandeln, fram till att kontor-
spaviljongerna byggdes vid bruket år 1979. 

SVANEHOLMS HISTORIA

Ett flygfoto från söder över Svaneholm 1935 visar järnvägen rakt fram och bilvägen i skogen till höger. Vid herrgår-
den har trädgårdsmästaren stora odlingar. Tre av Emma och John Bryntesons barn har byggt villor på markerna 
hitom herrgården. Rävfarmen syns till vänster och bruket till höger. I övrigt har bostadsbebyggelsen inte ännu 
kommit i gång. Foto: AB Flygtrafik Dals Långed, från Värmlands Museum.

Bilden är tagen från bruksområdet, med timmer i 
förgrunden, och visar från vänster Missionskyrkan 
bland granarna, i mitten brukshaneln från 1908 (idag 
rödmålat) samt längst till höger brukskontoret från 
1930 (idag gulmålat). Bild från Marianne Magnusson. 
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Rävfarmen
John Brynteson startade en silverrävgård 1929. 
År 1950 utökades den med mink och företagets 
namn blev Svaneholms Pälsdjur Brynteson & 
Co. Det kom att bli en av Skandinaviens största 
pälsdjursfarmar. Uppfödningen låg nära Mel-
lan-Svans strand, söder om herrgårdens han-
delsträdgård. Första föreståndaren för farmen 
1929-1940 var Vilhelm Magnusson. Senare blev 
Sverre Braanaas från Norge föreståndare. Han 
gifte sig med brukspatronens dotter Lucille 
Brynteson. Farmen lades ner 1970 och platsen 
planlades för enfamiljshus som började byggas 
1978. Vägarna fick namn som Mårdvägen, Ut-
tervägen och Illervägen.

Hembygdsgården
Svanskogs hembygdsförening bildades 1930 och 
sex år senare köptes marken där Södra Skar-
bols herrgård tidigare stått, för att anlägga en 
hembygdsgård. En vacker mangårdsbyggnad 
från Hallanda köpes och flyttades till platsen 
1938 och tjänade som huvudbyggnad fram till 
2019 då den olyckligt brann ner. Under åren har 
andra byggnader samt kvarnstenar och andra 
föremål flyttats till hembygdsgården från när-
området.

Samhällsfunktioner
Svaneholm fick egen skola inne i samhället 
1918. År 1955 stod en ny centralskola färdig som 
kunde ta sju årskullar. Kommunhuset stod klart 
1951 och innehöll förutom kommunkontor även 
tandläkare, läkar- och distriktssköterskemottag-
ning, polis och bank. År 1958 byggdes Folkets 
hus och 1961 brandstation. Centrumhuset med 
två längor med handel, bank och post samt ett 
flerbostadshus, placerades nära brukets entré. 

SVANEHOLMS HISTORIA

Mellan 1929 och 1970 drevs en av Skandinaviens 
största pälsdjursuppfödningar i Svaneholm. Bild från 
Svanskogs hembygdsförening. 

På bilden till höger syns Hembygdsgårdens huvud-
byggnad från 1700-talet. Huvudbyggnaden flyttades 
från Lyckan i Hallanda till mark inköpt av Södra 
Skarbols herrgård 1938. Byggnaden brann olyckligt 
ner år 2019. Foto av H. Eles 1973, från Värmlands 
Museums topografiska arkiv.

Svanskogs hembygdsgård ligger mittemot Södra 
Skarbols herrgård. Huvudbyggnaden är nyuppförd.  
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Bostäder
Mängden bostäder är direkt kopplat till antalet 
arbetare på bruket. Bruket hade en egen bygg-
nadsavdelning och Svaneholms AB stod för byg-
get av både radhus, egnahemsvillor samt större 
villor. Samhället domineras idag av bostäder 
från 1940, 1950 och 1960-talen. Flera av dem 
är uppförda av Svaneholms AB, Svaneholms 
bostadsförening eller Stiftelsen Svanskogshus.

Vatten och avlopp drogs fram i brukets regi 
i mitten av 1940-talet och det var först på 
1970-talet som kommunen tog över ansvaret. 
En ny landsväg genom Svaneholm låg klar 1963 
och 1970 asfalterades alla gator. En byggnads-
plan för hela samhället upprättades 1961 och 
fastställdes av länsstyrelsen 1964. 

SVANEHOLMS HISTORIA

De bostäder som ligger närmast bruket uppfördes 
under mitten av 1900-talet med tidstypiska moder-
nistiska villor, kedjehus och radhus. 

Centrumhuset byggdes 1967 och inhyste bank, kiosk, 
frisör, distriktsköterska och post. I byggnaden till 
höger låg matvaruhandeln. Foto Joel Sjöberg, Post-
museet. 

I södra delen av Svaneholm ligger villor från sent 
1950-tal fram till mitten av 1970-talet. 

År 1960 byggs åtta längor med radhus på Smedjega-
tan strax intill bruket. De är ritade av Säffles stads-
arkitekt Carl Waldenström och är fortfarande fint 
bevarade. 

En stor del av den bebyggelse vi ser i Svaneholm idag 
är byggt under modernismens 1950-70-tal. De här 
kedjehusen på Carl Ugglas gata är ritade av Carl 
Waldenström 1969-70 och är en enhetlig miljö med 
koppling till bruket som arbetsplats.  
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SVANEHOLMS HISTORIA

År 1966 ser bebyggelsen i Svaneholm i stort ut som idag förutom villatomterna där pälsdjursfarmen fortfarande 
ligger i väster och några utstakade men ännu ej bebyggda tomter i södra delen. Den ekonomiska kartan kommer 
från Lantmäteriets historiska kartor.

Länsstyrelsen i Värmland gjorde 1989 ett regionalt 
kulturmiljöprogram med namnet Ditt Värmland. 
Det är ett kunskapsunderlag och inte bindande i 
sig, men är ett område utpekat så indikerar det på 
kulturhistoriska värden och kan räknas som ett 
sådant allmänintresse som anges i miljöbalken. Om 
Svanskog finns beskrivet följande:

”Svanskog var under en del av medeltiden delad i 
två skilda socknar med kyrka vid Mellan-Svan och 
kapell vid Ämbeskog i Hedane. Århundradena före 
reformationen skedde en betydande nyodling och 
1500-talets skattelängder redovisar en förhållande-
vis tät bebyggelse i de sjörika gränsbygderna mot 
Dalsland. När den första kristna kyrkan byggdes vid 
Mellan-Svan är oklart men en bevarad dopfunt från 
omkring 1225 antyder tidig medeltid. Nuvarande 
kyrkobyggnad är uppförd 1733 av byggmästare Phi-
lip Eckel. Med sin korsform och timrade spånklädda 
väggar utgör den ett av de bästa exemplen på den 
svenska barockens kyrkobyggnadskonst i Värm-
land. Ett originellt inslag interiört är ”Hennes nåds 

läktare” ovanför altaret, byggd 1764 och reserverad 
familjen Uggla. Predikstolen från 1742 är utförd av 
Isak Schullström. Helt nära kyrkan lät patron Carl 
Uggla anlägga ett stångjärnsbruk 1694 som med 
tiden växte till ett av Värmlands mest betydelsefulla. 
Fem år efter att verksamheten tvingats upphöra 
inrättades 1889 ett träsliperi i den nedlagda smedjan. 
Efter en olycklig start utvidgades och modernisera-
des rörelsen under ”guldkungen” Johan Bryntessons 
ledning. Nya produkter har successivt framställts. 
1934 byggdes en kartongfabrik och 1948 startade 
tillverkning av hårda träfiberplattor. Trakten kring 
Svanskogs kyrka var en utpräglad agrarbygd när 
järnbruket etablerades. 1800-talets övergång från 
järnhantering till trävaruproduktion beskriver ett 
karaktäristiskt drag i länets brukshistoriska utveck-
ling. Samhällets domineras idag av brukets moder-
na verkstadsbyggnader och egnahem från 1900-ta-
lets mitt eller andra hälft. Kyrkan, herrgården och 
några arbetarbostäder vid Södra Bruksgatan är de 
enda egentliga äldre lämningarna som minner om 
ortens historia.” 
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TYDLIGA BERÄTTELSER OM  SVANEHOLM

Svaneholms framväxt som tätort är nära kopplat till etablerandet av ett järnbruk vid 
forsarna i Lillälven 1694. I slutet av 1880-talet övergick verksamheten i två träsliperier. 
Olika slags byggnader som kvarnar och arbetarbostäder uppfördes, men samhället var 
fortfarande litet. Under 1930-talet utvecklades dock bruket med kartongtillverkning och 
på 1940-talet med tillverkning av porösa fiberplattor och så småningom även hård bo-
ard som användes vid byggnationer. Upp till 600 personer arbetade som mest vid bruket 
och på 1950-70-talen uppfördes en mängd bostäder i form av egnahem, radhus, kedjehus 
och villor och det var då Svaneholm växte till en tätort. 

Bruket
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Svaneholms herrgård har nära koppling till Svanskogs kyrka som ligger strax intill sjön 
Mellan-Svan. Det finns belägg för att en prästgård har funnits på platsen redan under 
medeltiden och fram till 1527 tillhörde gården katolska kyrkan. Under 1600-talet flyttar 
familjen Uggla in och huserar här i över två hundra år och driver både bruk och jord-
bruk. Gården har en central roll i Svaneholm fram till mitten av 1900-talet och är än i 
dag viktig för ortens historia och identitet. Förutom mangårdsbyggnaden från 1776 finns 
flyglar och ett magasin kvar från 1700-talet. Ihop med park, trädgårdsmästarbostad 
och andra ekonomibyggnader är platsen en mycket tydlig herrgårdsmiljö.

Herrgården

TYDLIGA BERÄTTELSER OM  SVANEHOLM
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TYDLIGA BERÄTTELSER OM  SVANEHOLM

John Brynteson är en legend i Svaneholm och mycket av den bebyggelse vi ser idag har 
koppling till honom på ett eller annat sätt. Historien börjar med att han som fattig ton-
åring reser till USA och så småningom finner en stor mängd guld i Alaska i slutet av 
1800-talet. Han återvänder till Sverige som en av Europas rikaste personer och köper 
1907 Svaneholms herrgård och bruk. Förutom att han utvecklar bruket samt låter bygga 
arbetarbostäder och infrastruktur på orten är han också drivande i bygge av missions-
kyrka och kraftstation, kanal till fabriken, en silverrävfarm samt järnvägsbygget. Som 
enskild person har han varit ovanligt inflytelserik för en orts utveckling. 

Guldkungen
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VÄRDEFULL MILJÖ SVANEHOLM

Särskilt värdefull miljö
Svaneholms herrgård och 

Svanskogs kyrka

Avgränsning av den värdefulla miljön med grön linje. 

Miljön omfattar Svaneholms herrgård med historiskt tillhörande bygg
nader och landskapsbild, Svanskogs kyrka på udden och begravningsplats 

på andra sidan vägen samt en äldre bro i Lillälven. Här ryms mycket av 
Svane holms historia från medeltiden fram till början av 1900talet, då 

 Svaneholm växer.
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VÄRDEFULL MILJÖ SVANEHOLM

Miljön innehåller det allra äldsta av Svaneholms 
tätort, en plats med lång kontinuitet av bebyg-
gelse. Här ligger Svanskogs kyrka från 1733, 
som troligtvis haft föregångare sedan 1225 då 
dopfunten är tillverkad. Svaneholms herrgård, 
som gett orten sitt namn, var troligtvis läget 
för en prästgård redan då. Dagens herrgård är 
byggd 1776 och de två flyglarna samt magasinet 
är även de från andra halvan av 1700-talet. Till 
herrgården hör en allé, en trädgårdsmästar-
bostad med växthus, mejeri, garage och lada 
som skapar en helhet kring huvudbyggnaden. 
Kyrkans kyrkogård flyttades till andra sidan 
Lillälven 1813 och har ett fint kapell från 1940. 
Inom miljön ligger även en före detta sockenstu-
ga och församlingshem från 1910 samt ett nyare 
församlingshem från 1985. Lillälven är i sig en 
viktig del av miljön, då det var på grund av vat-
tenfallen i den som ett järnbruk anlades 1694. 
Herrgården hade nära koppling till bruket, då 
brukspatron bodde där. Brukets olika verksam-
heter genom åren har varit anledningen till att 
platsen växt och blivit till en tätort. 

Miljön har ett högt kulturhistoriskt värde i 
berättelsen om hur tätorten kommit till, då 
området är ortens ursprung, vilket ger den ett 
övergripande dokumentvärde som historisk 
plats med rötter från medeltiden. Här finns 
flera byggnader som i sig har höga byggnads-
historiska värden, som kyrka och herrgård från 
1700-talet. Svaneholm herrgård uppvisar en 
typisk värmländsk herrgårdsmiljö där flera be-
ståndsdelar finns kvar, som odlingslandskapet 
runtom, allé och park, vilket skapar en samman-
hållen helhet och ett miljömässigt värde. Miljön 
har också symbol- och identitetsvärden då herr-
gården är en viktig byggnad för orten. Kyrkan 
och kyrkogården inbegriper traditionsvärden 
i livets stora skeden för många Svanskogsbor. 
Alla byggnader inom miljön har på ett eller an-
nat sätt historisk koppling till varandra genom 
kyrkans eller herrgårdens verksamheter. Miljön 
är därför mycket tydlig i sitt berättande och är 
sammantaget en särskilt kulturhistoriskt värde-
full miljö. 

Miljön ligger vackert vid sjön Mellan-Svan. Här finns ett öppet odlat landskap som historiskt är kopplat till herrgår-
dens jordbruk. Förutom herrgårdens park finns det också flera alléer och stora ädellövträd.

VÄRDEMOTIVERING
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VÄRDEFULL MILJÖ SVANEHOLM

• Alla byggnader inom miljön och deras karak-
tärsdrag enligt byggnadslistan. Särskilt origi-
naldelar, äldre fönster och skiffertak. 

• Siktlinjer till herrgården samt till kyrkan och 
de bådas funktioner som landmärken som 
möjliggörs genom det öppna landskapet.

• Herrgårdsparkens övergripande plan med 
gångar och träd.
 
• De flesta av de större äldre träden, särskilt de 
två ekarna mellan herrgården och kyrkan som 
har sägner kopplade till sig. 

• Vägdragningen mellan herrgården och kyr-
kan som är den äldsta landvägen till kyrkan.

• Alléer inom miljön, både enkla och dubbla.
Stenmurar kring herrgården. 

• Kyrka och begravningsplats inkl. kapellet är 
skyddade av kulturmiljölagen. Begravnings-
platsens stenmur, smidesgrindar, grusbelagda 
gångar samt även några grusgravar och vissa 
kulturhistoriskt värdefulla gravar enligt beva-
randeplan för kyrkogården. 

• Smideskors och minnessten över Isak Schull-
ström utanför kyrkan.

• Lillälvens vattenflöde samt den äldre sten-
bron med ett valv.

VIKTIGA KARAKTÄRSDRAG

Herrgården och kyrkan har nära historisk koppling 
till varandra. Bland annat har gården fungerat som 
prästgård långt tillbaka i tiden, herrgårdens bruks-
patron Carl Uggla ska enligt uppgift ha bekostat en 
stor del av kyrkobygget och vägen till kyrkan gick 
från början via allén mellan herrgården och kyrkan. 
På bilden syns även de två små öarna i Mellan-Svan, 
där den längst bort kallas Saltholmen då brukspa-
tron sägs ha sålt ön till Strand för en tunna salt. Ön 
närmast kallas Lennartsholmen efter Lennart Uggla 
(död 1820) som brukade dra sig tillbaka till ön. Vid 
den tiden var holmen försedd med promenadgångar, 
bord, soffor och ett gammalt bokträd.

Kyrkogården från 1813 är skyddad av kulturmiljö-
lagen. Till höger i bild ligger gravkapellet från 1940 
med fasad av brunmålade träspån och skiffertak, likt 
kyrkan.

103



VÄRDEFULL MILJÖ SVANEHOLM

REKOMMENDATIONER 
Bebyggelse 

• Miljön bedöms vara ett sådant särskilt värde-
fullt bebyggelseområde som anges i plan- och 
bygglagen (PBL) 8 kap 13 §. Förvanskningsför-
budet som anges där betyder att det som är 
värdebärande i miljön inte får gå förlorat (t.ex. 
de viktiga karaktärsdragen ovan). Det gäller 
även vid åtgärder som inte kräver bygglov. Var 
särskilt varsam om originaldelar, äldre fönster 
och skiffertak. 

• Utgå från varje enskild byggnads karaktärs-
drag vid ändringar och använd material, kulö-
rer, proportioner och utformning i detalj som 
hör till byggnadens stil. Ändringar görs då på 
ett varsamt sätt, vilket är ett krav för ändringar 
av alla byggnader (PBL 8:17).

• Det är fastighetsägarens ansvar att ovanstå-
ende förvanskningsförbud och varsamhetskrav 
efterlevs och lagen gäller även vid bygglovsbe-
friade åtgärder. Fastighetsägare kan ta kon-
takt med kommunen om råd behövs inför en 
ändring.

• Områdesbestämmelser finns för samma 
område som den värdefulla miljön med un-
dantag för begravningsplatsen och området 
kring den gamla stenbron som inte ingår i 
områdesbestämmelserna. De anger att den 
samlade miljöbilden samt ett bibehållande av 
byggnadsexteriörernas ursprungliga karaktär 
särskilt ska värnas vid lovprövning. Områdes-
bestämmelserna ger utökad lovplikt så att utö-
ver generell bygglovsplikt behövs även bygglov 
för att: 1) Färga om byggnader eller byta fasad-
beklädnad eller taktäckningsmaterial samt 
för att göra andra ändringar av byggnader 
som avsevärt påverkar deras yttre utseende. 
2) Uppföra, bygga till eller på annat sätt ändra 
ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk 
eller därmed jämförlig näring. 3) Utföra min-
dre tillbyggnader av en- och tvåfamiljshus och 
därtill hörande komplementbyggnader. 4) Riva 
byggnad eller del av byggnad. 

• Vid bygglov inom miljön bör varsamhets-
krav (PBL 8:17) och förvanskningsförbud (PBL 
8:13) vara en del av kontrollplanen (PBL 10:7). 
Det kan göras genom att byggnadens viktiga 
karaktärsdrag punktas upp, och att det sedan 
kontrolleras att de finns kvar efter ändringen. 
Vid stora ändringar bör antikvarisk sakkunnig 
konsulteras i ett tidigt skede och kopplas till 
kontrollplanen. Kommunen kan begära in un-
derlag från byggherren för att kunna ta beslut 
i ett bygglov, till exempel en antikvarisk förun-
dersökning som beskriver vilka karaktärsdrag 
som är värdebärande.

• Rivningslov bör inte ges för byggnader med 
kulturhistoriska värden (PBL 9:34). Flyttning 
av de byggnader som är särskilt värdefulla bör 
inte heller medges då kopplingen till platsen 
de är byggda på är en del av det historiska 
värdet. 

• Attefallsåtgärder är bygglovspliktiga om de 
ingår i en särskilt värdefull miljö (PBL 9 kap 
4§). Det gäller till exempel en tillbyggnad på 15 
kvadratmeter samt två takkupor, på en- och 
tvåbostadshus.

• Byggnader inom miljön ska underhållas så att 
de hålls i vårdat skick. Underhållet ska anpas-
sas till omgivningens karaktär och byggna-
dens kulturhistoriska värde (PBL 8:14).

• Inför ändringar på särskilt värdefulla byggna-
der eller vid omläggning av skiffertak kan man 
kontakta länsstyrelsen för att se om det finns 
möjlighet att få statligt bidrag.

• Svanskogs kyrka och begravningsplats inkl. 
kapellet är skyddade av kulturmiljölagen (KML 
4 kap.). Tillstånd krävs från länsstyrelsen om 
kyrkan eller begravningsplatsen ändras. 

• Nya byggnader bör tillåtas restriktivt. Då de 
tillåts bör de utformas arkitektoniskt medvetet 
och placeras med hänsyn till landskapsbilden 
och kulturvärdena på platsen (PBL 2:6). 
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REKOMMENDATIONER 
Landskap 

• Miljön består av fler beståndsdelar än bygg-
nader, som till exempel skyltar (PBL 8:18 och 
16:7) staket, träd och markbeläggningar. De är 
beståndsdelar som bidrar till helhetsupplevel-
sen. Även icke bygglovspliktiga åtgärder ska 
uppfylla varsamhetskrav (PBL 8:17) och för-
vanskningsförbud (PBL 8.13). 

• Vid tillägg och ändringar i miljön bör man ta 
hänsyn till siktlinjer inom, till och från miljön. 
Värna särskilt om sambandet mellan herrgår-
den och kyrkan, utrymmet där emellan bör 
inte bebyggas. 

• Bibehåll det öppna landskapet kring herrgår-
den, både för den historiskt agrara kopplingen 
till herrgården och för öppna siktlinjer mot 
vägen och samhället.

• Inom området finns två ekar, som enligt 
länsstyrelsens beslut 1963-02-15 förklarats som 
fridlysta naturminnen. Kontakta länsstyrelsen 
om ekarna påverkas av en planerad åtgärd.

• Parken med dess träd och parkliknande 
struktur bör bibehållas. Gärna efter historisk fö-
rebild. Tas skadade eller sjuka träd bort bör de 
ersättas med nyplantering. Undvik i möjligaste 
mån att byta ut många träd samtidigt. 

• Inom miljön finns flera enkla och dubb-
la alléer, vilka kan omfattas av miljöbalkens 
biotopskydd (7 kap. 11§). Vid åtgärder som kan 
skada träden ska länsstyrelsen kontaktas. Det 
kan gälla kraftig beskärning, kapning, avverk-
ning samt åtgärder inom rotområdet som 
schaktning eller uppställning av tunga fordon 
eller material. 

• Äldre vägdragningar bör inte ändras. Ett 
exempel är vägdragningen mellan herrgården 
och kyrkan, som är den äldsta landvägen till 
kyrkan.

• Agrara lämningar som stenmurar ska beva-
ras. Stenmurar kring åkermark är skyddade av 
miljöbalkens biotopskydd (MB 7 kap. 11§ och 
Förordning om områdesskydd enligt miljöbal-
ken §5 och bilaga 1.)

• Om Lillälvens vattenflöde eller strandkanter 
planeras att ändras, till exempel med hänvis-
ning till vattendirektivet, behöver älvdelens 
långa kulturhistoriska värden tas i beaktande, 
med särskilt varsamhet kring den äldre sten-
bron. 

• Den äldre stenbron med ett valv finns med i 
Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister 
som ”övrig kulturhistorisk lämning” men är 
inte skyddad som fornlämning. Broar omfattas 
inte heller av plan- och bygglagens bestäm-
melser som till exempel förvanskningsförbu-
det. Bron har dock ett högt kulturhistoriskt 
värde och bör värnas och vid behov under-
hållas med hänvisning till kulturmiljölagens 
allmänna bestämmelserna om hänsyn och 
aktsamhet mot kulturmiljön samt miljöbal-
kens miljöhänsynsregler som även inbegriper 
kulturmiljövärden.

Det har funnits flera broar över Lillälven genom tider-
na. Den här välvda stenbron med ett valv är troligtvis 
från 1700-talet. 
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Karta över Svaneholms ägor 1880 där vi ser ungefär 
samma bebyggelsestruktur i området som idag, med 
herrgårdens byggnader och kyrkan. Karta från Lant-
mäteriets historiska kartor.

Svaneholms herrgård från 1776 med allén mot kyr-
kan.

Söder om herrgården ligger trädgårdsmästarens före 
detta bostad och växthus. Här fanns stora odlingar 
tillhörande herrgården och under 1900-talet en han-
delsträdgård. 

Svanskogs kyrka från 1733 är byggd av material som 
finns i trakten. Träspån på fasaden och glimmerskif-
fer på taket. 

Till sammanhanget runt mangårdsbyggnaden finns 
flera olika byggnader som hör eller hört till gården. 
Garaget och mejeriet är byggda under 1900-talets 
början och visar på olika sätt gårdens höga status. 
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Kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader i Svaneholm

Gröna byggnader bedöms vara särskilt värdefulla. Gula byggnader bedöms ha ett visst kulturhistoriskt värde. Svarta linjen visar 
det inventerade området. 



VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 44
NORRA SKARBOL 1:19

Adress: Intill Herrgårdsgatan 2, sydöst om herrgården
Byggår: Västra delen 1779, tillbyggnad i öster tidigt 
1900-tal
Byggherre: Vagnslidret i öster: John Brynteson.
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering: 
Magasin och vagnslider, tidigare tillhörande Svane-
holm herrgård. Den västra delen (till vänster på fotot)  
är ett äldre magasin och vagnslidret åt öster är till-
byggt under tidigt 1900-tal av John Brynteson. Sädes-
magasinet byggdes i två våningar och hade två bodar 
vardera. Här förvarades bland annat varor som kunde 
köpas av arbetare på bruket, som kaffe, salt, socker 

och spannmål. Emelie Uggla hade handelsrättigheter 
sedan 1888. Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt 
värde då den ena delen har mycket hög ålder, den 
hör till gårdsbildningen vid Svaneholms herrgård 
och berättar i sig om hushållning och ekonomi under 
äldre tider. Den har även en koppling till bruket som 
tidigare brukshandel. Byggnaden har ett byggnads-
historiskt, miljömässigt och kulturhistoriskt värde. 

Viktiga karaktärsdrag: 
• Alla byggnadens äldre originaldelar.
• Pelare av natursten som byggnaden står på, karaktä-
ristiskt för magasin. 
• Enkel fasad av stående panel. Brädfodrade knutar.
• Fasad målad i röd slamfärg samt svarta dörrar.
• Sadeltak.
• Små fönster typiskt för magasin.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 46
NORRA SKARBOL 1:19

Adress: Intill Herrgårdsgatan 2 
Byggår: Tidigt 1900-tal, uppskattningsvis 1920-tal
Byggherre: Troligtvis John Brynteson
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering: 
Ett garage byggt för herrgårdens bruk, enligt uppgift 
åt John Brynteson som var tidig med att äga bil under 

1900-talets början. Troligtvis ett av Värmlands äldsta 
garage. Liknar i mångt och mycket en ekonomibygg-
nad.

Viktiga karaktärsdrag:
• Rött tegel i fasaden samt gavelrösten med träpanel.
• Tre portar i trä målade i tidstypisk färgsättning.
• Enkelt sadeltak.
• Originalfönster med träsnickerier och genomgående 
spröjs.
• Lucka på västra gavelröstet.

Nr 45
NORRA SKARBOL 1:19

Adress: Intill Herrgårdsgatan 2 
Byggår: 1902-03
Byggherre: Harald Breien
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering: 
Före detta mejeri intill Svaneholms herrgård. Till 
mejeriet kunde man komma och handla mjölk och me-
jeriprodukter. Tidigare ska ha funnits ett äldre mejeri. 
Byggnaden visar på Svaneholms herrgårds storlek och 

betydelse med eget mejeri samt på äldre hushållning. 
Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde i samman-
hanget kring Svaneholms herrgård samt i sig själv som 
en äldre mejeribyggnad.

Viktiga karaktärsdrag:
• Byggnadens olika fasadmaterial som visar på använd-
ningen innanför, putsad del samt stående panel. 
• Äldre portar och fönster av träsnickerier.
• Vällingklocka på gaveln.
• Traditionell färgsättning där delen med ekonomi-
byggnad har röd slamfärg och mejeridelen har avvi-
kande ljusare färgsättning.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 47
NORRA SKARBOL 1:19

Adress: Mellan Herrgårdsgatan 2 och 6
Byggår: 1901
Byggherre: Harald Breien
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Ladugård på västra sidan av Herrgårdsgatan som 
tidigare tillhört herrgården. Enligt brandförsäkring 
från 1906 är byggåret 1901 men här har även funnits 
en annan ladugård tidigare, samt en till parallellt på 

andra sidan vägen. Ladugården är inte den äldsta 
byggnaden kring herrgården, men den är en del av 
helheten och har ett kulturhistoriskt värde i sam-
manhanget vid herrgården som rymmer olika slags 
byggnader som visar på äldre hushållning och bebyg-
gelsemönster. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Murad och slammad nederdel i den delen som 
inrymt djur.
• Enkel träpanel i övriga fasaddelar.
• Port i gavelröstet till höskullen.
• Enkelt sadeltak.

110



VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 48
NORRA SKARBOL 1:19

Adress: Svaneholms gård 
Byggår: Uppskattat till 1800-tal
Byggherre: Troligtvis av släkten Uggla
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering: 
Före detta trädgårdsmästarbostad. Vid renovering 
hittades en tidning från 1858, vilket kan ge en indika-
tion på byggåret. Det finns uppgifter om att en träd-
gårdsmästare flyttar till platsen redan 1812. När Breien 
köpte Svaneholm 1896 så fanns byggnaden med i den 
försäkring han tecknade, så den bör vara byggd under 

Ugglas tid innan dess. Under 1900-talet har det varit 
handelsträdgård här, idag är det bostad. Byggnaden 
har ett kulturhistoriskt värde i sin användning som 
trädgårdsmästarbostad, som en del av sammanhang-
et vid Svaneholms herrgård och berättar om gårdens 
hushållning och ekonomi. Byggnaden har en hög ålder 
då den troligtvis är från mitten av 1800-talet samt att 
trädgårdsmästare har bott på platsen under lång tid. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Byggnadens lilla volym.
• Sadeltak med röda pannor.
• Fasad av träpanel och grund av natursten.
• Liten farstukvist vid entrén på husets mitt.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 49
NORRA SKARBOL 1:19

Adress: Svaneholms gård 
Byggår: Troligtvis kring sekelskiftet 1900
Byggherre: Eventuellt H. A. Breien.
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Växthus som tillhör den före detta trädgårdsmästar-
bostaden intill Svaneholms herrgård. H. A. Breien 
köpte Svaneholms herrgård 1896, då tecknades en 
försäkring där växthuset inte var med, men 1906 
var växthuset upptaget i förteckningen. Det tyder på 
att det tillkom under Breiens tid mellan 1896-1906, 

vilket stämmer med utseendet på växthusfönstren. 
Det kan dock vara ett tidigare växthus som omtalas, 
så byggåret är osäkert. Växthuset har blivit tillbyggt åt 
väster under mitten av 1900-talet, delen med kul-
turhistoriskt värde är den äldre åt öster. Byggnaden 
har på samma sätt som trädgårdsmästarbostaden ett 
kulturhistoriskt värde som en del av sammanhanget 
vid Svaneholms herrgård och berättar om gårdens 
hushållning och ekonomi. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Många och stora originalfönster i trä med genomgå-
ende spröjs och små rutor.
• Fasad av träpanel och flackt tak.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 50
SVANEHOLM 1:6

Adress: Svanskogs kyrka, Kyrkvägen
Byggår: 1733, tornet 1738
Byggherre: Svanskogs församling 
Byggmästare: Den tyske byggmästaren Philip Eckel
Värdering:  Grön – särskilt värdefull, skyddad av 
kulturmiljölagens 4:e kapitel.

Värdemotivering: 
Redan under medeltiden fanns en kyrka på platsen för 
dagens sockenkyrka. Efter ökat befolkningstal under 
början av 1700-talet, som följd av Svaneholms järn-
bruk, byggdes denna större kyrka i barockinspirerad 
stil. Kyrkan blir ett mått på befolkningstillväxten i trak-
ten. Byggmästaren Philip Eckel, hade tidigare svarat 
för uppförandet av Karlstads domkyrka. Restaurering-

ar har ägt rum 1828, 1891 och 1949. Svanskogs kyrka 
har ett mycket högt kulturhistoriskt värde, bland annat 
ett symboliskt- identitets- och traditionsvärde, histo-
riskt värde samt byggnadshistoriskt och arkitektoniskt 
värde. Byggnaden är skyddad av kulturmiljölagen och 
ändringar behöver tillstånd från länsstyrelsen.

Viktiga karaktärsdrag: 
• Volymen med grekisk korsformad plan och torn vid 
västgaveln. 
• Fasad i spån målad med röd slamfärg.
• Tak av glimmerskiffer.
• Rundbågiga småspröjsade fönster som är målade vitt.
• Två pardörrar samt en mindre ingång till sakristian. 
• Tornet med en smalare klocklanternin med huv 
överst samt en liten smidd tupp. Takfallen på tornet är 
klädda med tjärbehandlade spån. 
• Utanför kyrkan finns ett antal gravkors av järn.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 51
SVANEHOLM 1:6

Adress: Kyrkvägen 2
Byggår: 1985
Byggherre: Svanskogs Församling 
Arkitekt: Inger Berggrén, Skanark AB
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering: 
Svanskogs församlingshem är byggd i tidstypisk 
postmodernism och ritad av Inger Berggrén som ritat 
många offentliga byggnader inkl. kyrkor i Värmland 

och senare blev länsarkitekt (1992-2005). Byggnaden 
har ett symboliskt värde som offentlig byggnad i när-
heten av Svanskogs kyrka där den ligger i en kultur-
historiskt värdefull miljö. Dess tidstypiska arkitektur 
och ovanliga form ger ett arkitektoniskt värde. 

Viktiga karaktärsdrag: 
• Tydlig volym med kvadratisk plan, tälttak och en 
bred takfot. Huv över takets mitt och tre burspråk i 
väster. Indraget entréparti. 
• Stående faluröd lockpanel. Vitmålade fönster.
• Tak täckt av skiffer.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 52
SVANEHOLM 1:11

Adress: John Bryntesons väg 15
Byggår: 1928-29
Byggherre: Lilly Brynteson (gift Forslund) lät upp-
föra det. Byggdes av Ernst Järnfelt Byggnadsaktiebo-
lag i Göteborg (Platzer Bygg) 
Arkitekt: Johan Jarlén 
Värdering: Grön – särskilt värdefull 

Värdemotivering: 
Välbevarad villa i tidstypisk 1920-talsklassicism med 
extra påkostade detaljer som burspråk, vacker entré, 
pelare och bladguld i fasaddetaljer. Byggdes för Lilly 

Brynteson med familj, ett av John och Emma Bryn-
tesons fem barn. Tidigare fanns även en rosenparterr 
och arboretum i trädgården. Den innersta delen av 
garaget är även det byggt 1929 vilket är ett mycket 
tidigt garage. Villan har ett lokalhistoriskt samt arki-
tektoniskt värde.

Viktiga karaktärsdrag:
• Den brutna och nederst svagt utsvängda takformen 
med röda enkupiga pannor.
• Träfasaden med alla dess snickeridetaljer.
• Originalfönster med bågar och karmar i trä.
• Två utsmyckade entrépartier samt balkong med 
räcke.
• Den äldre delen av garaget.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 53
SVANEHOLM 1:13

Adress: John Bryntesons väg 3
Byggår: 1907
Byggherre: Svanskogs kristna friförsamling (efter 
1939 Svanskogs Missionsförsamling)
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Svaneholms missionshus uppfördes på egen be-
kostnad av brukspatron John Brynteson 1907 och 
överlämnades i juli 1919 som gåva till församlingen. 
Brynteson kom även senare att verka som försam-
lingens mecenat. Missionshusbygget i Svaneholm är 

på detta sätt unikt. Predikantbostad uppfördes på 
andra sidan vägen 1923. Missionshuset byggdes till 
1951-1952 och från den tiden användes benämningen 
Missionskyrkan. En större ombyggnad genomfördes 
1978 och ytterligare en omfattande 2005. Idag är 
byggnaden mycket förändrad men den har fortfaran-
de ett lokalhistoriskt värde och ett värde som tidigare 
offentlig byggnad på orten.

Viktiga karaktärsdrag: 
• Volymen med sadeltak och långsträckt form med 
högre fönster, vilket berättar om samlingssalen, samt 
koret på östra gaveln. 
• Träpanel i fasaden.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 54
SVANEHOLM 1:18

Adress: Herrgårdsgatan 15
Byggår: 1934
Byggherre: Rut Bryntesson (gift Lundmark) lät 
uppföra det
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Villa i 1920-talsklassicistisk stil med vissa drag av 
1930-talsfunktionalism där utvändiga ändringar 

har gjorts genom åren. Byggnaden har koppling till 
ortens historia då den byggdes som bostad åt John 
och Emma Bryntesons dotter Rut. Hon gifte sig med 
en kapten på Svenska Amerikalinjen och inredningen 
sägs vara inspirerad av ett skepp i art deco-stil. Bygg-
naden har ett lokalhistoriskt värde, är tidstypisk och 
unik med sin inredning. 

Viktiga karaktärsdrag
• Mansardtak med två skorstenar och lunettfönster.
• Fasad med träpanel och symmetrisk fönstersättning.

Nr 55
SVANEHOLM 1:21

Adress: Storgatan 28
Byggår: 1939
Byggherre: Walfrid (Valle) Karlsson
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Från början ett tvåfamiljshus kallat Solliden från 
1939. Ändringar har gjorts 1951 och 1961. Första 
ägare var handlare och kioskinnehavare Walfrid och 

Agnes Karlsson. Kiosken låg intill järnvägsstationen, 
nedanför Missionskyrkan. Makarna bodde tidigare i 
lilla lägenheten i järnvägsstationen. Villa i tidstypiskt 
utförande från 1930-talet med vissa karaktärsdrag, 
som fönster, i originalutförande. Byggnaden har ett 
visst kulturhistoriskt värde.

Viktiga karaktärsdrag: 
• Den sockerkubsliknande formen.
• Tidstypisk 1930-talsfärgsättning med ljus fasad och 
mörkare fönster.
• Träfönster med smala karmar och bågar.

117



VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 56
SVANEHOLM 1:23

Adress: Storgatan 34
Byggår: 1920, inflyttning 1922
Byggherre: -
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
”Gamla skolan”. 1918 beslutades att bygga en folksko-
la i Svaneholm. Den byggdes 1920 och 1922 flyttade 
barnen in. Här fanns två lärosalar, en slöjdsal samt 

skolkök. 1955 stod en ny centralskola färdig i Svane-
holm och de flesta bygdeskolor lades med tiden ned 
inklusive denna. Intill skolan (Storgatan 32) ligger f.d 
lärarbostaden från 1919. 1968 blev det bibliotek på 
bottenvåningen och ungdomsgård och aktivitetshus 
på övervåningen. Byggnaden har ett lokalhistoriskt 
värde som ortens skola.

Viktiga karaktärsdrag: 
• Den större volymen och brutet tak.
• Uppradningen av fönster med jämna mellanrum.
• Träpanel målad i tidstypisk färgsättning. 

Nr 57
SVANEHOLM 1:28

Adress: Järnbruksgatan 23, Storgatan 49
Byggår: 1952
Byggherre: Svaneholms AB  
Arkitekt: Erik Andrén, Åmåls sågverks AB
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
F.d. matbespisning med koppling till bruket. 1984 
ungdomsverksamhet, med utspisning och förlägg-

ning. Från 2011 Värdshuset Mässen i Svanskog AB 
med matservering. Byggnaden är relativt välbevarad 
med tidstypisk utformning för 1950-talet. Den har ett 
lokalhistoriskt värde i sin koppling till bruket och som 
halvoffentlig byggnad. 

Viktiga karaktärsdrag: 
• Byggnadens större volym, samt förskjutning i två 
delar.
• Sadeltak med röda pannor och skorsten.
• Liggande träpanel i tidstypisk färgsättning. 
• Fönster i träsnickerier och tidstypisk indelning.

118



VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 59
SVANEHOLM 1:48

Adress: Bengtsforsvägen 14
Byggår: 1958
Byggherre: Svanskogs Folketshus Förening 
Arkitekt: FHR Arkitektbyrå
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Svanskogs Folkets hus stod klart 1958 och inrymde 
tre samlingssalar, bibliotek, kaffekök, hobbyrum samt 

en bostadslägenhet på tre rum och kök. Tillbyggd 
1976. Företeelsen Folket hus uppstod ur arbetarrörel-
sens behov av möteslokaler efter att det fackliga och 
politiska engagemanget ökat vid slutet av 1800-talet. 
Byggnaden har ett socialhistoriskt och lokalhistoriskt 
värde samt kontinuitet i att fortfarande användas som 
samlingssal.

Viktiga karaktärsdrag:
• Fasad i gult tegel, där ena delen har vitmålade pela-
re på utsidan. 
• Sadeltak med röda tegelpannor.

Nr 58
SVANEHOLM 1:33

Adress: Storgatan 39
Byggår: 1872 
Byggherre: -
Värdering: Grön – särskilt värdefull, skyddad av 
kulturmiljölagen

Värdemotivering: 
Milsten utmed Storgatan som är skyddad som forn-
lämning av kulturmiljölagens andra kapitel. Läns-

styrelsen ska kontaktas vid ändringar kring stenen. 
Milstenen är 55 cm hög och 35-40 cm bred och har 
inskriften ¼ MIL 1872. Stenen är fastgjuten på en flat 
sten. Har ett kulturhistoriskt värde som tecken på en 
äldre vägsträckning. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Hela stenen samt dess fundament. 
• Synligheten av inskriptionen. 
• Att det är fritt från högre växtlighet runtomkring 
stenen så att den är synlig från vägen.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 60
SVANEHOLM 1:66

Adress: Talmansgatan 33
Byggår: - 
Byggherre: 1952
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Villa tidstypisk för 1940-50-talen som ligger i en 
tydlig årsring i Svaneholm med villor från samma 

tid. Villan är välbevarad i sina material och har som 
representant för tiden och en utbyggnadsepok i Sva-
neholm ett visst kulturhistoriskt värde. 

Viktiga karaktärsdrag: 
• Originalfönster i trä.
• Stående locklistpanel i fasaden.
• Trappa med räcke och nätt skärmtak.
• Pannor på sadeltaket.

Nr 61
SVANEHOLM 1:74

Adress: John Bryntesons väg 17
Byggår: 1951
Byggherre: Inga-Lill Brynteson lät uppföra huset. 
Byggdes av Åmåls Sågverks Aktiebolag.
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Relativt välbevarad villa från tidigt 1950-tal. Villan 
byggdes åt Inga-Lill, ett av John och Emma Bryntes-

sons fem barn. Här fanns en pool där det sägs att flera 
av barnen i trakten lärde sig simma. Villan är tidsty-
pisk för 1940-50-talsmodernismen, till synes välbeva-
rad och har ett lokalhistoriskt värde.

Viktiga karaktärsdrag:
• Envåningsbyggnad, samt formen med ett gavelparti 
som sticker ut från den avlånga huvuddelen.
• Den liggande träfasaden.
• Perspektivfönster.
• Räcket till verandan.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 62
SVANEHOLM 1:81

Adress: Bengtsforsvägen 3
Byggår: 1954-55
Byggherre: - 
Arkitekt: Carl Waldenström
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Svanskogs skola och förskola, tidigare kallad Svane-
holms skola, stod klar 1955 och blev då en centralskola 
för bygden. Här fanns sex lärosalar och grupprum 

samt bibliotek. 1967 byggdes en fristående byggnad in-
till med gymnastiksal, slöjdsal och lärosalar. Byggherre 
för den var Skolstyrelsen i Svanskogs kommun och 
arkitekt Rockhammars hus (Rockhammars bruk AB). 
2022 byggdes skolan till med ytterligare skollokaler. 

Viktiga karaktärsdrag:
• 1950-talsbyggnadens gula strängpressade räfflade 
fasadtegel. Fönstrens placering och upprepning. Dess 
smala bågar och karmar.
• Byggnaden från 1967:s indelning av fasaden i rött 
tegel samt ljusare delar i trä/plattor. Fönsterband och 
fönstrens indelning samt smala karmar och bågar.
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Nr 63
SVANEHOLM 1:82

Adress: Järnbruksgatan 47 och 49
Byggår: Ansökan om bygglov 1949, byggt 1951
Byggherre: Svanskogs landskommun
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering: 
Byggnaden stod klar 1951 och användes som kom-
munkontor inkl. kommunarkiv för dåvarande 
Svanskogs landskommun samt läkar- och distrikts-
sköterskemottagning inklusive bostad för sköterskan, 
tandläkare, banklokal, polis inklusive bostad för 
en polis. 1971 gjordes en kommunsammanslagning 
och Svanskog blev en del av Säffle kommun. Däref-
ter har byggnaden haft olika användningar, bland 
annat blomsterhandel och bostäder. Byggnaden har 

ett symboliskt värde för Svaneholm som centralort 
och ett historiskt värde som kommunhus samt flera 
samhällsviktiga funktioner. Byggnaden är i stort 
välbevarad (så när som på en entrédörr på den större 
byggnadsdelen) och tidstypisk i sin utformning. 

Viktiga karaktärsdrag: 
• De två byggnadskropparnas olika utformning, en 
mindre i röd tegelfasad samt en större i ljus puts. 
• Svanskogs kommunvapen ovanför huvudentrén.
• Fönster i originalutformning med träsnickerier inkl. 
ett åttkantigt trapphusfönster.
• Entrépartier i original av trä, där ett har sidofönster 
och på den större putsade byggnaden omfattningar i 
rött tegel. 
• Takformerna lagt med rött lertegel. Det mindre 
tegelhusets takfot.
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Nr 64
SVANEHOLM 1:82

Adress: Järnbruksgatan 47
Byggår: - 
Byggherre: -
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Byggnaden är flyttad från sin ursprungliga plats där 
före detta kommunhuset ligger, i samband med bygget 
av detta. Huset kallades ”sjukstuga” och ska ha varit 
byggt ifall det skulle bryta ut en epidemi, oklart om det 
togs i anspråk för ändamålet. Det var även expedition 
för kristidsnämnden. I huset låg sparbanken en period 

innan den flyttade till centrumhuset. Det har även varit 
bostad för olika familjer genom åren. Det är oklart om 
det är detta hus eller ett annat, som byggdes 1805 som 
sockenmagasin och senare omvandlades till sjukstuga 
och så småningom vaktmästarbostad vid kommunhu-
set. Byggnaden har ett modernistiskt utseende, men 
kan vara kraftigt omgjord, så det är oklart vilken ålder 
byggnaden har. Den har ett kulturhistoriskt värde i de 
samhällsfunktioner som den har hyst genom åren, som 
sjukstuga, kristidsnämnd och bank.

Viktiga karaktärsdrag: 
• Byggnadens lilla volym.
• Traditionella material som träfasad, träfönster och 
pannor på taket. 
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Nr 65
SVANEHOLM 1:103

Adress: Järnbruksgatan 3
Byggår: 1963
Byggherre: Herman Johansson  
Arkitekt: S. Sundberg
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Villa tidstypisk för 1960-talet som ligger i en tydlig 

årsring i Svaneholm med villor från samma tid. Villan 
är välbevarad i sina material och har som represen-
tant för tiden och en utbyggnadsepok i Svaneholm ett 
visst kulturhistoriskt värde. 

Viktiga karaktärsdrag: 
• Gult fasadtegel.
• Originalfönster i trä i tidstypisk färgsättning.
• Dörr i ädelträ med fönster.
• Nätt entrétak samt trappräcke.

Nr 66
SVANEHOLM 1:137

Adress: Ringvägen 5
Byggår: 1964
Byggherre: Henry Jansson  
Arkitekt: AB Fogelfors Bruk
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Villa tidstypisk för 1960-talet som ligger i en tydlig 

årsring i Svaneholm med villor från samma tid. Villan 
är välbevarad i sina material och har som represen-
tant för tiden och en utbyggnadsepok i Svaneholm ett 
visst kulturhistoriskt värde. 

Viktiga karaktärsdrag: 
• Gult fasadtegel. Indragen veranda där fasaden har 
träpanel.
• Originalfönster i trä i tidstypisk färgsättning.
• Dörr i ädelträ med fönster.
• Tegelpannor på taket.
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Nr 68
SVANEHOLM 1:147, 1:254, 1:256-1:259

Adress: Smedjegatan 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 A-D
Byggår: 1960 
Byggherre: Troligtvis Stiftelsen Svanskogshus 
Arkitekt: Carl Waldenström 
Värdering: Grön – särskilt värdefulla 

Värdemotivering: 
Åtta längor radhus med åtta lägenheter i de fles-
ta. Tidstypisk arkitektur och de mest välbevarade 
radhusen i området med entrépartier och fönster i 
originalutförande. De har ett kulturhistoriskt värde 

som tidigare arbetarbostäder med koppling till det för 
Svaneholm så viktiga bruket och berättar om sam-
hällets framväxt under mitten av 1900-talet. Samlade 
skapar de ett enhetligt miljömässigt värde. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Två våningar med sadeltak på varje enhet.
• Stående träpanel målad i tidstypisk färgsättning. 
Alla längor i samma kulör.
• Pannor på taken.
• Entrédörrar och entrépartier i trä, med karosseripa-
nel och sidofönster. 
• Nätta entrétak och originalbelysning.
• Träfönster och dess indelning. 

Nr 67
SVANEHOLM 1:142

Adress: Ringvägen 6
Byggår: 1965
Byggherre: Yngve Andersson  
Arkitekt: AB Fogelfors Bruk
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Villa tidstypisk för 1960-talet som ligger i en tydlig 

årsring i Svaneholm med villor från samma tid. Villan 
är välbevarad i sina material och har som representant 
för tiden och en utbyggnadsepok i Svaneholm ett visst 
kulturhistoriskt värde. 

Viktiga karaktärsdrag: 
• Gult fasadtegel.
• Originalfönster i trä i tidstypisk färgsättning.
• Dörr i ädelträ med sidofönster.
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Nr 69
SVANEHOLM 1:148

Adress: Storgatan 15
Byggår: 1961
Byggherre: Svanskogs kommun 
Arkitekt: Carl Waldenström
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Brandstation. Tillbyggnad 1979 med omklädnings-

rum och garage. Strategisk placering nära bruket och 
järnvägsstationen. Tidstypisk modernistisk utform-
ning ritad av Säffles stadsarkitekt Carl Waldenström. 
Funktionen som brandstation ger ett samhällshisto-
riskt värde då den berättar om den offentliga utbygg-
naden under efterkrigstiden och det växande samhäl-
let Svaneholm. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Uppdelning i olika byggnadskroppar.
• Det gula fasadteglet och pulpettak. 

Nr 70
SVANEHOLM 1:152

Adress: John Bryntesons väg 6
Byggår: 1920-21
Byggherre: Byggdes för Viktor och Ester Brynteson
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Stor villa med flera gavlar och många olika takfall. 
Huset byggdes åt Viktor och Ester Brynteson som 

drev brukshandeln. Viktor var brorsson till John 
Brynteson. Byggnaden har ändrats något, bland 
annat 1937 och några fönster har bytts ut. Tidstypisk 
jugendvilla som i stort är välbevarad. 

Viktiga karaktärsdrag: 
• Fönsterindelning med småspröjs i övre delen.
• Liggande samt stående träpanel och snickeridetal-
jer. Tidstypisk färgsättning.
• Takform inkl. burspråk och gavlar.
• Röda enkupiga takpannor.

126



VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 72
SVANEHOLM 1:154

Adress: Weinbergsvägen 2
Byggår: 1939 
Byggherre: Ev. Svaneholms AB
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Tidstypisk villa med enkla drag och fina proportioner. 

Vissa delar är utbytta men fönster och farstukvist är 
troligtvis original. Hit flyttade 1943 bokhållaren Erik 
Karlsson med familj och som ägare stod Svaneholms 
AB, varav man kan se en koppling till bruket. Villan 
har karaktär av tidstypiskt egnahem.

Viktiga karaktärsdrag: 
• Form med sadeltak, frontespis med balkong, far-
stukvist med smäckert järnräcke.
• Originalfönster med träsnickerier.

Nr 71
SVANEHOLM 1:153

Adress: Herrgårdsgatan 8  
Byggår: 1930 eller 1933
Byggherre: Kermit och Margit Brynteson
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Stor villa i 1920-talsklassicistisk stil som byggdes åt 
Kermit Brynteson, disponent vid bruket och barn till 
John och Emma Brynteson. Villan har 10 rum och kök. 

1955 byggdes garage. Påkostat exempel på 1920-tals-
klassicism (dock fönster i modernistisk stil). Byggna-
den har ett lokalhistoriskt värde som bostad åt brukets 
disponent.

Viktiga karaktärsdrag:
• Brutet tak med svängt nedre takfall samt frontespis. 
Takpannor på taket.
• Putsad fasad i tidstypisk färgsättning.
• Entréparti med trapp och ovanliggande balkong samt 
räcken i järnsmide.
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Nr 73
SVANEHOLM 1:169

Adress: Smedjegatan 1 A, B, C, D, E, G
Byggår: 1967
Byggherre: Stiftelsen Svanskogshus. 
Huvudentreprenör: Åmåls Bygg AB  
Arkitekt: Carl Waldenström
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Centrumhuset byggdes 1967 och inhyste då Åmåls 
Sparbank, kiosk, frisörsalong, distriktsköterska samt 
post. 1984 låg Sparbanken här, 2004 affärslokal och 
2008 systembolag. Bankomat, kontor, bageri, kondi-
tori och polisexpedition har också funnits här. I dag 
är det bland annat mataffär, pizzeria och fritidsgård. 
Centrumhuset består av två byggnader i ett L där 

även ett flerbostadshus (från samma år och arkitekt) 
hör till och skapar ett U. Byggnaden har varit en träff-
punkt med ett socialt värde. Den är ett tydligt uttryck 
för hur tätorten etablerar sig med lokal service under 
1900-talet och centrumbyggnader som de här är ett 
tidstypiskt fenomen för mindre orter och stadsdelar i 
utkanten av städerna särskilt under 1960-talet. Fler-
bostadshuset i anslutning till centrumverksamheter-
na hör till konceptet, så bostadshuset har även det ett 
visst kulturhistoriskt värde som tidstypisk. 

Viktiga karaktärsdrag:
• De olika fasadmaterialen som bryter upp byggnaden 
i mindre delar, vitt och brunt tegel samt delar med 
träpanel, skivor i överdelen.
• Skärmtak i olika nivåer. 
• Flerbostadshusets bruna tegel samt entrépartier i 
materialet trä.
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Nr 74
SVANEHOLM 1:171_1 och SVANEHOLM 
1:253

Adress: Smedjegatan 10 A-D, Carl Ugglas gata 29 A-D 
och 31 A-D
Byggår: 1968-69
Byggherre: Stiftelsen Svanskoghus, kommunalexp 
Svaneholm Svanskog  
Arkitekt: Carl Waldenström
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Tre längor med radhus i suterräng, med fyra bostäder 
i varje. Bostäderna ligger nära bruket och har koppling 

till den tid då bruket var en stor arbetsplats på orten. 
Radhusen är delvis välbevarade och tidstypiska i sin 
utformning och hör tydligt samman. De är en del av 
en tydlig årsring av radhus och berättar om samhället 
Svaneholms framväxt under 1960-talet. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Radhusens volym i två våningar med sadeltak, där 
varje bostad har ett eget takfall som är något förskjutet 
från de andra i den lutande terrängen. 
• Gavlar och brandmurar i rött tegel, stående träpanel i 
gavelspetsar samt övervåningar. Putsad undervåning. 
• Tidstypiska färgsättningar där alla bostäder är måla-
de i samma kulör.
• Pannor på taken.

129



VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 75
SVANEHOLM 1:171_2 och 3, 
SVANEHOLM 1:253

Adress: Smedjegatan 12 A-C, Carl Ugglas gata 
20 A-C, 22 A-C, 26 A-C, 28 A-B, 30 A-B, 32 A-C, 
 Fleetwoods gränd 8 A-C
Byggår: 1969 - 1970
Byggherre: Stiftelsen Svanskoghus, kommunalexp 
Svaneholm Svanskog  
Arkitekt: Carl Waldenström
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
En enhetlig samling av sex kedjehus med tre bostäder 
i varje, samt två parhus och en tillhörande byggnad 
som är panncentral eller tvättstuga (byggår 1968). 
Alla är ritade av Carl Waldenström åt Stiftelsen 

Svanskogshus. Byggnaderna är delvis välbevarade, en 
del har alla delar kvar i original som fönster, dörrar, 
entrétak, medan andra fått dem utbytta. De ligger 
mycket enhetligt intill varandra uppför backen, nära 
bruket som var en stor arbetsplats. De har en tidsty-
pisk utformning och ett kulturhistoriskt värde i den 
tydliga årsring de representerar i Svaneholm i ett 
område med bostäder kopplade till bruket. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Byggnadernas volym i en våning med sadeltak lagda 
med pannor.
• Fasader uppdelade i delar med rött tegel och andra 
delar med stående träpanel.
• Tidstypiska färgsättningar där alla bostäder i sam-
ma länga är målade i samma kulör, och även flera av 
längorna hör ihop färgmässigt.
• Dörrar och fönster samt entrétak i originalutförande. 
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Nr 76
SVANEHOLM 1:173

Adress: Herrgårdsgatan 2 
Byggår: 1776
Byggherre: Carl Thomas Uggla
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering: 
Huvudbyggnaden till Svaneholms herrgård uppfördes 
1776 av familjen Uggla som ägde gården under lång 
tid. Belägg för gården finns från 1540, men det finns 
även uppgifter om att platsen användes som prästgård 
från slutet av 1100-talet och fram till 1527 då Gustav 
Vasa tog gården från kyrkan. Så småningom blev 
gården frälsegård för släkten Uggla fram till 1894. Då 
såldes gården till norrmannen Breien som 1907 sålde 
till John Brynteson. Genom åren har gården haft en 
nära koppling till Svaneholms bruk, då det varit bostad 

för brukspatronen. Det har varit den äldsta och största 
gården i den närmsta trakten. Byggnaden är välbeva-
rad, tidstypisk och har karaktärsdrag typiskt för värm-
ländska herrgårdar. Den har ett högt kulturhistoriskt, 
byggnadshistoriskt och lokalhistoriskt värde men även 
ett identitetsvärde för orten. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Fasadens symmetri och volym med två våningar och 
brutet tak med avvalmade gavelspetsar samt frontespi-
ser och inbyggda glasverandor på vardera långsidan. 
• Fasadens panel i detalj, målad med ljus oljefärg.
• Glimmerskiffer på taket.
• Trappor av kalksten på framsida och röd granit åt 
parken. Sockel av slammad granit.
• Park och allé. (Allén är skyddad enligt biotopskydd i 
miljöbalkens 7 kap. och kräver tillstånd från länsstyrel-
sen vid ändringar.)
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Nr 77
SVANEHOLM 1:173

Adress: Herrgårdsgatan 2 
Byggår: 1778
Byggherre: Thomas Uggla
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering: 
Svaneholms herrgårds södra flygel. Flygeln har 
haft många användningar, tidigt var det dräng- 
och betjäntkammare, brygghus (d.v.s. tvättstuga), 
mangelbod och två klädesbodar. År 1831 användes 
drängstugan som sockenstuga. Det ska även ha 
funnits ett orangeri/växthus i den södra delen, samt 
bagarstuga och slöjdstuga. På senare tid har det varit 
bostäder och kontor. Tidigare har flyglarna varit ljust 

målade med vita detaljer och haft skiffertak. Flygeln 
har ett miljömässigt värde då den har stor betydelse 
för gårdsbildningen vid herrgården som stöds av de 
två flyglarna vid var sida när man möter gården från 
allén. Byggnaden har en hög ålder och har ett bygg-
nadshistoriskt och kulturhistoriskt värde både i sig 
och i sammanhanget vid Svaneholms herrgård.

Viktiga karaktärsdrag:
• Placeringen mittemot den norra flygeln och framför 
huvudbyggnaden. Dess liknande utseende som den 
andra flygeln. 
• Fasad med stående locklistpanel i tidstypisk färgsätt-
ning.
• Symmetrisk placering av fönster och dörr.
• Fönstersnickerier av trä samt genomgående spröjs.
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Nr 78
SVANEHOLM 1:173

Adress: Herrgårdsgatan 2 
Byggår: 1765
Byggherre: Uggla
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering: 
Svaneholms herrgårds norra flygel är den äldsta bygg-
naden på gården, till och med äldre än huvudbyggna-
den. Flygeln har haft många användningar, tidigt var 
det brukskontor för skrivare och bokhållare, bagar-
stuga, mjölkkammare, personalbostad och gästrum. 
Tidigare har flyglarna varit ljust målade med vita detal-
jer och haft skiffertak. Flygeln har ett miljömässigt 

värde då den har stor betydelse för gårdsbildningen vid 
herrgården som stöds av de två flyglarna vid var sida 
när man möter gården från allén. Byggnaden har en 
hög ålder och har ett byggnadshistoriskt och kultur-
historiskt värde både i sig och i sammanhanget vid 
Svaneholms herrgård. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Placeringen mittemot den södra flygeln och framför 
huvudbyggnaden. Dess liknande utseende som den 
andra flygeln. 
• Fasad med stående locklistpanel i tidstypisk färgsätt-
ning.
• Symmetrisk placering av fönster och dörr.
• Fönstersnickerier av trä samt genomgående spröjs.

133



VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 79
SVANEHOLM 1:175

Adress: Järnvägsgatan 1
Byggår: 1925, invigd 1 dec 1928
Byggherre: Åmål Årjängs Järnväg (ÅmÅj) 
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering: 
Svanskogs järnvägsstation är en välbevarad byggnad 
med högt lokalhistoriskt värde. Intill ligger en liten 
byggnad som haft herr- och damtoalett, förråd och 
vedbod. Den är från samma tid (1925) och ingår också 
i värdet.Banan öppnade 2 december 1928 och har fått 
genomgå ägarbyten och nedläggningar genom åren. 
Järnvägen har i perioder använts både för persontra-
fik och gods, framför allt för bruket i Svanskog men 

även för jordbruket. Efter persontrafiksnedläggningen 
1966 såldes stationshuset och så småningom köpte 
Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg (JÅÅJ) 
det och renoverade så att det återinvigdes 1995 som 
museijärnväg. Invändigt finns väntsal, biljettlucka och 
kontor i originalskick samt lokalhistoriska utställning-
ar. 

Viktiga karaktärsdrag: 
• Byggnadens volym samt träpanel och knutar.
• Originalfönster i trä med småspröjsad indelning.
• Originaldörrar i trä med fönster och spröjs samt 
huvudentréns inramning.
• Enkupiga lertegelpannor på det brutna takfallet.
• Tidstypisk färgsättning.
• Det lilla husets har samma viktiga karaktärsdrag 
som ovan.
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Nr 80
SVANEHOLM 1:243

Adress: Lillälven. Bron i förlängningen av Svane-
holms herrgårds allé
Byggår: Osäkert, troligtvis 1700-tal, det finns en bro 
här på karta från 1717, 1772 samt 1788
Byggherre: -
Värdering: Grön – särskilt värdefull. Broar omfattas 
dock inte av PBL 8:13.

Värdemotivering: 
Över Lillälven (just här även kallad Svane holmsälven) 
går en välvd stenbro med ett valv. Bron har tillhört 

Svaneholms herrgård. Den gav tillgång till åkrar som 
skulle brukas på andra sidan älven samt var väg för kor 
som skulle på bete. Bron är av hög ålder och berättar 
om arbete med koppling till herrgården samt indu-
strin och har ett kulturhistoriskt och industrihistoriskt 
värde. Bron är i stort välbehållen men har lagats med 
cement. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Bro av tuktad gråsten med valv. (Bron är 9 meter lång 
och 3,5 m bred. Valvet är 1,3 m brett och 2,5 m högt.)
• Intill finns även en två meter lång skadad ränna som 
delvis är raserad.

Nr 81
SVANEHOLM 1:243

Adress: Mittersta dammen i denna sträcka av Lillälven
Byggår: Trol. 1907
Byggherre: Trol. John Brynteson och Svaneholm bruk
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde. 

Värdemotivering: 
1907 grävdes kanalen från Edsbron till fabriken på 

initiativ av John Brynteson. Dammar na användes vid 
flottning av timmer från Väster- och Mellan-Svan. 
Timret skulle till sågverket och till trämassetillverk-
ningen. En del sorterades ur och flottades vidare via 
en kanal till Öster-Svan och vidare till Långserud. 
Dammen har ett industrihisto riskt och lokalhistoriskt 
värde i kopplingen till Svaneholms bruk.

Viktiga karaktärsdrag:
• Damm över Lillälven med gångspång ovanpå.

135



VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 82
SVANEHOLM 1:243

Adress: Norr om brandstationen på Storgatan 15
Byggår: 1916
Byggherre: Troligtvis Åmål Årjängs Järnväg (ÅmÅj)
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde. Broar 
omfattas dock inte av PBL 8:17.

Värdemotivering: 
Bron byggdes 1916 som järnvägsbro över Lillån för 
banan mellan Åmål och Årjäng. Järnvägsbanan hade 

betydelse för Svaneholms kontakt med omvärlden och 
särskilt för bruket. Bron är byggd av tuktade gråstenar 
och har järnräcken. Den har ett kulturhistoriskt värde 
som byggnadsverk men berättar även om järnvägen 
och hur Svaneholm utvecklades på 1900-talet.

Viktiga karaktärsdrag:
• Bro av 0,6-1 meter långa och 0,4-0,6 meter tjocka 
tuktade gråstenar.
• Järnräcken på båda sidor av bron med åtta stolpar 
på varje sida.
• Öppning i form av en cirkelsektor med radie på 5 m.
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Nr 83
SVANEHOLM 1:243

Adress: Storgatan 17B
Byggår: 1900-tal
Byggherre: Svaneholms Bruk AB
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde. 

Värdemotivering: 
Svaneholms bruk var ursprungligen ett järnbruk 
mellan 1694-1884. Som på många andra håll omvand-
lades anläggningen till pappersbruk under 1800-talets 
senare del, då två träsliperier anlades 1888-1889. 
Svaneholm blev då Värmlands näst största producent 
av slipmassa. Fabriken genomgick en modernisering 
bland annat 1926, och 1935 började man förädla en 
del av den pappersmassa som man tidigare sålt för 
att själv tillverka kartong. På 1960-talet tillverkades 
drickunderlägg. 1945 började tillverkningen av porösa 
fiberplattor, som tillsammans med andra boardtyper 
skulle dominera produktionen vid bruket. Efter en 
konkurs 1992 upphörde tillverkningen helt år 2000. 
Anläggningen har ett regionalt industrihistoriskt 
värde. Svaneholms bruk har varit avgörande för orten 
Svaneholms bildande och framväxt. På så sätt är det 
kulturhistoriska värdet av förekomsten av industri på 

platsen mycket högt, men eftersom bruksområdets 
karaktär bygger på att det ständigt ändras utefter 
behoven för driften, så finns inte så många av de äldre 
byggnaderna kvar. En del av anläggningens karaktär är 
snarare just förändringarna och det splittrade uttryck-
et med olika tillbyggnader och ändringar. Dock finns 
vissa byggnader från 1900-talets första hälft kvar som 
är relevant att ge uppmärksamhet och när ändringar 
planeras - göra avvägningar där det kulturhistoriska 
värdet finns med i åtanke. Byggnaderna är portvakten, 
skorstenen, före detta kartongbruket med laboratori-
um, samt måleriet. Kartongbruket består av flera delar, 
där delen till vänster (sydöst) är byggd 1936, det är 
påbyggt i mitten på 1940-talet samt delen till höger på 
1950-talet. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Portvakten: dess placering vid entrén, den uppglasa-
de delen, det röda teglet som dominerar hela anlägg-
ningen.
• Före detta måleriet: fasad i rött tegel.
• Kartongbruket: tydligheten med de olika delarnas 
successiva tillbyggnader. Det röda teglet.
• Skorstenen: det röda teglet samt dess höjd, som sym-
bol för industri.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 84
SVANEHOLM 1:261

Adress: Kyrkvägen 1
Byggår: 1910
Byggherre: Svanskogs socken
Värdering: Gul – visst historiskt värde 

Värdemotivering: 
Svanskogs sockenstuga byggdes 1910 på en tomt som 
patron John Brynteson skänkte. Mellan åren 1911-
1934 fanns även posten här. Byggnaden ändrades 
om till församlingshem 1956. Här fanns samlingssal, 
servering och kök, sammanträdesrum samt en bo-

stadslägenhet på två rum och kök. Huset byggdes om 
1962 (kanske var det då tillbyggnaden kom till) samt 
genomgick fasadändringar 2011. Idag är det bostad. 
Byggnaden har ändrats, bland annat har fönstren 
bytts ut, men den har ett kulturhistoriskt värde som 
tidigare offentlig byggnad i form av sockenstuga och 
församlingshem.

Viktiga karaktärsdrag:
• Träfasad med locklistpanel.
• Sadeltak med röda pannor. 
• Entréparti med pelare som lyfter ett tympanonformat 
tak.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 85
SVANSKOGS-ED 1:17

Adress: Nära Kyrkogårdsvägen 2 
Byggår: 1940
Byggherre: Svanskogs församling, Svenska kyrkan  
Arkitekt: Conny Nyqvist, länsarkitekt
Värdering: Grön – särskilt värdefull, skyddad av 
kulturmiljölagens 4:e kapitel.

Värdemotivering: 
Gravkapell på kyrkogården tillhörande Svanskogs 
kyrka. Som en del av kyrkogården är den skyddad av 
kulturmiljölagens 4:e kapitel och länsstyrelsen behöver 

kontaktas för tillstånd för ändringar. Det är en bygg-
nad med höga materialkvaliteter som spånfasaden, 
skiffertaket, den stora porten och de vackert spröjsade 
långsmala fönstren. Gravkapellet har ett arkitektoniskt 
värde som byggnad, samt ett symbol- och traditions-
värde kopplat till ritualer vid begravningar. Byggnaden 
ligger i en historiskt värdefull miljö på kyrkogården. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Fasad av mörkt brunmålade spån.
• Valmat tak med välvda spetsar täckt med skiffer.
• Infälld portal i trä.
• Vitmålade fönsterbågar i trä med speciell spröjsning.
• Hög spritputsad källare.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 86
SÖDRA SKARBOL 1:10

Adress: Storgatan 77
Byggår: 1902, alternativt 1800/1876
Byggherre: Troligtvis Södra Skarbols herrgård
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Byggnad med äldre koppling till Skarbols herrgård, 
dock mycket förändrad. Ändringar har skett bl.a. 
1944, 1948, 1952 och 1960. Enligt boken ”Sveriges 
bebyggelse” är det uppfört 1902 och ägaren var för-
man. Enligt boken ”Svanskog I” av Carl-Axel Högmer 

fanns en flygelbyggnad i nordväst som användes som 
dräng- och betjäntkammare, brygghus och bagarstu-
ga. Den gjordes om till arrendatorsbostad i början av 
1900-talet. Den var byggd år 1800 men nyuppförd 
efter eldsvåda 1876. Trots stora ändringar har bygg-
naden ett visst kulturhistoriskt värde i kopplingen till 
Skarbols herrgård och är möjligtvis tillsammans med 
herrgårdens mangårdsbyggnad de två enda resterande 
byggnaderna, av de arton som hörde till gården under 
1800-talet. 

Viktiga karaktärsdrag: 
• Träfasad i traditionell färgsättning.
• Sadeltak.

Nr 87
SÖDRA SKARBOL 1:11

Adress: Storgatan 75
Byggår: -
Byggherre: Troligtvis Södra Skarbols herrgård
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Drängstuga tillhörande Södra Skarbols herrgård, här 
bodde personal till herrgårdens jordbruk. Det finns 

uppgifter om att huset ska vara byggt 1919 men det är 
troligtvis äldre än så. 1964 gavs lov för en påbyggnad 
på framsidan mot sydost, vilket högst troligt är fron-
tespisen med fönster på vindsvåningen. Byggnaden 
har som drängstuga och liggandes i närheten, koppling 
till Södra Skarbols herrgård och har ett visst kulturhis-
toriskt värde. 

Viktiga karaktärsdrag: 
• Byggnadens traditionella volym, med sadeltak.
• Fasad täckt med träpanel, målad i traditionell färg-
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 88
SÖDRA SKARBOL 1:16

Adress: Storgatan 74
Byggår: Flyttad hit 1994
Byggherre: -
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering: 
Smidesverkstad som står på Svanskogs hembygdsgård. 
Gårdssmedjan är hitflyttad 1994 från Leverheden i 
Svanskog. Den renoverades något efter flytten. Smed-
jan har en intakt inredning med verktyg och tillbe-
hör och det är möjligt att utföra smide fortfarande. 
Svanskogs hembygdsförening bildades 1930 och köpte 
in marken, där tidigare Södra Skarbols herrgård stått, 
år 1936. Under åren har olika byggnader från trakten 

flyttats hit. Byggnaden är en välbevarad representant 
för en ålderdomlig byggnadstyp i sydvästra Värmland 
och har som sådan ett kulturhistoriskt och pedagogiskt 
värde, trots att den blivit flyttad. Byggnadens syfte på 
hembygdsgården är att visa på ett äldre byggnadssätt 
och specifikt på en smidesverkstad, varför det är viktigt 
att ändringar utförs med äldre material och metoder 
som utgår från byggnaden, annars kan den tappa sitt 
museala syfte. 

Viktiga karaktärsdrag: 
• Alla byggnadens delar som är original.
• Synlig knuttimrad stomme. Stående panel i gavelrös-
ten.
• Målad med röd slamfärg samt svart dörr och fönster-
luckor. 
• Enkupigt lertegel på taket.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 89
SÖDRA SKARBOL 1:16

Adress: Storgatan 74
Byggår: Flyttad hit 1987
Byggherre: -
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering: 
Loge med vagnslider som kommer från Tydje Stom i 
Dalsland och nu står på Svanskogs hembygdsgård. År 
2008 ersattes en invändig trappa upp till loftet med 
en utvändig på ena gaveln. Byggnaden är en välbeva-
rad representant för en ålderdomlig byggnadstyp och 

har som sådan ett kulturhistoriskt och pedagogiskt 
värde, trots att den blivit flyttad. Byggnadens syfte på 
hembygdsgården är att visa på ett äldre byggnadssätt 
och specifikt på en loge och vagnslider, varför det är 
viktigt att ändringar utförs med äldre material och 
metoder som utgår från byggnaden, annars kan den 
tappa sitt museala syfte. 

Viktiga karaktärsdrag: 
• Alla byggnadens delar som är original.
• Synlig knuttimrad stomme. Stående panel i gavelrös-
ten.
• Målad med röd slamfärg samt svarta dörrar.
• Lertegelpannor på taket.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 90
SÖDRA SKARBOL 1:16

Adress: Storgatan 74
Byggår: -
Byggherre: Gösta Elfstedt
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering: 
Skomakarverkstad som är förvärvad från Svea Elfstedt 
och flyttad till Svanskogs hembygdsgård 1982. Det var 
Sveas make, Gösta, som bedrev skomakeriverksam-
het fram till 1979, han var då den sista yrkesutövande 
skomakaren i Svanskog. Verkstaden var ursprungligen 
placerad på Göstas föräldrars fastighet vid Skomakar-
vägens slut på Södra Skarbol, bara ca 400 meter från 
hembygdsgården. Inredningen i form av maskiner, 
verktyg och andra tillbehör finns kvar och är placerade 

som Gösta lämnade dem. Byggnaden är en välbevarad 
representant för en ålderdomlig byggnadstyp och ett 
äldre yrke och har som sådan ett kulturhistoriskt samt 
pedagogiskt värde, trots att den blivit flyttad. Byggna-
dens syfte på hembygdsgården är att visa på ett äldre 
byggnadssätt och specifikt på en skomakarverkstads 
verksamhet, varför det är viktigt att ändringar utförs 
med äldre material och metoder som utgår från bygg-
naden, annars kan den tappa sitt museala syfte. 

Viktiga karaktärsdrag: 
• Alla byggnadens delar som är original.
• Byggnadens litenhet.
• Stående locklistpanel i fasaden. 
• Äldre fönster med träsnickerier och genomgående 
spröjs.
• Traditionell färgsättning på fasaden målad med röd 
slamfärg, samt vita fönster.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 91
SÖDRA SKARBOL 1:16

Adress: Storgatan 74
Byggår: Byggd på 1880- eller 1890-talet , flyttad hit 
1977.
Byggherre: Gustaf Olsson
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering: 
Handelsbod från Hallanda som är flyttad till 
Svanskogs hembygdsgård 1977. ”Löckeboa” var byg-
dens namn på den lilla handelsboden, som ursprung-
ligen fanns på gården Löcka i Hallanda, alltså samma 
gård varifrån den ursprungliga manbyggnaden på 

hembygdsgården kom från, som nu är nedbrunnen. 
Firman startades av Gustaf Olsson före 1888 då den 
registrerades och handelsboden ska vara bygd om-
kring år 1900. Verksamheten upphörde 1967 och den 
sista som drev affären var Teresia Andersson. Byggna-
den är välbevarad och har även interiör kvar. Byggna-
den berättar om tiden då det fanns små handelsbodar 
som denna och har ett lokalhistoriskt, kulturhistoriskt 
och pedagogiskt värde, trots att den har blivit flyttad. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Alla byggnadens delar som är original.
• Fasad med stående lockpanel. 
• Originalfönstren med dess snickerier. 
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 92
SÖDRA SKARBOL 1:16

Adress: Storgatan 74
Byggår: 1600-tal, flyttad hit 1959
Byggherre: -
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering: 
En visthusbod som ursprungligen stått på Högbergska 
gården Normon i Hallanda och sedan flyttad till 
Svanskogs hembygdsgård 1959. Härbret ska vara från 
1600-talet. I dag används den till förvaring och förevis-
ning av gamla bruksföremål som anknyter till mjölk-
hantering som mått och tråg samt samt potatiskvarnar 

m.m. Byggnaden är en välbevarad representant för en 
ålderdomlig byggnadstyp och har som sådan ett kul-
turhistoriskt och pedagogiskt värde, trots att den blivit 
flyttad. Byggnadens syfte på hembygdsgården är att 
visa på ett äldre byggnadssätt och specifikt på en vist-
husbod, varför det är viktigt att ändringar utförs med 
äldre material och metoder som utgår från byggnaden, 
annars kan den tappa sitt museala syfte.

Viktiga karaktärsdrag:
• Alla byggnadens delar som är original.
• Synlig konstruktion med knuttimrad stomme och 
åstak. 
• Torvtak lagt på äldre vis med näver som underlag.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 93
SÖDRA SKARBOL 1:50

Adress: Storgatan 79
Byggår: 1796-98
Byggherre: Arkitekt eller byggmästare är inte kända. 
Men det berättas att fackmännen skulle vara de sam-
ma som byggde Lennartsfors herrgård.
Värdering: Grön – särskilt värdefull

Värdemotivering: 
Södra Skarbols Herrgård. I skrift nämns Södra 
Skarbol första gången i Botvid Skrivares jordebok år 
1540. Då tillhörde gården katolska kyrkan, som vid 
den tiden var socknens största fastighetsägare. Innan 
den nuvarande byggnaden uppfördes låg mangårds-
byggnaden på andra sidan vägen där hembygdsgården 
ligger nu. Mangårdsbyggnaden vi ser idag uppfördes 
av baron Jacob Adolf Fleetwood och baronessan Eleo-
nora Fleetwood (född Leonardsdotter Uggla) och stod 
klar 1798. Senare ägdes gården av fru M Uggla som 
1844 sålde den till talmannen i bondeståndet, Hans 
Jansson, så gården har ibland kallats Talmansgården. 
År 1881-82 inköptes gården till prästgård. Före köpet 
omfattade fastigheten 144 hektar och hade socknens 
största sammanhängande åkerareal. År 1953 flyttade 
kyrkoherde Carl-Axel samt Britt Högmer hit. Under 
slutet av 1950-talet slutade jordbruk och boskaps-
skötsel drivas på gården. Många av de byggnader som 

hörde till gården är rivna, men det finns två ekonomi-
byggnader öster om huvudbyggnaden - 1943 byggdes 
prästgårdens uthus mot sydost, och en annan rödmå-
lad länga är flyttad till platsen från granngården i syd-
väst (ev. 2002 då det finns bygglov för lada). Det finns 
även ett litet garage från 1954 nära herrgårdens västra 
gavel, med två skifferbelagda sadeltak. Herrgården är 
restaurerad 1937 samt 1942. Den består av 12 rum och 
kök och sägs ha en mycket välbevarad interiör med 
flera kakelugnar. Exteriören är typisk för en värm-
ländsk herrgård från tiden runt sekelskiftet 1800. 
Gården har hög ålder, är välbevarad och typisk både 
för sin tid och för regionen och har ett högt kulturhis-
toriskt, byggnadshistoriskt och lokalhistoriskt värde. 

Viktiga karaktärsdrag: 
• Volymen med två våningar och vindsvåning med 
sadeltak täckt med skiffer. 
• Två stora, nu plåtklädda, skorstenar.
• Fasad av stående brädpanel och fasadens alla detal-
jer, som knutar och profileringar vid takfoten.
• Tidstypisk ljus färgsättning.
• Fönster i träsnickerier och genomgående spröjs. 
Symmetrisk fönstersättning med sju fönsteraxlar på 
långsidorna och två på gavlarna samt tre fönster på 
vindsgaveln, varav två i oval form. Övervåningens 
fönster är högre än undre våningens. 
• Entrédörr som kröns av en hög profilerad list, buren 
av två kraftiga konsoler.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 94
SÖDRA SKARBOL 1:51

Adress: Storgatan 78
Byggår: 1936-37
Byggherre: -
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde

Värdemotivering: 
Bostadshus från 1937 som tidigare haft ett litet jord-
bruk med åker och skog, stall och ladugård. 1949 var 
John Brynteson ägare. Restaurerad 1947, 1952 och 
1961. Byggnaden är relativt välbevarad, till exempel 

med originalfönster, dock med spår från ändringar 
under 1900-talets mitt. Den är ett fint exempel på en 
byggnad från 1900-talets första del och har ett visst 
kulturhistoriskt värde.

Viktiga karaktärsdrag: 
• Byggnadens volym och takform med brutet takfall 
som är något utsvängt längst ner. 
• Stående träpanel målad i tidstypisk färgsättning.
• Träfönster i original. Alla fönster i träsnickerier och 
genomgående spröjs.
• Frontespis, takkupa, burspråk och glasad veranda i 
nätt stil proportionerliga till byggnaden.
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VÄRMLANDSBRO



Värmlandsbros historia
Värmlandsbro ligger utefter väg E45 en knapp mil norr om Säffle. Innan Berg

slagsbanan drogs och stationshuset byggdes 1879 var detta en jordbruksbygd som 
resten av trakten, med de två gårdarna Norra och Södra Östbro. Bron över vatten
draget Slöan har gett socknen sitt namn Bro. Järnvägen var startskottet för tätor
ten Värmlandsbro som successivt har växt, framför allt under 1900talets mitt.   
       
          
          

På den häradsekonomiska kartan från 1883-95 ser vi både landsvägens och järnvägens sträckning genom Bro och 
vidare mot Säffle. Stor del av markerna är uppodlade. 
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SOCKEN OCH KOMMUN
Bro socken ligger i Näs härad och nämns för 
första gången i ett medeltidsbrev från 1307. 
Man har även funnit fragment av en dopfunt 
vid Stirserud som daterats till 1100-talet, vilket 
tyder på att det fanns en kyrka i trakten redan 
då. Bro socken blev tidigt annex till By och se-
nare Säffle. Sockencentrumet har under många 
århundraden legat kring Bro kyrka, uppe på en 
moränhöjd strax väster om Värmlandsbro. Vid 
kommunreformen 1862 gick socknens ansvar 
för de kyrkliga frågorna till Bro församling och 
för de borgerliga frågorna bildades Bro land-
skommun. Landskommunen uppgick 1952 i 
Värmlandsnäs landskommun som 1971 uppgick 
i Säffle kommun. 

SLÖAN OCH BROSJÖN
Vattendraget Slöan kommer från Södra Ny och 
Huggenäs och ca 400 m norr om järnvägssta-
tionen rinner det ut i Brosjön. Sjön är grund 
och kan torra tider vara mer en dyig grässlätt, 
men i regntider en verklig sjö med rikt fågelliv. 
Runtom finns stora ängs- och betesmarker som 
har vallats in och dikats ur. Längre bak i tiden 
kallades sjön Hyngen med den ursprungliga 
betydelsen Hösjön, då den innan avdikningen 
var så grund att den användes till sjöslåtter. 
Sjön har även skämtsamt kallats Kovänern efter 
kohjordarna som brukar gå och beta kring sjön. 

FORNHISTORIA
I trakten kring Värmlandsbro finns ett stort an-
tal förhistoriska lämningar från bronsålder och 
järnålder. I socknen i övrigt har flera hällkistor 
och lösa föremål från stenåldern hittats. Här 
finns också ovanligt många fornborgar, vilket 
tyder på att det varit en strategiskt viktig bygd 
under forntiden.

Mellan E45 och villaområdet på Brotorp finns 
ett stort gravröse från bronsåldern samt en 
domarring och stensättning, som vanligtvis 
uppfördes under tidig järnålder. Höjdlägen intill 

vattendrag är vanliga platser att finna fornläm-
ningar och här ligger gravarna karaktäristiskt 
på en höjd med utblick över Brosjön. Röset är 
27 meter i diameter och 3 meter högt och delvis 
skadat genom åren. Domarringen består av sex 
stenar i en cirkel och ytterligare en i mitten. 
Benämningen domarring har uppstått ur folk-
tradition då man trodde att de utgjorde gamla 
tingsplatser, men deras funktion som gravar är 
fastlagd. Stensättningen är en flack grav av sten. 

Väster om Moelvens industri ligger ett gravfält 
bestående av två högar, sju rundastensättningar 
och en domarring. Mitt i ett villaområde intill 
Sörbrovägen 1 finns också ett gravfält bestående 
av tio högar och två runda stensättningar. Enligt 
uppgift ska några högar ha blivit utjämnade och 
gravfältet har tidigare sträckt sig ännu längre åt 
söder med fler kullar.

VÄRMLANDSBROS HISTORIA

På en höjd vid Brotorp med utsikt över Brosjön ligger 
ett stort gravröse, en domarring och en stensättning.

NAMNET VÄRMLANDSBRO

Namnet Bro omnämns 1307 och 1367 och 
avsåg en bro över ån Slöan. Namnet har också 
stavats Broo. Efter att järnvägen drogs förbi 
här 1879 namngavs stationen Värmlands Bro 
för att särskilja den från andra platser med 
samma namn och tätorten har sedan fått 
namnet Värmlandsbro.
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VÄRMLANDSBROS HISTORIA

VÄGAR
Den väg som löpte utmed Slöan i Bro hade bety-
delse som allmän väg redan på 1600-talet. Här 
reste folk från västra Värmland på väg till Karl-
stad eller dess föregångare Tingvalla. Sträck-
ningen var dock delvis en annan i södra delen 
av Värmlandsbro där den svängde av mot Bro 
kyrka via Remmene säteri och Göstakrog på väg 
till Säffle. Dagens bro över Slöan är från 1955.

BRO KYRKA
Bro kyrka och Västbro ligger utanför Värm-
landsbros tätort men är ändå av betydelse för 
ortens historia, då det länge var socknens cen-
trum. Kyrkan har ett dominerande läge på en 
kulle och kan ha medeltida ursprung, 1692 finns 
den omtalad som en ”gammal kyrka”. Dagens 
stenkyrka härrör främst från 1700- och 1800-ta-
len. Utöver kyrka finns här bland annat 

församlingshem, en före detta skolbyggnad och 
den före detta prästgården. Västbro herrgård 
omtalas i medeltida handlingar och dagens 
herrgårdsbyggnad är från 1827.

DE ÄLDRE GÅRDARNA
Bro socken är en typisk jordbruksbygd med flera 
stora gårdar och herrgårdar. Den lättodlade jor-
den i Slöans dalgång och kring Brosjön har gett 
goda förutsättningar för jordbruk. Där Värm-
landsbro ligger idag var funktionen innan järn-
vägen drogs 1879 en jordbruksbygd precis som 
i omlandet, med de två gårdarna Norra Östbro 
och Södra Östbro, samt några torp. Tillsam-
mans med Västbro kallades de tre gårdarna till 
en början det gemensamma namnet Bro. Tätor-
ten ligger i dag i huvudsak på det som var Norra 
och Södra Östbros ägor, samt Brotorp i norr.

På höjden strax intill Värmlandsbro ligger Bro sockens gamla sockencentrum med bland annat Bro kyrka, Västbro 
gård, f.d. skola och kommunalhus.
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Norra Östbro - Norbro
De båda gårdarna kallas i idag Norbro och Sör-
bro men de äldre namnen för samma gårdar är 
Norra Östbro och Södra Östbro. Den äldsta av 
dessa gårdar är Norra Östbro med belägg från 
1460. År 1587 ägdes gården av Jakob Jakobsson 
Spakenberg Bååt som tillhörde adlig familj. År 
1610 sägs att Östbro har varit frälsegård (d.v.s. 
ägdes av adel) i hundra år. I mitten av 1600-ta-
let äger ryttmästare Anders Svenske gården. An-
ders var en omskriven person och sades vara en 
märklig man. Hans huvudsakliga sysselsättning 
var ryttmästarens men han var också anförtrodd 
av bergskollegiet att vara inspektor över berg-
slagen och han agerade både lagman och präst 
vid vissa tillfällen. Trots att han ägde många 
gårdar, däribland även Mellbyn i Bro socken, 
efterlämnade han ingen egendom. Han pantsat-
te nämligen samtliga egendomar för att på egen 
bekostnad köpa munderingar och utrustning 
till ett kompani för häst och fot under danska 

kriget under Karl X Gustav. Anders Svenske 
drunknade i Mälaren år 1672 på en resa till 
Stockholm. Östbro var då pantsatt till mågarna 
(hans döttrars makar) Gustaf Påhlman och Pet-
ter Myrtengren, som båda var ryttmästare och 
de bosatte sig på varsin av gårdarna Norra och 
Södra Östbro. De innehade dem fram till 1690 
då de togs över av kronan och användes som 
officiersboställen för officerare i Näs kompani. 
Det var de fram till 1872 då gårdarna arrende-
rades ut. År 1936 köpte Frans Bäckström Norra 
Östbro för eget ägande. 

Dagens huvudbyggnad vid Norra Östbro (Nor-
bro) är egentligen gårdens flygel och ska vara 
byggd 1665 under Anders Svenskes tid. Hu-
vudbyggnaden revs någon gång runt 1940. På 
gården finns i dag även ett äldre magasin. En 
ladugård brann ner 1989 och idag finns här en 
ekonomibyggnad med verkstad.

VÄRMLANDSBROS HISTORIA

Det som idag är huvudbyggnad på Norra Östbro (Norrbro) var tidigare en flygelbyggnad som vi ser rakt fram på 
bild. Till vänster låg huvudbyggnaden som revs runt 1940. Vi ser att byggnaderna var målade faluröda och hade 
skiffertak. Till höger anas magasinet med vällingklockan. Bild från Ditte Wennström. 

152



VÄRMLANDSBROS HISTORIA

År 1856 genomförs laga skifte och den här kartan 
över Norra Östbro (B) och Södra Östbro (A) ritas upp. 
I vänster nederkant ser vi att vägen går från bron 
över Slöan i en sväng upp i öster som idag upplevs 
som bakom gårdarna. Karta från Lantmäteriets 
historiska kartor. 

Nere till höger ligger Norra Östbro (Norrbro) inbäd-
dad i stora träd. Runtom ligger åkrar som genom 
tiderna hört till gården. Järnvägsstationen uppe till 
höger i bild ligger på mark som styckades av från 
gården när järnvägen drogs. 

Gården som historiskt sett hetat Norra Östbro kallas 
idag Norrbro. Framför gården finns en björkallé samt 
en parkliknande trädgård med olika slags större träd. 

En bild från okänt årtal där gården Norra Östbro i 
stort har samma bebyggelse som idag med flygel-
byggnad, magasin och den stora ekonomibyggnaden 
kvar. Bild från Gunnar Jonsson.

Gården Norra Östbro (Norrbro) fotograferad 1953. 
Byggnaden ska vara uppförd redan 1665, troligtvis av 
den omtalade Anders Svenske. Foto från Värmlands 
Museums arkiv. 
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Södra Östbro - Sörbro
Det anges på vissa ställen att gården delades i 
norra och södra Östbro när Anders Svenskes två 
mågar Gustaf Pålman och Petter Myrtengreen 
delade på gården efter hans död 1672. Men re-
dan år 1546 och 1561 anges tre gårdar, Västbro, 
Östbro och S. Östbro som sammantaget kallas 
Bro, vilket antyder att Södra Östbro fanns redan 
under första halvan av 1500-talet. År 1808 an-
svarade kaptenen G. A. Lilliehöök för Södra Öst-
bro. Dagens bostadshus är byggt på 1920- talet 
och har endast en ekonomibyggnad bevarad av 
de flertal som tidigare funnits på gården. 

Gårdarna drev ett starkt jordbruk även under 
1900-talet. Jordbrukarna på gårdarna Väst-
bro, Sörbro, Norbro och Stav gick ihop 1902 
och köpte en ”lokomobil” för att dra tröskverk, 
kvarn och en cirkelsåg. Kvarnen och sågen låg 
vid Västbro. I Bro var man också först i bygden 
med att bilda en mjölkkontrollförening år 1902, 
samt lantmannaförening 1905. Med tiden anslöt 
sig jordbrukare till mejeri, slakteri med mera 
inne i Säffle. 

Brotorp
Till de stora gårdarna hörde både små och stora 
torp. På torpen försörjde man sig genom eget 
jordbruk samt att utföra dagsverken på de stora 
gårdarna. På Östbros ägor fanns bland annat 
torpen Brotorp med belägg från 1683, Fintorp 
och Jordstorp. 

Gården Södra Östbro (Sörbro) har långa anor men 
dagens bostadshus är från 1900-talets första decen-
nier. Intill finns även en ekonomibyggnad. 
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JÄRNVÄGEN
Bergslagernas järnvägar
Det verkliga startskottet för Värmlandsbro som 
tätort blev järnvägen i och med att en station 
förlades här. Det var Bergslagernas Järnvägar 
(BJ), även kallas Bergslagsbanan, som genom-
förde projektet att förbinda Falun med världs-
haven i Göteborg för att kunna transportera 
järn- och skogsprodukter ut i världen. Det kom 
att bli Sveriges genom tiderna största järnvägs-
projekt på 475 km, vilket blev ett undantag från 
principen som då gällde att längre järnvägar av 
riksintresse skulle vara statliga. BJ var under 
lång tid landets största enskilda företag och 
präglades av framåtanda och innovationsrike-
dom, med till exempel moderna lok med för 
tiden hög hastighet. Hela sträckan öppnades för 
trafik 1879 och det var också då som stationshu-
set i Värmlandsbro byggdes.

Järnvägsstationen
Värmlandsbro station uppfördes på Norra Öst-
bros marker. De följande decennierna gjordes 
ett antal avstyckningar från Norra Östbro och 
Södra Östbro, i nära anslutning till järnvägen. 
År 1872 hade arkitekten Axel Kumlien fått i upp-
drag att utföra ritningarna till samtliga byggna-
der som behövdes längs banan. Stationshusen 
delades upp i fyra olika klasser som arkitekten 
gjorde ritningar till, i både sten och trä. Större 
delen av byggnaderna mellan Göteborg och Kil 
byggdes i tegel medan de norr om Kil byggdes 
i trä. Stationshuset i Bro var av klass 2 i sten, 
samma som Säffles stationsbyggnad när den var 
nybyggd. På övervåningen fanns en bostad och 
på gården ekonomibyggnader som hörde till 
hushållet. Förste stationsinspektorn flyttade in 
redan 1879. I stationshuset fanns även en post-
station från starten fram till 1908.

Värmlandsbros station lade ner 1968 och efter det 
stod den tom länge. Bilden är tagen i maj året efter. 
Bild från Järnvägsmuseet.

Stationshuset stod klart 1879, samma år som hela 
Bergslagsbanan från Falun till Göteborg invigdes. Bild 
från Järnvägsmuseet.

Järnvägen har format Värmlandsbro genom att 
stationens placering utmed sträckan bidragit till att 
tätorten växte fram som ett tydligt järnvägssamhälle. 
Järnvägsbanan i sig är också skäl till att den mesta 
bebyggelsen lokaliserats öster om denna. 

Det finns fyra överfarter över järnvägen i Värmlands-
bro. På bilden ser vi den sydligaste och äldsta med 
vägen västerut mot Bro kyrka. Till höger i bild syns 
den gamla landsvägsdragningen innan den rätades 
ut till dagens Brovägen/E45.
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Andra byggnader 
Med järnvägarna fick Sverige en mängd nya 
yrken. På stationen arbetade stationskarlar som 
var bosatta i BJ:s bostäder på Västbros eller 
Norra Östbros marker. Söder om stationen 
(Brovägen 5) iordningställdes fem lägenheter 
i det som kom att kallas Järnvägshuset eller 
Bolagsgården. Även ett par extra banvakter var 
bosatta i området och en banvaktarstuga fanns 
vid Brotorp från början av 1900-talet, vilken 
revs 2008. I Värmlandsbro fanns också en 
vattentornseldare, vars uppgift var att förse de 
passerande ångloken med vatten. Ett vattentorn 
uppfördes nära järnvägsbron över Slöan, där 
bangården började. Det blev en central plats 
då de närmaste vattentornen fanns i Åmål och 
Edsvalla. 

Stationens utveckling
Bergslagsbanan köptes av svenska staten 1948 
och banan övergick till Statens Järnvägar. Re-
dan 1939 hade staten beslutat att landets alla 
järnvägar skulle samlas inom SJ, men eftersom 
Bergslagernas Järnvägar motsatte sig detta 
dröjde det innan förhandlingarna var avslutade. 
Banan blev elektrifierad 1940. Den siste som 
bodde i stationshuset var Sven Eskil Norén, som 
bodde på övervåningen fram till 1964. Stationen 
lades ned 1968 och stod tom länge. År 2008 
såldes stationen till privatpersoner och byggdes 
om till Grön Ko Café och saluhall med ekologis-
ka och närproducerade produkter.

Bolagsgården uppfördes som bostad för personal vid 
järnvägen och står kvar än idag som ett gulmålad 
och tillbyggt hus på Brovägen 5. Foto från Gunnar 
Jonsson. 

I dag driver Grön Ko Café & Saluhall en grönskande 
verksamhet i det gamla stationshuset, vilket är 
populärt både för närboende och för förbiresande på 
E45:an. 

156



VÄRMLANDSBROS HISTORIA

De båda häradsekonomiska kartorna ovan är från 1883-95 och visar södra och norra delen av Värmlandsbro med 
järnvägen och järnvägsstationen, de båda gårdarna Norra och Södra Östbro samt Brotorp i norr. Vid järnvägsö-
verfarten i söder finns två gårdar som troligtvis är de samma gulmålade byggnader som finns kvar i dag; Bolags-
gården och ett bostadshus tillhörande smedjan. Landsvägens sträckning går över bron och järnvägen vidare till 
Remmene gård. Kartor från Lantmäteriets historiska kartor. 
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VÄRMLANDSBROS ÄLDSTA 
CENTRUM
Folkmängden i socknen nådde 1 726 personer 
år 1885, men efter att jordbruket successivt 
mekaniserades och möjligheten till arbete inom 
industrin i Säffle och andra orter ökade, flyttade 
många härifrån. Bebyggelsen i socknen koncen-
trerades till Värmlandsbro där det växte fram 
ett litet centrum i anslutning till järnvägssta-
tionen. Runt sekelskiftet öppnade två affärshus 
mittemot stationen och 1923 ett postkontor. 

VILLOR UNDER TIDIGT 1900-TAL
Ett antal villor uppfördes under 1900-talets 
första decennier. De låg utspridda utmed Bro-
vägen med koncentration i några grupper. I den 
norra delen byggdes ett antal villor strax norr 
om Norra Östbro, mittemot där träindustrin 
sedan etablerades. På 1920-talet styckades mark 
av för ett antal villor söder om Södra Östbro 

och i närheten av dem fanns äldre bebyggelse 
strax intill järnvägsövergången, där landsvägen 
svängde över.

På en flygbild från 1935 ser vi att bebyggelsen grupperar sig mellan åkermarken. I förgrunden syns bron över Slöan, 
den ljusmålade Bolagsgården vid järnvägen samt smedjan på andra sidan vägen. Uppe till höger syns Södra Väst-
bro (Sörbro) med stora ekonomibyggnaderna som inte längre finns kvar. Längst till höger har några villor byggts 
under 1920-talet. I mitten av bilden skyms järnvägsstationen av träd och på andra sidan vägen ligger posthuset och 
de två handelsbodarna på var sida. Bild från Järnvägsmuseet.

Mittemot järnvägsstationen växte under tidigt 1900-
tal ett litet centrum fram med två affärsbyggnader 
på var sida av det vita posthuset som fortfarande 
står kvar. Byggnaden som är från 1923 är mycket likt 
Sundstorps gård i Säffle. 
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Kring sekelskiftet 1900 låg Gustav Adolf Gus-
tafssons smidesverkstad strax söder om järn-
vägsöverfarten. Den togs över av smeden Birger 
Höglund år 1919. Först var det mest lantbrukss-
miden och såg med brädgård, men när bilismen 
utvecklade sig på 1920-talet övergick Höglund 
till tillverkning av lastbilsflak, hytter och lik-

nande. Så småningom även släpvagnar, monte-
ring av tipp- och lyftanordningar med mera på 
lastbilar. År 1950 överlät Birger rörelsen till sin 
son Thord Höglund och måg Gustav Kvaldén. 
Verkstadsindustrins namn var Höglunds snick-
eri- och smidesverkstad och en period Höglunds 
Flak AB.

VÄRMLANDSBROS HISTORIA

Smeden Gustafssons smedja vid den gamla lands-
vägen på en bild från 1914. Smedjan utvecklades så 
småningom till Höglunds verkstad. Foto från Claes 
Åkerblom. 

Gustav Adolf Gustafssons smedja år 1910. Fotograf: 
Maria Rudquist.

HÖGLUNDS VERKSTAD

Höglunds verkstad okänt årtal. Byggnaden finns kvar 
men är mycket tillbyggd. Bild från Tage Johanssons 
samling genom Säfflebygdens hembygdsförening.

I Höglunds gamla verkstad finns idag däckservice. 
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Att järnvägsstationen fanns i Värmlandsbro 
gjorde det förmånligt att etablera industri här, för 
enkla transporter. På 1940-talet startade Gunnar 
Eriksson och Lennart Myrberg en snickerifabrik 
vid gården Bronäs i norra delen av Värmlands-
bro. Där tillverkades bland annat pinnstolar 
innan det blev fönsterfabrik ett par år. Verksam-
heten övertogs av Gustav Nordén 1953 då han 
startade Firma Byggleveranser eller Kubhus, som 
tillverkade monteringsfärdiga hus och baracker 
av olika slag. Företaget fick med tiden namnet 
Bronäs Industrier och ökade till att sysselsätta 
ca 150 personer. En stor arbetsplats på den lilla 
orten, där nya bostäder växte fram. Industrin 
utökades successivt och tillverkade förläggnings-

byggnader, butiker och skolpaviljonger under 
modernismen. 

När Bronäs Industrier gick i konkurs 1978 gick 
fem anställda och en utomstående ihop och 
startade företaget Nybronäs som drev pro-
duktionen vidare. År 1990 köptes de upp av 
Westwood byggsystem och 1997 av Moelven 
som driver verksamheten idag. Möbelfabriken 
och mangårdsbyggnaden på Bronäs revs för ett 
par år sedan för att ge plats åt ett stort lager av 
baracker. I och med industrins behov av perso-
nal så byggdes också fler villor under 1950-talet 
i södra Värmlandsbro och under 1960-70-talen i 
det nya bostadsområdet Brotorp. 

BRONÄS INUDSTRIER

Gården Bronäs till vänster i bild tjänade som Bronäs industriers första kontor. Därefter uppfördes tegelbyggnaden i 
mitten av bilden som kontor. Båda revs under senare tid till förmån för större lagerutrymmen åt Moelven. Bild från 
Säfflebygdens hembygdsförening. 
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SKOLAN
Skolundervisningen i Bro socken började vid 
slutet av 1700-talet och 1845 beslöts att en 
fast skola skulle finnas i socknens geografiska 
mittpunkt Jordstorp. På 1850-talet inrättades 
en skola i sockenstugan vid kyrkan, men 1876 
byggdes ett riktigt skolhus vid Västbro. Dåva-
rande Bro kommun beslutade 1949 att bygga en 
centralskola i Värmlandsbro som skulle ersätta 
tre skolor: Mässviks, Brosäters och Västbros. 

Värmlandsbro skola invigdes 27 februari 1953. 

1950-TALETS VILLOR
Med tillkomsten av Bronäs industri och cen-
tralskolan växte tätorten och behovet av enfa-
miljsvillor för till exempel arbetare, lärare och 
industritjänstemän. En ny byggnadsplan upp-
rättades 1954 för att möjliggöra villabebyggelse 
i södra Värmlandsbro och området bebyggs 
under slutet av 1950-talet och 1960-talet.

VÄRMLANDSBROS HISTORIA

En flygbild som troligtvis är från 1960-talet med cen-
trumbyggnaderna till vänster och skolan högst upp. 
Bild från Gunnar Jonsson.

Värmlandsbros skola från 1953 är enligt bygglovs-
handlingarna ritad av Gustaf Birch-Lindgrens 
Arkitektkontor i Göteborg, som ritat många offentliga 
byggnader i Sverige som sjukhus och skolor.

I södra Värmlandsbro finns villor från 1950-60-talen. De är uppförda i tidstypisk modernistisk villaarkitek-
tur.
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1960-TALETS CENTRUM
År 1964 byggdes två längor strax väster om Söd-
ra Östbro, båda uppförda av Stiftelsen Värm-
landsnäsbostäder och ritade av Carl Walden-
ström. Den ena var Värmlandsbros enda större 
flerbostadshus och den andra innehöll centrum-
funktioner som kommunkontor, expedition 
och bibliotek. Här öppnade Wåhlunds livs, en 
matvaruhandel som även skötte postfunktionen 
mellan 1979-1994. Handeln lades ner 1994 och 
centrumhuset har sedan dess haft olika funktio-
ner, som pizzeria och bostad. 

Det första pensionärshemmet i Värmlandsbro 
ska enligt uppgift ha legat i något av de två 
röda husen på västra sidan om järnvägen. År 
1958 byggdes radhus som pensionärshem på 
Hyvelvägen 3 ritad av Säffles stadsarkitekt Carl 
Waldenström. År 1973 tillkom en radhuslänga 
invid det nya centrumet på Tångvägen 3, även 
det ritat av Waldenström. 

MISSIONSKYRKAN
Missionsföreningen från 1879 är den äldsta 
föreningen i socknen. På 1960-talet startades en 
insamling av pengar för att bygga en missions-
kyrka i Värmlandsbro. I mitten av 1970-talet 
skänktes tomten invid Sörbro gård av Säffle 
kommun för kyrkobygget. Kyrkan ritades av 
församlingsmedlemmen Isidor Martinsson och 
invigdes 1979 med namnet Sörbrokyrkan. Sedan 
1981 kallas församlingen Equmeniakyrkan 
Värmlandsnäs.

BROTORP PÅ 1960- OCH 70-TALEN
Ett helt nytt bostadsområde skapades på de 
gamla ägorna för gården Brotorp i norr, efter 
att en ny byggnadsplan upprättats 1963. Här 
tillkom radhus och friliggande villor, vilket 
efterfrågan var stor på, speciellt från Bronäs 
industrier. Det blev också Bronäs Industri som 
monterade och byggde bland annat villorna från 
1974 på Tärnvägen. Stiftelsen Värmlandsnäsbo-
städer uppförde även fyra längor med kedjepar-
hus år 1969. År 1975 planlades även mark norr 
och runtom gården Södra Östbro och de yngsta 
villorna i Värmlandsbro är uppförda där.

Ekonomiska kartan från 1964 visar att villaområdet i 
söder har byggts men inte ännu Brotorp i norr. Från 
Lantmäteriets historiska kartor. 

Sörbrokyrkan från 1979 i tidstypisk arkitektur i vitt 
mexitegel kontrasterat med svart, ligger strax intill 
Sörbro gård. 

I centrumlängan låg Wåhlunds livs fram till 1994 
samt bibliotek och kommunkontor. Bilden är tagen 
1988 av Lennart Gustafsson, från Postmuseet.
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Innan järnvägsstationen förlades vid Bro var det en utpräglad landsbygd med de två 
stora gårdarna Norra och Södra Östbro, vilka finns kvar än idag. Värmlandsbro lig-
ger på den mark som tillhört gårdarna. Den äldsta är Norra Östbro som nämns i äldre 
skrifter redan 1460. Genom åren har många spännande personligheter bebott gården 
som adelsfamiljer och officerare. Norra Östbro delades tidigt av till två gårdar och även 
den andra, Södra Östbro, har drivit ett stort jordbruk genom åren. Idag kallas gårdarna 
Norbro och Sörbro gård och på Norbro finns en flygel från 1600-talet kvar och ett gam-
malt magasin.

De två gårdarna
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Det Värmlandsbro vi ser idag hade inte funnits utan att en järnvägsstation hade pla-
cerats här 1879, i närheten av kyrkan och socknens centrum uppe på kullen. Det hade 
inte heller hetat Värmlandsbro, utan Bro, ett namn som fick förtydligas för att kunna 
särskilja det från andra platser med namnet Bro. Med stationen kom olika anställda vid 
järnvägen att bosätta sig här, post och affärer etablerades och skapade ett litet centrum 
för landsbygden. På 1950-talet etablerades Bronäs industrier som kunde dra nytta av 
järnvägen. I dag är det vackra och välbevarade stationshuset fortfarande en mittpunkt i 
samhället i form av det populära Grön Ko café och saluhall. 

Järnvägen
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Den största mängden byggnader i Värmlandsbro är uppförda på 1950-1970-talen, en 
tid då det byggdes mycket nytt i hela Sverige eftersom människor flyttade in till städer 
och tätorter för att arbeta inom industrin. I Värmlandbro etablerades Bronäs industrier 
på 1950-talet, som kom att sysselsätta ca 150 personer. Södra Värmlandsbro planlades 
1954, där ett typiskt modernistiskt villaområde växte fram. År 1963 planlades ett helt 
nytt område i norr vid den gamla gården Brotorp, där villor och radhus sedan byggdes. 
Skolan invigdes 1953, en modern centrumbyggnad med intilliggande flerbostadshus 
uppfördes 1964 och Värmlandsbro hade så växt till en tydlig tätort. 

Modernismen

TYDLIGA BERÄTTELSER OM  VÄRMLANDSBRO
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Kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader i Värmlandsbro

Gröna byggnader bedöms vara särskilt värdefulla. Gula byggnader bedöms ha ett visst kulturhistoriskt värde. Svarta linjen 
visar det inventerade området.



VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 96
BROTORP 1:11 och 1:19 

Adress: Andvägen 1-20
Byggår: 1967 
Byggherre: Stiftelsen Värmlandsnäsbostäder 
Arkitekt: Carl Waldenström
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Parhus från 1967 uppförda av Stiftelsen Värmlands-
näsbostäder, ritade av Säffles stadsarkitekt Carl 
Waldenström. Ägs nu av Säfflebostäder. Homogen 
gata med tio parhus som genom garage sitter ihop 

i två längor. I slutet av gatan ligger ett pannrum/
tvättstuga. Byggnaderna är bara delvis bevarade från 
sin ursprungliga utformning men har ett visst kul-
turhistoriskt värde i och med den enhetliga miljön. 
De är tidstypiska för 1960-talet både i sin arkitektur 
och i företeelsen med mindre bostäder som en del av 
modernismens bostadsförsörjning. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Parhus med sammanbyggda garage till kedjehus.
• Samma färgsättning utmed hela gatan.
• Rött tegel i gavlar, stående panel på långsidor.
• Pannor på taken.
• Nätta trädörrar med ljusinsläpp.

Nr 95
BROTORP 1:8

Adress: Mässviksvägen 8
Byggår: 1960
Byggherre: Karl och Irene Green
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Tegelvilla uppförd 1959-60 med fem rum och kök 
av bergsprängare Karl och Irene Green. 1968 söktes 
bygglov för en tillbyggnad. Byggnaden är ett fint ex-

empel på en modernistisk villa i det för Säffletrakten 
så vanliga röda teglet. Den är välbevarad, tidstypisk 
för byggåret och har ett fint läge och arkitektur med 
bland annat ett takfall som går ut över den indragna 
verandan.

Viktiga karaktärsdrag:
• Byggnadens volym och takform med sadeltak som 
delvis går ut över veranda.
• Röda takpannor. 
• Träfönster med smala karmar och bågar.
• Tidstypiskt nätt järnräcke vid veranda och trapp.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 97
BROTORP 1:19 och 1:20 

Adress: Lomvägen 1-20
Byggår: 1969 
Byggherre: Stiftelsen Värmlandsnäsbostäder 
Arkitekt: Carl Waldenström
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Parhus från 1969 uppförda av Stiftelsen Värmlands-
näsbostäder, ritade av Säffles stadsarkitekt Carl 
Waldenström. Nuvarande ägare är det kommunala 
bostadsbolaget Säfflebostäder. Gatan är mycket 
homogen med nio parhus som sitter ihop i två längor 
genom garage mellan parhusen. I slutet av gatan lig-
ger en fristående byggnad med pannrum och tvättstu-

ga. På Andvägen intill ligger liknande parhus. Bygg-
naderna är bara delvis bevarade från sin ursprungliga 
utformning men har ett visst kulturhistoriskt värde 
i och med den enhetliga miljön med flera likadana 
parhus intill varandra. De är också tidstypiska för 
1960-talet både i sin arkitektur och i företeelsen 
med mindre bostäder som en del av modernismens 
bostadsförsörjning. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Parhus med två bostäder per enhet och samman-
byggda garage till kedjehus.
• Samma färgsättning på fasaderna längs hela gatan.
• Rött tegel i gavlar och stående träpanel på långsi-
dorna.
• Pannor på taken.
• Nätta trädörrar med ljusinsläpp. 
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 98
NORRA ÖSTBRO 1:24

Adress: Brovägen 23
Byggår: 1879
Byggherre: Bergslagernas Järnväg (BJ) 
Arkitekt: Axel Kumlien 
Värdering: Grön – särskilt värdefull 

Värdemotivering: 
Före detta järnvägsstation som idag är café och salu-
hall. Järnvägsstationen byggdes 1879 åt Bergslagernas 
Järnväg som hade sin huvudsträcka mellan Falun och 
Göteborg. Den sydligaste delen av linjen mellan Kil och 
Göteborg stod helt klar 1879. BJ var Sveriges största 
privatägda järnvägsbolag och var ett undantag från 
principen om att längre järnvägar av riksintresse skulle 
vara statliga. År 1872 fick arkitekten Axel Kumlien i 
uppdrag att ta fram ritningar till samtliga byggnader 
som behövdes för banan. Han gjorde ritningar för fyra 
klasser av stationshus, det i Bro var av typ 2:a klass, i 
sten. Säffles station är av samma typ fast den har blivit 
på- och tillbyggd. Stationens övervåning var bostad åt 
stationsinspektorn, senare stationsmästaren, fram till 
1964. Mellan 1879 och 1908 fanns även en poststation 

i byggnaden. Banan elektrifierades 1940 och övergick 
till Statens Järnvägar 1948. Stationen lades ned 1968 
och stod sedan tom länge. Efter försäljning 2008 gjor-
des det om till café och saluhall åt företaget Grön ko. 
Den före detta järnvägsstationen har ett högt kultur-
historiskt värde då den varit avgörande för tätorten 
Värmlandsbros framväxt. Det var med järnvägskom-
munikationen som orten successivt växte fram med 
start i lanthandel, bostäder för järnvägspersonal o.s.v. 
till att bli ett klassiskt järnvägssamhälle. Byggnaden i 
sig är utvändigt välbevarad och är ett gott exempel på 
Bergslagens Järnvägars stationshus. 

Viktiga karaktärsdrag:  
• Formen i en och en halv våning, med två frontespiser 
och symmetrisk fasad.
• Fasad i rött tegel med alla dess tegeldetaljer.
• Originalfönster i trä med dess indelning och genom-
gående spröjs.
• Tak lagt med röda tegelpannor.
• Dörrar i trä.
• Texten Värmlands Bro på en putsad fasadyta mot 
spåret.
• Äldre belysningsarmatur, tex över entréer.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 99
NORRA ÖSTBRO 1:24 

Adress: Brovägen 23
Byggår: Någon gång 1879-95
Byggherre: Troligtvis Bergslagernas Järnväg (BJ) 
Värdering: Grön – särskilt värdefull 

Värdemotivering: 
Intill järnvägsstationen ligger en ekonomibyggnad 
och en jordkällare som troligtvis hört till bostaden i 
järnvägsstationen. Byggåren är okända, men det bor-
de vara någon gång efter 1879 då stationen är byggd, 
och innan 1883-95 då den syns på häradsekonomiska 

kartan. Ekonomibyggnaden ser på grunden ut att ha 
en äldre del (väster) och en nyare del (öster). Jordkäl-
laren är uppförd i gråsten med tak och är relativt stor. 
Tillsammans med stationen skapar de en helhetsmiljö 
som ger förståelse för hur stationsinspektorn/mästa-
ren levde på stationen och hade ett hushåll med dass, 
ved, matförråd osv i närheten av bostaden, likt andra 
hushåll. Byggnaderna är från 1800-talets sista decen-
nier och har ett kulturhistoriskt värde.

Viktiga karaktärsdrag:  
• Längans karaktär av ekonomibyggnad med rödmå-
lad panel och svarta dörrar. 
• Jordkällarens karaktär av jordkällare med väggar av 
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 100
SÖDRA ÖSTBRO 2:1

Adress: Sörbrovägen mellan 10 och 12 
Byggår: -
Byggherre: - 
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Den enda kvarvarande ekonomibyggnaden som hört 
till gården Södra Östbro. Intill låg tidigare stall och 
ladugård m.fl. byggnader. Byggnadens ålder är okänd 
men den syns på flygfoto från 1935 och är troligtvis en 

av de redovisade byggnader som syns på platsen på 
häradsekonomiska kartan 1883-95, och den kan vara 
äldre än så. Byggnaden ser vid inventeringstillfället 
oanvänd ut. Trots att det är en enkel byggnad så har 
den ett kulturhistoriskt värde då den ger ett samman-
hang till gården Södra Östbro. Den visar på en äldre 
bebyggelsestruktur med många hus på gården och är 
troligtvis bland de äldsta byggnaderna i Värmlandsbro. 

Viktiga karaktärsdrag:  
• Stående locklistpanel målad i röd slamfärg.
• Sadeltak med enkelt takmaterial passande till en 
ekonomibyggnad.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 101
SÖDRA ÖSTBRO 2:9

Adress: Hammarevägen 15
Byggår: 1968
Byggherre: Eskil Mattsson 
Arkitekt: Hjältevads Industri AB
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Tidstypisk villa i mexitegel och taksargar av mörkare 
liggande träpanel. Villan är uppdelad i olika bygg-
nadskroppar och är typisk för sin tids arkitektur. 

Villan ska ha kallats Oskarslund. Den är ett välbeva-
rat och gott exempel på en villa från sent 1960-tal och 
är en god representant för en utbyggnadsepok i södra 
Värmlandsbro med villor på Hammarevägen, Hyvel-
vägen och Sågvägen och har därför ett visst kulturhis-
toriskt värde. 

Viktiga karaktärsdrag:  
• Mexitegel i fasaden samt mörkt målad liggande 
panel i taksarger, garage och under vissa fönster. 
Kontrasten mellan det vita teglet och de mörkare 
träpartierna.
• Träfönster med smala karmar och bågar.

Nr 102
SÖDRA ÖSTBRO 2:11

Adress: Hammarevägen 18
Byggår: 1964
Byggherre: Tage Alm
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Tidstypisk villa från 1964 som är välbevarad från 
byggnadsåret och som representerar en utbygg-

nadsepok i södra Värmlandsbro med villor på Ham-
marevägen, Hyvelvägen och Sågvägen och därför har 
ett visst kulturhistoriskt värde. 

Viktiga karaktärsdrag:  
• Gult tegel i fasaden.
• Träfönster med smala karmar och bågar.
• Entrédörr i ädelträ med rombmönster, sidofönster i 
färgat glas och ett nätt järnräcke utmed entrétrappan.
• Rödbruna takpannor.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 103
SÖDRA ÖSTBRO 2:15

Adress: Sörbrovägen 10
Byggår: 1912 enligt fastighetsregistret. 1920 enligt 
boken Sveriges bebyggelse.
Byggherre: -
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde  

Värdemotivering: 
Gården Södra Östbro (senare kallad Sörbro) tillkom 
när gården Östbro delades i två: Norra (ursprungsgår-
den) och denna södra. När detta skedde är oklart, men 
1546 och 1561 anges tre gårdar, Västbro, Östbro och 
Södra Östbro som sammantaget kallas Bro. Gården 
omnämns även som en egen gård då Anders Svenskes 
två mågar Gustaf Pålman och Petter Myrtengreen fick 
varsin gård (norra och södra) efter Svenskes död 1672. 

De ägde gårdarna till 1690 då kronan drog in dem. 
Till gården hörde tidigare större marker och diverse 
ekonomibyggnader, bland annat ett stall och ladugård 
nordväst om bostadshuset. I dag finns en ekonomi-
byggnad kvar. Framför gården finns en björkallé. 
Byggnaden är uppförd någon gång under 1900-talets 
två första decennier och det är oklart om det finns 
något av den äldre byggnaden kvar i denna. Dagens 
byggnad har ändrats en hel del genom åren men har 
ett kulturhistoriskt värde i sin mycket långa historia 
som är ursprunget till tätorten Värmlandsbro.  

Viktiga karaktärsdrag:  
• Stående träpanel i fasaden.
• Röda tegelpannor på taket. 
• Byggnadens form med det delvis valmade taket och 
symmetriska framsida.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 104
SÖDRA ÖSTBRO 2:50

Adress: Sörbrovägen 13
Byggår: 1978-79
Byggherre: Bro Missionsförsamling 
Byggmästare: Ville Gunnarsson  
Arkitekt: Isidor Martinsson
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Missionsföreningen från 1879 är den äldsta fören-
ingen i socknen. 1968 bildades SMU Värmlandsnäs. 
På 1960-talet startade en insamling av pengar för att 
bygga en missionskyrka i Värmlandsbro. I mitten 
av 1970-talet skänktes tomten invid Sörbro gård av 
Säffle kommun. Kyrkan ritades av församlingsmed-
lemmen Isidor Martinsson som jobbade med att göra 
ritningar på byggnadsavdelningen på ”industrin” 

(troligtvis Bronäs Industrier). Den nya kyrkan fick 
namnet Sörbrokyrkan och invigdes i september 1979. 
Sedan 1981 kallas församlingen Equmeniakyrkan 
Värmlandsnäs. Byggnaden har ett visst kulturhisto-
riskt värde i sin tidstypiska 1970-talsarkitektur och 
som en offentlig byggnad i centrala Värmlandbro. 

Viktiga karaktärsdrag:  
• Byggnadens volym med en högre del med spetsigt 
sadeltak samt en lägre del och pergola däremellan.
• Fasadmaterialen med mexitegel i bottenvåningen 
och mörkmålade träytor i gavelrösten på den högre 
delen samt en taksarg runt hela byggnaden i mörk-
målat trä.
• Huvudentréns dubbeldörrar och fönster i detalj, i 
ädelträ m.fl. material.
• Mörk färgsättning på taket.
• Ett fönster med glasbetong på långsidan av kyr-
korummet.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 105
VÄSTBRO 1:9

Adress: Brovägen 5
Byggår: 1879 
Byggherre: Troligtvis Bergslagens Järnvägar 
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Byggnadens ålder är oklar. Enligt boken Sveriges 
bebyggelse är den byggd 1907, men på häradsekono-
miska kartan från 1883-95 finns en byggnad på samma 
plats. Enligt en muntlig uppgift är den byggd i sam-
band med att järnvägen drogs, alltså 1879. Den gamla 
landsvägen (från dagens Brovägen över järnvägen 
och mot Bro kyrka) gick precis öster om huset. Huset 

kallas Bolagsgården eftersom anställda vid Bergslagens 
Järnvägar bodde här. Här fanns fyra eller fem lägen-
heter. Byggnaden ska även använts som posthus och 
polishus. Den restaurerades 1956 och 2004 tillägg-
sisolerades fasaden och befintlig altan revs och en ny 
inglasad altan med påbyggd övervåning uppfördes på 
byggnadens södra gavel. Byggnaden har förändrats 
mycket men har ändå ett kulturhistoriskt värde som en 
av Värmlansbros äldsta byggnader, den har dessutom 
koppling till järnvägen. 

Viktiga karaktärsdrag:  
• Byggnadens ursprungliga symmetriska volym med 
två frontespiser och sadeltak.
• Fasad med träpanel målad i tidstypisk färgsättning.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 106
VÄSTBRO 1:27

Adress: Ingen egen adress, mellan Brovägen 5 och 7
Byggår: Ca 1878
Byggherre: Bergslagens Järnvägar
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Järnvägsbro som byggdes av Bergslagens Järnvägar i 

samband med att järnvägsbanan drogs 1878-79. Det 
är en plattbro med betongplatta och fundament av 
granitblock. Bron har ett kulturhistoriskt värde då det 
är en originaldel från när järnvägsbanan drogs och 
stod klar ca 1878. Järnvägen har stor betydelse för 
Värmlandsbro då tätorten växte fram som ett järn-
vägssamhälle.

Viktiga karaktärsdrag:  
• Granitblock i brons fundament.

Nr 107
VÄSTBRO 1:28

Adress: Brovägen 1
Byggår: Bl.a. 1944 och 1967 
Byggherre: –
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Från början Gustav Adolf Gustafssons smidesverkstad 
som togs över av smeden Birger Höglund år 1919. 
Först lantbrukssmiden men när bilismen kom på 
1920-talet övergick Höglund till tillverkning av last-
bilsflak, hytter och liknande. Så småningom släpvag-
nar, montering av tipp- och lyftanordningar m.m. på 

lastbilar. 1950 övergick rörelsen till Birgers son Thord 
Höglund och måg Gustav Kvaldén. Verkstadsindu-
strins namn var Höglunds snickeri- och smidesverk-
stad samt Höglunds Flak AB. Byggnaden har byggts 
ut och det är de äldsta delarna som är kulturhistoriskt 
intressanta. Framför allt den gulputsade längan mot 
järnvägen som troligtvis är den äldsta delen. Men även 
till viss mån den vitputsade nordligaste delen. Nya pro-
duktionslokaler byggdes 1944 samt 1967. Byggnaden 
har ett kulturhistoriskt värde som verkstad med över 
hundra års kontinuitet och som arbetsplats på orten. 

Viktiga karaktärsdrag:  
• Den putsade fasaden på den äldre delen mot järnvägen.
• Originalfönster i trä med spröjs.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 108
VÄSTBRO 1:32

Adress: Brovägen 3
Byggår: 1860 enligt boken Sveriges bebyggelse
Byggherre: -
Värdering: Gul - visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Bostadshus från år 1860 enligt boken ”Sveriges be-
byggelse”. Byggnaden syns på häradsekonomiska kar-
tan 1883-95. Huset låg precis intill gamla landsvägen 
(som gick från dagens Brovägen över järnvägen och 

mot Bro kyrka) precis väster om huset. Under första 
halvan av 1900-talet bodde Anna och Birger Höglund 
här som startade verkstaden Höglunds snickeri- och 
smidesverkstad strax intill. Byggnaden har förändrats 
mycket och har få exteriöra originaldelar kvar (möj-
ligtvis den utkragade skorstenen i tegel) men har ett 
visst kulturhistoriskt värde som en av Värmlandsbros 
äldsta byggnader som fanns redan innan järnvägen 
drogs och samhället växte.

Viktiga karaktärsdrag:  
• Sadeltak med frontespis.
• Stående fasadpanel målad i tidstypisk färgsättning.

Nr 109
ÖSTBRO 2:24

Adress: Hyvelvägen 3A-G
Byggår: 1958 eller 1960
Byggherre: Värmlandsnäs landskommun 
Arkitekt: Carl Waldenström
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Radhuslänga med sex bostäder uppförd av kom-
munen som pensionärshem. Ritad av Säffles stads-

arkitekt Carl Waldenström. I närheten finns en till 
länga, dock mycket förändrad. Radhuslängan har ett 
samhällshistoriskt värde som f.d. pensionärshem och 
en tidstypisk modernistisk arkitektur. Den är dock 
delvis förändrad, troligtvis med tilläggsisolering, och 
har därför ett visst kulturhistoriskt värde.

Viktiga karaktärsdrag:  
• De sex entréerna med trapp, nätta järnräcken, 
skärmtak och tidstypisk belysningsarmatur.
• Träfönster med smala bågar och karmar.
• Dörrar i trä. Tak med röda pannor.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 110
ÖSTBRO 2:32

Adress: Hammarevägen 4
Byggår: 1959 
Byggherre: Aronsson
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Tidstypisk villa från 1959 som är välbevarad från 

byggnadsåret och som representerar en utbygg-
nadsepok i södra Värmlandsbro med villor på Ham-
marevägen, Hyvelvägen och Sågvägen och därför har 
ett visst kulturhistoriskt värde.

Viktiga karaktärsdrag:  
• Rött tegel i löpförband.
• Träfönster med smala karmar och bågar.
• Entrédörr i ädelträ.

Nr 111
ÖSTBRO 2:38

Adress: Hammarevägen 9
Byggår: 1958 
Byggherre: Ev. Lundberg
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Villan kallades Källebo och ska enligt en uppgift vara 
byggd av stationskarlen Lundberg. Tidstypisk villa från 

1958 som är välbevarad från byggnadsåret och som re-
presenterar en utbyggnadsepok i södra Värmlandsbro 
med villor på Hammarevägen, Hyvelvägen och Sågvä-
gen och därför har ett visst kulturhistoriskt värde. 

Viktiga karaktärsdrag:  
• Mexitegel i fasaden samt brunmålad stående panel i 
gavelrösten.
• Träfönster med smala karmar och bågar.
• Brunmålad entrédörr med sidofönster och ett nätt 
järnräcke utmed entrétrappan.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 112
ÖSTBRO 7:1 

Adress: Södra ny vägen 12
Byggår: 1927 enligt fastighetsregistret 
Byggherre: -
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Villa som kallas Björkliden, från 1920-talet (enligt 
boken Sveriges bebyggelse från år 1920). Ändrad på 
1950-talet och då ägd av åkeriägaren Arne Andersson. 
Om- och tillbyggd 1979. På tomten finns en ekonomi-

byggnad med garage samt ett litet rödmålat hus på 
södra delen av tomten. Villan är i sin stil mer lik villor 
från 1900-1920 än 1920-talets mer klassicistiska stil. 
Villan var bland de första i det här området, som lite 
längre fram skulle bli ett utpräglat villaområde. Den 
har som årsring och tidsmarkör ett kulturhistoriskt 
värde. Den är bara delvis välbevarad men har flera 
typiska drag för en villa från tidigt 1900-tal.

Viktiga karaktärsdrag:  
• Formen med spetsigt sadeltak lagt med röda pannor.
• Stående träpanel målad i tidstypisk färgsättning.
• Fönster med karmar och bågar i trä.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 113
ÖSTBRO 13:1

Adress: Östbrovägen 2
Byggår: Invigdes 1953
Byggherre: Bro kommun 
Arkitekt: Gustaf Birch-Lindgrens Arkitektkontor 
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Dåvarande Bro kommun beslutade 1949 att bygga en 
skola i Värmlandbro. Den nya skolan blev en central-
skola och ersatte tre skolor: Mässviks, Brosäters och 
Västbros. Den kände arkitekten Gustaf Birch-Lind-
grens Arkitektkontor i Göteborg står som arkitekt på 

ritningarna från 1950. Värmlandsbro skola invigdes 
27 februari 1953. Från början fanns här fyra lärosa-
lar, en slöjdsal, ett bibliotek, kök och matsal. En till 
skolbyggnad uppfördes 1960 i trä, med ytterligare 
sex lärosalar. Gustaf Birch-Lindgrens var en för tiden 
känd arkitekt som ritade många offentliga byggnader, 
som sjukhus och skolor. Skolan är ett tecken på hur 
Värmlandbro växte som tätort och fick karaktär av 
bygdens centralort i mitten av 1900-talet och har ett 
visst kulturhistoriskt värde. 

Viktiga karaktärsdrag:  
• Det röda teglet i fasaden.
• Röda pannor på taken.
• Upprepningen av likadana fönster.

180



VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 114
ÖSTBRO 14:1 

Adress: Brovägen 18 
Byggår: 1665 enligt boken Sveriges bebyggelse
Byggherre: Troligtvis Anders Svenske
Värdering: Grön – särskilt värdefull 

Värdemotivering: 
Det som idag är huvudbyggnad på Norra Östbro 
(även kallad Norbro) var tidigare gårdens flygel. Hu-
vudbyggnaden revs någon gång runt 1940 och såldes 
som ved till Stockholm. Den förste som vi vet bodde 
här var Jakob Jakobsson Spakenberg-Bååt 1587, men 
äldsta belägg för Östbro är redan 1460 (enligt Forn-
sök). Under början av 1600-talet bodde den första 
ägarens måg, ryttarmästaren Anders Svenske, på går-
den. Han var son till Lennart Svenske och Elin Bååt. 
Om Anders Svenske finns en hel del berättat, bland 
annat om hans militära bana och om hans arbete som 
inspektor över Bergslagen. Han pantsatte samtliga 
egendomar för att på egen bekostnad köpa munde-
ringar och utrustning till ett kompani i danska kriget 
under Karl X Gustav. Anders Svenske drunknade i 
Mälaren år 1672. Östbro var då pantsatt till mågarna 
Gustaf Påhlman och Peter Myrtengren som båda var 
ryttmästare. Östbro delades då i Norra Östbro och 
Södra Östbro, som senare har kallats Norbro (denna 
gård) och Sörbro. Påhlman och Myrtengren ägde 
gårdarna till år 1690 då kronan drog in dem. Norbro 
var sedan under tiden 1690-1872 löneboställe för Näs 

kompani och här bodde bland annat släkterna Uggla, 
Hård af Segerstad, von Wachenfeldt, Lilliehöök, 
Breitholtz, Unger, Ehrencrona, Montgomeru, Svin-
hufvud och Vennerieus. Då lönebostället upphörde 
1872, var den förste arrendatorn major Carl Herman 
von Axelsson på Mässvik. Efter olika arrendatorer 
köpte Frans Bäckström gården 1936 av kronan och 
Norbro kom i privat ägo. Byggnaden är moderniserad 
1942 och ombyggd 1959, den östra delen är troligtvis 
tillbyggd senare. Till gården hör även ett magasin 
samt en större ekonomibyggnad. En ladugård brann 
ner 1989. På gården ska även en tidig poststation ha 
legat. Flygelbyggnaden och hela gården är den äldsta 
i Värmlandsbros tätort med en lång och intressant 
historia. Som sådan har den ett högt kulturhistoriskt 
värde, även om den har ändrats en del genom åren. 

Viktiga karaktärsdrag:
• Timrad stomme i en och en halv våning och fasad av 
stående panel.
• Sadeltak med mittpartier på båda långsidorna som 
är uppdragna likt frontespiser. (Taket har tidigare 
varit belagt med skiffer.)
• Tidstypisk färgsättning. Tidigare har den varit röd-
målad med tjärade knutar.
• Slammad naturstensgrund, källare med valv av 
kilsten, äldre källardörr från utsidan.
• Träfönster indelade i sex rutor i varje luft, med pro-
filerade överstycken.
• Huvudentrén har dubbeldörr och profilerade om-
fattningar.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 115
ÖSTBRO 14:1

Adress: Brovägen 18 
Byggår: -
Byggherre: -
Värdering: Grön – särskilt värdefull 

Värdemotivering: 
Magasin tillhörande gården Norra Östbro (även kall-
lad Norbro). Se gårdens historia i texten om huvud-
byggnaden. Två dörrar på gaveln leder till visthusbo-
dar. På ena gaveln finns en vällingklocka. Magasinets 
ålder är okänd, men tillsammans med bostadshuset 
på gården är det troligtvis de äldsta byggnaderna i 

Värmlandsbro. Gården drev jordbruk och magasinets 
storlek är ett mått på gårdens rikedom. Byggnaden 
bedöms vara särskilt värdefull som en äldre byggnad 
tillhörande gårdsmiljön vid Norbro. 

Viktiga karaktärsdrag: 
• Timrad stomme som är klädd med lockpanel, målad 
med röd slamfärg.
• Magasinet står på stenplintar.
• Svarta dörrar med äldre lås och beslag. Till dörrarna 
leder små trappor.
• Svarta luckor i olika storlekar. 
• Två dörrar på gaveln till visthusbodar.
• Taket är lagt med enkupigt lertegel. 
• Vällingklocka på takets ena gavel.
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 116
ÖSTBRO 15:1 

Adress: Brovägen 27
Byggår: Troligtvis ca 1968, alternativt början av 
1960-talet.
Byggherre: - 
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Starten till den här industrin var en möbelfabrik som 
på 1940-talet byggdes vid gården Bronäs. Industrin 
startades av Gunnar Eriksson och Lennart Myrberg 
och tillverkade bland annat pinnstolar. Möbelfabri-
ken övertogs av byggmästare Gustav Nordén 1953 
och han startade företaget Kubhus som tillverkade 
monteringsfärdiga hus och baracker. Kubhus fick 
med tiden namnet Bronäs Industrier och företa-
get ökade till att sysselsätta ca 150 personer. En 
stor arbetsplats på den lilla orten, där nya bostäder 
växte fram. Industribyggnaden utökades successivt 
och tillverkade förläggningsbyggnader, butiker och 

skolpaviljonger under modernismen. När Bronäs 
Industrier gick i konkurs 1978 gick fem anställda och 
en utomstående ihop och startade företaget Nybronäs 
som drev produktionen vidare. År 1990 köptes de 
upp av Westwood byggsystem och 1997 av Moelven 
som driver verksamheten idag. Möbelfabriken och 
mangårdsbyggnaden på Bronäs revs för ett par år 
sedan för att ge plats åt ett stort lager av baracker. 
Dagens industribyggnad har utökats flera gånger 
och är brokig så som karaktären av industrikomplex 
brukar vara, den har dock en väsentlig roll i bebyg-
gelseutvecklingen av Värmlandsbro som dess största 
arbetsplats. Industribyggnaden har därför ett visst 
kulturhistoriskt värde. Arkitektoniskt är det kon-
torsbyggnaden samt det uppstickande partiet i mitten 
på framsidan som är av intresse. 

Viktiga karaktärsdrag: 
• Fasadmaterialet i rött tegel.
• Det uppstickande partiet med trappgavel på huvud-
fasaden mot vägen.
• En lång rad med 22 fönster av glasbetong på huvud-
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VÄRDEFULLA  BYGGNADER

Nr 117
ÖSTBRO 17:1

Adress: Brovägen 14
Byggår: 1923
Byggherre: -
Värdering: Gul – visst kulturhistoriskt värde 

Värdemotivering: 
Här i huset mittemot järnvägsstationen fanns post-
kontor, telestation och tre lägenheter. På var sin sida 
av posthuset, mot vägen, låg två affärshus (som nu 
är rivna), vilka tillsammans med stationen bildade 
det första man kan kalla ett centrum i Värmlandsbro. 
Byggnaden kallas för Solliden och ägdes vid en tid-
punkt på 1950 eller 1960-talet av stationsmästaren. 
Det finns en obekräftad uppgift om att ritningarna 
till huset ska vara de samma som till Sundstorps 

gård i Säffle från 1919, vilken ev. är ritad av Alfred 
Nordström. Byggnaderna är onekligen mycket lika. 
Fasaden hade från början en putsad fasad, men är nu 
klädd med stående panel. Byggnaden har ett centralt 
läge i Värmlandbro och har haft en offentlig funktion 
som postkontor. Den har genomgått flera föränd-
ringar men har med sitt läge och sin historia ett visst 
kulturhistoriskt värde. 

Viktiga karaktärsdrag:  
• Takformen samt takbeläggning med tegelpannor.
• Den symmetriska fasaden mot stora vägen.
• Entrépartiet med trappa och pelare i natursten, 
tympanonfält och originaldörr i trä.
• Originalfönster med vacker spröjs vid sidan av 
entrén.
• Fönster med träkarmar och smala karmar och bågar 
och tidstypisk spröjsindelning för 1920-talet.
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