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Kulturmiljöprogram

Vad är ett kulturmiljöprogram?
Ett kulturmiljöprogram är en bas för kommunens 
kulturmiljöarbete. Ambitionen är att ge en kon-
kret bild av vilka kulturhistoriska byggnader och 
miljöer som finns i kommunen. Det ska användas 
som kunskapsunderlag för att ta välgrundade be-
slut i plan- och byggprocesser, så att kvalitéer som 
gör platsen unik inte går förlorade. 

I kulturmiljöprogrammet beskrivs de byggnader 
och miljöer som bedöms vara särskilt kultur- 
historiskt värdefulla. De får enligt plan- och 
bygglagen inte förvanskas. Ett kulturmiljöprogram 
skyddar inte byggnader mot t.ex. rivning, då 
behövs bestämmelser i en detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 

Kulturmiljöprogrammet ska också ge en översikt-
lig förståelse för Töcksfors historia. Med hjälp av 
den historiska utvecklingen kan vi förstå ortens 
framväxt och varför den ser ut som den gör idag. 
Med fyra tydliga berättelser om Töcksfors har vi 
försökt ringa in ortens särdrag och vad den berät-
tar för oss. Att förstå den plats man lever på kan 
öka livskvalitén genom att man känner stolthet 
och förankring till platsen. Hög medvetenhet om 
platsens historia och karaktär stärker också ortens 
identitet och attraktivitet för både bosatta och be-
sökare.

Varför är det viktigt att vårda  
en plats kulturhistoria?
Livskvalitet
Kulturmiljöer har ofta stor potential att bli goda 
livsmiljöer. Vår fysiska miljö ger oss upplevelse-
värden, de påverkar vårt välmående, vår trygghet, 
ger oss minnen, förankring och identitet. Kultur-
historiska byggnader ger platsen en stark identi-
tet, något som särskiljer den från andra platser. 
Attraktiva byggnader och miljöer bidrar till livs-
kvalitet, inte bara för dem som äger byggnaden 
utan för alla som upplever den. Byggnader är en 
del av vårt gemensamma offentliga rum.

Historisk förståelse och utveckling
Med hjälp av våra kulturmiljöer kan vi förstå 
varför det ser ut som det gör idag. De hjälper oss 
att förklara och förstå samhällsutvecklingen och 
är på så sätt historiska dokument. De berättar 
om hur människor levt på platsen, allt från små 
berättelser som ett lokalt hantverk till stora skiften 
som industrialisering och urbanisering blir synligt 
i fysisk form i byggnader och bebyggelsemönster.

Hållbar utveckling
Äldre byggnader uppfördes ofta med ambitionen 
att hålla i generationer. Både material och teknik 
var beprövade och man använde sig av de material 
man visste bäst tjänade sitt syfte. Ordet återbruk 
var inte uppfunnet utan det var en självklar del 
i hushållningen med det man hade att tillgå. 
Genom successivt underhåll och varsamhet om 
material hushåller vi med jordens resurser. Plan- 
och bygglagens syftar till en långsiktig hållbar 
livsmiljö för såväl människor i dagens samhälle 
som för kommande generationer. Att värna 
kulturmiljöer är ett sätt att jobba för en långsiktigt 
hållbar livsmiljö.

Skydd och underlag för  
kulturmiljöer inom Töcksfors tätort
Detaljplaner och områdesbestämmelser
Kommunen kan skydda byggnader som är särskilt 
värdefulla i en detaljplan enligt plan- och bygg- 
lagen. Skyddet kan vara mot rivning (anges med 
r), skyddsbestämmelser för sådant som är värde-
fullt både utvändigt och invändigt och ska bevaras 
(anges med q) samt karaktärsdrag som ska finnas 
t.ex. vilket material en fasad eller ett tak ska ha 
(anges med k). Kommunen kan även upprätta om-
rådesbestämmelser för skydd av värdefulla bygg-
nader, det är vanligast utanför tätbebyggt område. 
Ett skydd i detaljplan eller områdesbestämmelse 
är ett juridiskt bindande skydd. Eftersom kultur-
miljöfrågor räknas som ett allmänintresse måste 
en helt ny detaljplan antas om kommunen vill 
frångå den gällande, t.ex. riva en byggnad som 
har rivningsförbud i detaljplan. I arbetet med kul-
turmiljöprogrammet har inte kartlagts vilka bygg-
nader som har skydd i detaljplan eller områdes- 
bestämmelser.

INLEDNING
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Regionalt kulturmiljöprogram  
- Ditt Värmland
Länsstyrelsen i Värmland gjorde 1989 ett regio-
nalt kulturmiljöprogram med namnet Ditt Värm-
land. Där är Töcksfors utpekat som en värdefull 
miljö. Ditt Värmland är ett kunskapsunderlag och 
inte bindande i sig men många kommuner väljer 
att ta upp miljöerna i sin översiktsplan eftersom 
utpekandet indikerar kulturhistoriska värden.

Kulturmiljölagen
I kulturmiljölagen finns bestämmelser om kyrkor 
och kyrkogårdar, fornlämningar och byggnads-
minnen men även ortnamn samt lydelsen att an-
svaret för våra kulturmiljöer delas av alla. Inom 
Töcksfors tätort finns ett antal fornlämningar som 
redovisas på sidan 13 samt Töcksmarks kyrka som 
är skyddad av kulturmiljölagen. Inom tätorten 
finns inga byggnadsminnen. I frågor som berör 
kyrka, kyrkogård eller fornlämningar ska länssty-
relsen i Värmland kontaktas.

Miljöbalken
I miljöbalken finns bestämmelser om bl.a. riksin-
tressen och kulturreservat. Inom Töcksfors tätort 
finns inga av dessa skydd. Det finns inte heller 
landskapsbildsskydd.

Nationella miljömål
På nationell nivå finns miljömål där flera mål, 
framförallt ”god bebyggd miljö”, är relevant för 
kulturhistorisk bebyggelse. Målet är att ”Det kul-
turella, historiska och arkitektoniska arvet i form 
av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer 
samt platser och landskap ska bevaras, användas 
och utvecklas.” För att kunna följa upp att kom-
muner jobbar mot målen har indikatorer tagits 
fram av regeringen. En indikator är att kommu-
nen ska ha tillgång till planeringsunderlag för kul-
turmiljön för en långsiktig hållbar förvaltning av 
bebyggelsens kulturhistoriska värden. Ett sådant 
planeringsunderlag är t.ex. ett kulturmiljöpro-
gram. 

Nationella kulturmiljömål
Det finns även fyra nationella kulturmiljömål se-
dan 2014. Regering och riksdag har uttalat att de 
ska vara vägledande på nationell, regional och 
kommunal nivå. 

De nationella kulturmiljömålen är: 

• Ett hållbart samhälle med en mångfald av   
 kulturer som bevaras, används och utvecklas.
• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet  
 och möjlighet att förstå och ta ansvar för   
 kulturmiljön.
• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön  
 som gemensam källa till kunskap, bildning  
 och upplevelser.
• En helhetssyn på förvaltningen av land- 
 skapet som innebär att kulturmiljön tas till  
 vara i samhällsutvecklingen.

Landskapskonventionen
Europarådets landskapskonvention uppmunt-
rar till samverkan och att öppna upp för flera 
perspektiv. Den vill lyfta fram den demokratiska 
aspekten genom att betona alla landskaps soci-
ala betydelse, främst genom människors aktiva 
deltagande i landskapets utveckling (bebyggels-
en inkluderad). Konventionen gör ingen skillnad 
på stad, landsbygd, förort, tätort, vackert eller 
fult. Den slår även fast att landskapet är förgäng-
ligt, vilket innebär att konventionen lika mycket 
handlar om skydd och bevarande som förvaltning 
och planering av landskap. Ambitionen är att få 
till stånd ett tvärsektoriellt arbete och förutsätter 
samverkan mellan olika instanser med målet att 
få ett socialt och miljömässigt hållbart nyttjande 
av landskapet. 

Plan- och bygglagen 
Plan- och bygglagen (PBL) har stor betydelse för 
det byggda kulturarvet. Det är den lagstiftning 
som kommunen förhåller sig till dagligen i arbe-
tet med bygglov och samhällsplanering. Byggna-
der ska utformas och placeras på ett sätt som är 
lämpligt för stads- och landskapsbilden samt na-
tur - och kulturvärdena på platsen.  Kulturhisto-
riska värden ska skyddas och ändringar ska göras 
varsamt (PBL 2 kap. 6 §).
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Varsamhetskravet
Varsamhetskravet (PBL 8 kap 17 §) gäller alla 
byggnader, inte bara kulturhistoriska och det 
gäller för alla ändringar, även om åtgärden inte 
kräver bygglov. Kravet innebär att ändringar av en 
byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn 
till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara 
byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden. Vid ett 
bygglov tar kommunen ställning till om kravet på 
varsamhet har följts men det är byggherren som 
har ansvaret, vilket kan vara bra att komma ihåg 
i de fall där åtgärden inte kräver bygglov och inte 
automatiskt inkommer till kommunen. Det kan då 
vara bra att byggherren kontaktar kommunen för 
att höra om ändringarna bedöms vara varsamma.

Att ta hänsyn innebär att utgå från byggnadens  
karaktärsdrag. Därför behöver man lära känna 
byggnaden och ta reda på vilka karaktärsdrag, tex 
material eller utformning, som är kännetecknan-
de för byggnaden och utgå från dem när man gör 
ändringar. Enligt Boverkets byggregler (BBR 1:2211 
allmänt råd) anses en ändring vara varsam om den 
respekterar byggnadens karaktär i proportion, form 
och volym, material och utförande, färgsättning 
samt detaljomsorg och detaljeringsnivå. 

Förvanskningsförbudet 
En byggnad eller miljö 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 förvanskningsförbudet 
alltså bara särskilt värdefulla byggnader och mil-
jöer. Förvanskningsförbudet gäller även när en 
ändring inte är bygglovspliktig och den gäller även 
invändigt. Det är byggherrens ansvar att följa för-
vanskningsförbudet men byggnadsnämnden kan 
utföra tillsyn över att lagen följs.

Vad är då en förvanskning? Definitionen är 
att karaktärsskapande egenskaper, det som 
är värdefullt, går förlorat. Man måste därför 
utreda vad det är med byggnaden som är särskilt 
värdefullt. Går detta förlorat vid ändringen – då 
är det en förvanskning. Det innebär alltså inte ett 
förbud mot att ändra överlag, så länge det som 
bedöms värdefullt inte försvinner.

Kulturmiljöprogrammet ger vägledning i vilka 
byggnader som är särskilt värdefulla (röda bygg-
nader). Men det faktiska beslutet om det är en 
värdefull byggnad eller inte, görs av kommunen 
i ett plan- eller bygglovsärende, eftersom det då 
prövas mot plan- och bygglagen där byggherren 
har möjlighet att överklaga. 

Underhåll 
Alla byggnader ska hållas i vårdat skick och 
underhållas så att både utformning och tekniska 
egenskaper bevaras. Underhållet ska anpassas 
till omgivningens karaktär och byggnadsverkets 
kulturhistoriska värde så att det som är 
värdefullt bevaras. (PBL 8 kap. 14 §) Om inte 
fastighetsägaren underhållet sitt hus, så att det 
förfaller, kan kommunen göra en tillsyn samt 
ett åtgärdsföreläggande om att underhålla (PBL 
kap.11).

Byggnadsvård
Grundprincipen för byggnadsvård är att alltid 
utgå från den specifika byggnadens karaktär 
och särart när man planerar ändringar. Är det 
den putsade fasaden, det branta sadeltaket, den 
tidstypiska snickarglädjen eller de modernistiska 
perspektivfönstren som är viktiga delar av 
byggnadens karaktär? 

Några principer:

• Lär känna huset, ta reda på vilka    
 kulturhistoriska värden det har och följ   
 byggnadens karaktär vid ändringar.

• Använd material och metoder som utgår från  
 byggnadens karaktär.
• Kontinuerligt och varsamt underhåll är det  
 bästa.
• Spara och restaurera hellre än att byta ut.
• Ställ krav på hantverkarens kunskaper om   
 varsam ombyggnad.

Avvägningar
Kraven på dagens miljöer blir högre och högre. Att 
förbättra tillgängligheten för människor, att ska-
pa energisnåla och brandsäkra hus är några av de 
aspekter vi behöver förhålla oss till. 
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Här gäller det att göra kloka, balanserade 
avvägningar och ha tillgång till kunskap för att 
kunna ta välgrundade beslut. Vad fysiskt är det 
som ger det kulturhistoriska värdet? Försvinner 
det vid ändringen? Kan man hitta en annan lösning 
än den vi brukar använda? Det är snabbt gjort att 
kulturhistoriska värden och kvalitéer går förlorade 

för gott. Samtidigt är det viktigt att byggnader 
används och utvecklas. Med rätt balansgång 
kan vi till och med förstärka de kvalitéer och 
kulturhistoriska värden och använda dem som en 
tillgång. Den balansgången är en utmaning som 
kräver kunskap och hänsyn av alla som är med i 
processer runt bebyggelse. 
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K ULTUR MILJÖPROGR A M 

Kulturmiljöprogram för 
Töcksfors

Det här kulturmiljöprogrammet omfattar tätorten 
Töcksfors. Avgränsningen är den samma som för en 
fördjupad översiktsplan som tas fram under 2018-
2019. Kulturmiljöprogrammet är ett kunskaps- 
underlag som visar vilka byggnader och miljöer 
som bedöms ha kulturhistoriska värden samt vi-
sar på några byggnader och miljöer med utveck-
lingspotential. Kulturmiljöprogrammet för Töcks-
fors tätort har två syften:

• Kortsiktigt: Att vara ett planeringsunderlag 
för de fördjupade översiktsplan som tas fram för 
Töcksfors under 2018-2019.

• Långsiktigt: Att vara ett kunskapsunderlag 
under många år framöver för beslut som gäller 
ändringar på byggnader och i miljöer, tex vid 
bygglov, rivningslov och detaljplanering.

Kulturmiljöprogrammet ligger som bilaga till den 
fördjupade översiktsplanen för Töcksfors under 
samråd och utställning. När kulturmiljöprogram-
met är antaget kommer det bland annat att fin-
nas som PDF på kommunens hemsida samt i en 
webbkarta. Under samma tidsperiod tas ett kul-
turmiljöprogram fram för Årjängs tätort.

Kulturmiljöprogrammet är antaget i ……. den xx 
xx xx. där man beslutade att .. … .. Kulturmil-
jöprogrammet är finansierat av Årjängs kommun 
samt genom bidrag från Länsstyrelsen i Värmland. 

Tidigare arbeten
Årjängs kommun har inte ett kulturmiljöprogram 
sedan tidigare. Mellan åren 1984 och 1996 in-
venterades byggnader på landsbygden, vilka inte 
sammanställdes till ett kulturmiljöprogram eller 
antogs politiskt. Tätorterna är inte inventerade se-
dan tidigare. 

I Årjängs kommuns översiktsplan från 2015 står 
att ett kulturmiljöprogram för Årjängs kommun 
ska upprättas för att säkerställa de kulturvärden 

som finns. Det konstateras att en bättre integra-
tion i verksamhetsområdena krävs för att säker-
ställa kulturvärdena som finns i tätorterna och på 
landsbygden.

Metod
Värmlands Museum fick i uppdrag av Årjängs 
kommun att göra ett kulturmiljöprogram för År-
jäng och Töcksfors tätorter. Arbetet började med 
en fältinventering under hösten 2018 där två 
byggnadsantikvarier inventerade bebyggelse i 
tätorterna genom att fotografera och markera in-
tressanta byggnader och miljöer på en karta. Ef-
ter litteraturstudier, genomsökning i kommunens 
bygglovsarkiv med hjälp av kommunens arkivarie 
samt i Värmlands Museums arkiv, analys av his-
toriska kartor och fotografier samt samtal med 
referenspersoner, har ett urval av byggnader och 
miljöer gjorts av Värmlands Museum. Urvalet 
har sedan diskuterats och stämts av i en referens-
grupp med Årjängs kommun och Länsstyrelsen i 
Värmland. 
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Kulturmiljöinventering Töcksfors
Teckenförklaring

Avgränsning Kulturmiljöinventering.
INV ENTERING TÖCKSFORS

Kartan visar det område som är en inventerat i Töcksfors. Området överensstämmer med avgränsningen för den fördjupade 
översiktsplanen som tas fram under 2018-2019.
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VISION (Förslag) 

Årjängs kommuns vision är:

• Att kommuninvånarna känner ansvar och   
 stolthet över den lokala byggnadshistorien. 

• Att kulturhistoriska byggnader och miljöer är  
 en tydlig del av platsernas identitet och bidrar  
 med attraktivitet och livskvalitet både för   
 bofasta och besökare.

• Att utreda kulturhistoriska värden vid   
 samhällsplanering och arbeta för att det som  
 är särskilt värdefullt får ett skydd genom   
 bestämmelser i detaljplan eller områdes-
 bestämmelser.

• Att ta hjälp av antikvarisk kompetens tidigt i  
 plan- och byggprocesser för att ha bra 
 beslutsunderlag. 

• Att öka medvetenheten om betydelsen av   
 kulturhistoriska byggnader och miljöer 
 bland alla som är delaktiga i plan- och  
 byggprocesser.

STRATEGI för kulturmiljö-
programmets värderingsnivåer 

Strategi och vision ska diskuteras och förankras inom kom-
munen. Följande är ett förslag att ha som utgångspunkt för 
diskussion.

RÖD MILJÖ
• Bedöms vara ett särskilt värdefullt bebyggelse- 
 område enligt PBL 8 kap. 13 §.
• Ny bebyggelse och ändringar behöver ta  
 hänsyn till det som är värdefullt i miljön  
 (PBL 8:13).
• Attefallsåtgärder är bygglovspliktiga 
 (PBL 9:4d).

RÖD BYGGNAD
• Bedöms vara särskilt värdefull    
 enligt PBL 8 kap. 13§.

• Ändringar ska vara varsamma och det som är
 värdefullt får inte förvanskas.

• Vid bygglov bör varsamhetskravet (PBL 8:17)  
 och förvanskningsförbudet (PBL 8:13) tas   
 med i kontrollplanen. Kompletterande  
 underlag kan begäras in för att kunna ta 
 beslut om att punkterna uppfyllts. Vid stora 
 ändringar kan krävas att en sakkunnig i 
 kulturvärden kopplas till projektet.

• När en ny detaljplan görs ska det utredas om  
 byggnaden kan ges skydd i detaljplanen.   
 (PBL 2:6). 

• Attefallshus är bygglovspliktiga (PBL 9:4d)

BLÅ BYGGNAD
• Bedöms ha ett visst kulturhistoriskt värde

• Ändringar ska vara varsamma och ta hänsyn  
 till byggnadens karaktärsdrag.

• Vid bygglov bör varsamhetskravet (PBL 8:17)  
 tas med i kontrollplanen.

Särskilt  
värdefull 
byggnad

Visst 
kultur-

historiskt 
värde
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FORNHISTORI A

Töcksfors fornhistoria

Hur länge har Töcksfors varit befolkat?
Människor har bott i Värmland i minst 10 000 
år. Redan då var det möjligt att bebo de områden 
som idag utgör Töcksfors. Några säkra belägg för 
så gammal bosättning som för 10 000 år sedan har 
dock inte hittats i området hittills.

Den äldsta bebyggelsen påträffas alltid längs strän-
der, vanligen vid stora eller mellanstora sjöar. Ett 
levnadssätt som gick ut på jakt, fiske och insam-
lande gjorde att sådana miljöer lämpade sig väl för 
bosättning. Stränder var lämpliga att bebo innan 
behov fanns för att röja mark för odling och bete. 
Dessutom var det lättare att orientera sig längs vat-
tendrag. När man senare fick ett levnadssätt mer 
inriktat på boskapsskötsel och åkerbruk var områ-
den med lättarbetade och väldränerade sand- eller 
grusmarker de man framför allt föredrog.

Genom förekomsten av föremål och fasta forn-
lämningar tyder det mesta på att kontakterna med 
omvärlden främst har skett åt söder och väster. Ex-
empelvis kan förekomsten av senneolitiska (2300–
1800 f Kr) flintdolkar visa på sådana kontakter. 
För alla förhistoriska perioder, där vi saknar annat 
källmaterial, visar förekomsten eller avsaknaden av 
föremål eller andra fornlämningar i grova drag hur 
kontaktvägarna gått.

Stenåldern (8000-1800 f Kr)
Den äldre stenålderns människor (fram till cirka 
4000 f Kr) var jägare och samlare och levde i stor 
utsträckning ett rörligt liv och bosatte sig där resur-
serna var som bäst. På så sätt lämnade de många 
spår efter sig. Framför allt bosatte man sig och rör-
de sig längs sjösystem. Boplatslämningar från den 
här tiden är att vänta på uddar, i vikar och vid ut-
lopp av åar eller bäckar (Fornlämning Töcksmark 
33:1, 67:1, 190:1, 192:1 och 210 i Fornsok.se). Den 
yngre stenåldern (4000-1800 f Kr) kan delvis upp-
visa samma bosättnings- och levnadsmönster, 
men under periodens senare del får man allt mer 
en jordbruksekonomi som innebar delvis andra 
boplatslägen och ett annat markbruk. Inslaget av 

boskapsskötsel, odling och fast bosättning ökade. 
Förutom strandboplatser bodde man nu längre in 
på land. Uppgifter om lösfynd av stenyxor, dolkar 
etc. ger goda indikationer på var boplatser kan för-
väntas (Fornlämning Töcksmark 96:1 och 100:1). 

Årjängs kommun är ett av de områden i Värmland 
som först kan sägas haft en jordbruksekonomi, för 
omkring 4000 år sedan. Det är förekomsten av fas-
ta gravar i form av hällkistor, fynd av malstenar och 
skörderedskap av flinta, liksom resultat av pollena-
nalyser, som ger oss den bilden.

Bronsåldern (1800-500 f Kr)
Bronsålderns lämningar är svårare att få grepp om. 
Men uppgifter om lösfynd ger goda indikationer på 
var lämningar kan förväntas. Bronsålderns gravar 
ligger oftast inte nära bosättningarna utan i regel 
på höjder i närområdet. Förekomsten av gravar i 
form av rösen och stensättningar signalerar således 
samtida boplatser någonstans i närheten. De kan 
dock ligga flera kilometer från varandra. (Fornläm-
ning 4:1, 5:1, och 207).

Järnåldern (500 f Kr-1050 e Kr)
Under järnåldern startar ett bosättningsmönster 
som etableras från och med medeltiden. Genom 
förekomsten av till exempel gravar kan man se var 
huvuddelen av bosättningarna har funnits. För-
utom att gravarna signalerar samtida boplatsläm-
ningar berättar de också att det kan finnas flera, 
ännu okända, gravar. (Fornlämning Töcksmark 9:1 
och 9:2). 
 
Det finns tydliga tecken på att de synliga gravhögar-
na bara representerar delar av befolkningen. Stora 
delar av Värmland saknar gravhögar, men andra 
fornlämningar visar att människor bott där ändå. 
Därför måste man räkna med att järnålderns bo-
platser finns i fler områden än där gravhögar finns.

Medeltiden (1050-1523)
Senmedeltidens bebyggelse är till stor del känd ge-
nom Gustav Vasas jordebok och vissa medeltida 
diplom. För första gången känner vi till namn på 
gårdarna, namn som ofta finns kvar än idag. Uti-
från skattelängder från 1500-talet kan man se att de 
flesta gårdar tillhörde självägande bönder. 
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Fornlämningar Töcksfors
Teckenförklaring

W Fornlämning

W Kulturhistorisk lämning

W Misstänkt fornlämning

W Uppgift om fornlämning

Fornlämningsområde
Fornlämning

Kulturhistorisk lämning

Misstänkt fornlämning

Uppgift om fornlämning

.
FORNL Ä MNINGA R TÖCKSFORS

Definitionen av en fast fornlämning är att den ska vara en lämning efter människors verksamheter under forna tider, de ska tillkommit 
genom äldre tiders bruk och de ska vara varaktigt övergivna. Lämningar som tillkom efter 1850 räknas som kulturhistorisk lämning.
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Indirekt tyder det på rätt magra förhållanden efter-
som inga stora adelsgods funnits. De låg istället när-
mare Vänern på stora landområden med bördigare 
mark. Inom Töcksfors finns uppgifter om två går-
dar med medeltida anor, Bön (Fornlämning 61:1, 
81:1, 81:2, 82:1, 83:1, 84:1 och 85:1) samt Stommen 
(Fornlämning 86:1).

Gränstrakter
Området som en gränstrakt är tydligt. Inte minst 
märks det genom uppgifter om alla gårdar som 
brändes och skövlades under nordiska sjuårskriget 
1563-70. Händelserna kan ibland spåras ända fram 
till idag eftersom flera av de gårdar som ödelades 
fick tilltalsnamnet ”Ögårn”, det vill säga ödegården. 
Genom 1640-talets geometriska kartor finns upp-
gifter om ett stort antal ödegårdar och ödetorp. De 
har bebyggelsenamn såsom Rullesbyn, Gallerud, 
Tobyn etc. På 1600-talet har dessa ödegårdar ofta 
brukats som ängsmark under en eller flera gårdar. 
Arkeologiska undersökningar har visat att många 
av dem kan ha medeltida ursprung, men att de har 
övergivits före 1640-talet. Orsaken till detta vet vi 

inte helt säkert. Det finns olika möjliga förklaringar, 
såsom digerdöden, sämre väder och krig. Flera av 
dem har legat på sämre marker, vid en kris kanske 
det var de som först försvann. Krisen kan till exem-
pel ha varit nordiska sjuårskriget 1563-70. En kar-
ta över förekomsten av ödegårdar och den med de 
kända gårdar som brändes under sjuårskriget över-
ensstämmer väl.

Förekomsten av olika slags försvarsanläggningar, 
främst från andra världskriget, visar också på områ-
dets karaktär som gränsområde.

I norska källor från andra hälften av 1100-talet om-
nämns att Norge har en gräns i öster, men några 
egentliga handlingar från gränsläggningen mellan 
Norge och Sverige finns inte nertecknade förrän 
i början av 1300-talet. Den tidens korrekta gräns-
dragning är idag svår att exakt rekonstruera. Under 
medeltiden har Norge och Sverige också haft sam-
ma kungar vid flera tillfällen, ett faktum som gör att 
man måste ställa frågan om man Värmland under 
dessa perioder varit ett gränslandskap eller inte?
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HISTORI A

Valda delar av Töcksfors  
historia

I det här avsnittet av kulturmiljöprogrammet re-
dogörs för några av de förutsättningar som format 
Töcksfors. Några slutsatser vi kommer kunna dra 
av historien som förklarar dagens Töcksfors är 
bl.a. att:
 • Jordmånen och de självägande bönderna  
  har varit en bidragande faktor till dagens  
  många egenföretagare.
 • Närheten till gränsen har skapat en flexibi- 
  litet med till exempel arbetsvandringar vid  
  perioder av fattigdom samt ökat handeln. 
 • En mycket gammal vägdragning i rikets  
  vägnät är idag E18.
 • Dagens industriella näringar har en konti- 
  nuitet på platsen sedan järnbruket anlades  
  1797.

Landskapets förutsättningar
Nordmarken är känd för sin vackra natur som idag 
bidrar till en stor del av turistnäringen. Landska-
pet har skapat de förutsättningar som funnits för 
människor att leva här genom tiderna. 

Långsmala dalar 
De nord-sydliga bergen och dalgångarna är utmär-
kande och drar som fåror över landskapet. I dal-
gångarna rinner ofta vattendrag, som Västra Silen, 
Foxen och Stora Lee. Det är i de här riktningarna 
man färdats och haft kontakt med varandra. På 
mindre höjder och längs kanter i dalgångarna ser 
vi fortfarande gårdslägen från medeltiden ligga som 
pärlband på rad. De långsmala sjösystemen var en 
stor fördel för båttrafiken och Dalslands kanal som 
byggdes 1868, då de gav möjlighet till transport 
ända till Vänern. 

Jordmån för självägande bönder
På sluttningarna i dalarna finns bitvis odlad mark 
som är spridd och inte bildar någon större sam-
manhängande åkerbruksbygd. Åkerjorden består 
mestadels av ett tunt lager lera uppblandat med 
grus och moränmaterial. I många århundraden var 

det jorden som var folkets ekonomi, en bördig jord 
betydde en rik bygd. Men lerjorden som finns här 
är relativt mager och länge svårodlad med de enkla 
redskap som stod till buds. Det påpekas ofta i den 
historiska litteraturen att det var en fattig bygd. 
Hit hade adeln ingen anledning att bosätta sig, de 
byggde istället sina herrgårdar vid bördiga marker. 
Därför har bönderna i Nordmarken varit självägan-
de och inte stått under någon annans makt. 

Jordbruk

Självförsörjning
De flesta hade ända fram till mitten av 1900-talet 
en viss grad av självförsörjning. Det odlades potatis 
och grönsaker. Ägde man en häst hade man det bra. 
Några kor, höns, får och en gris som slaktades till 
jul var också vanligt för ett hushåll. Det kan tänkas 
att man på grund av dålig jordmån kompenserade 
med annat, som till exempel hästavel. Kreatur var 
tills mitten av 1900-talet en viktig handelsvara på 
Årjängs marknad och från Töcksforstrakten drevs 
även kreaturen på vandring till Kristiania (Oslo) för 
slakt. Idag ser vi spår av de små jordbruken genom 
en mindre ladugård eller sädesmagasin intill ett 
äldre hus. 

1800-talets befolkningsökning
Under 1800-talet ökade den svenska folkmäng-
den enormt. I Nordmarken fördubblades den från 
12 924 invånare, år 1805 då det fanns till 24 435 
år 1865. Men jordbruken var alldeles för små för 
att försörja alla och vissa år var missväxtår. Många 
sökte sig till Norge endera i arbetsvandringar eller 
upprättade nybyggen på andra sidan gränsen. An-
dra emigrerade till Amerika. Från hemmanet Dalen 
i Töcksmark emigrerade ca 30 personer på 1860-ta-
let efter att skogen blivit såld till norska Saugbrugs-
foreningen.

Uppsving för jordbruket 
Runt sekelskiftet 1900 hölls kurser i effektivt jord-
bruk, vilket medförde en kraftig uppryckning. Det 
blev större skördar, bättre mjölkkor och hästar. Stu-
gor och ladugårdar rustades upp och man byggde 
nytt eller byggde på en våning på huset man redan 
hade. Det är en av anledningarna till att vi kan se 
större byggnader från den här tiden. 
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Vårsådd strax utanför Töcksfors. Barnen fanns med för att lära sig. Fotograf Rolf Dahlén.

Ett flygfoto över Töcksfors 1965. Spår av flottning syns i vattnet. Vattenkraftverk, sluss och kvarn finns vid vattnet likt idag, samt 
slussvaktarstugan i förgrunden. Torget med det långa ”Stiftelsehuset” är anlagt men inte de många flerbostadshus som kommer först i 
början av 1970-talet. Sveavägen är en blandning av äldre agrar bebyggelse med gårdar och ekonomibyggnader och putsade byggnader 
i modernistisk stil. Foto AB Flygtrafik Dals Långed, Värmlands Museums bildarkiv.
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Hästen var en viktig arbetskamrat vid arbetet i skogen. Fotograf Rolf Dahlén.

Lantgårdar i Töcksfors
Töcksfors var en kyrkby som hade industriverk-
samheter vid de båda vattenfallen. Däremellan var 
det landsbygd med en samling gårdar ända in på 
1900-talets första decennier, då Sveavägen började 
anta en mer centrumliknande karaktär. Troligtvis 
var jorden bra för odling här och vattnet var ock-
så en stor tillgång. En gård som hade vattenläge 
på sina ägor var mycket mer värd än en gård utan 
vattentillgång. Bland de äldsta gårdarna fanns Väs-
tra och Östra Bön, Elfverud samt Prästgårdens 
ägor som benämns Stommen. Bögatan är en äldre 
vägsträckning där vi fortfarande ser flera äldre går-
dar från 1800-talet. Längs med Sveavägen byggdes 
Nygård under slutet av 1800-talet vilken hade tre 
stora byggnader som ännu finns kvar, varav en hade 
lanthandel ut mot vägen. Nygård hade hästar och 
kor i en stor ladugård ända till slutet av 1960-talet, 
vilket var troligt att fler av gårdarna i det vi ser som 
centrala Töcksfors hade vid den tiden. Självförsörj-
ning var länge en del av hushållningen. 

Skogsbruk
Timmerhandel 
Nordmarken är en utpräglad skogsbygd, och sko-
gen dominerar landskapet. Men skogsbruket var 
länge en binäring till jordbruket. Skogen användes 
till byggnadsmaterial och för svedjebruk där man 
sådde råg (1500-tal). Så småningom fick skogen 
ett större värde som sågtimmer. Från statligt håll 
började man till och med bli orolig att skogen skul-
le försvinna, särskilt om den såldes till Norge. En 
stadga utfärdades 1642 om att timmer bara fick 
säljas till särskilda städer som Karlstad och sena-
re Vänersborg och Uddevalla. Men bönderna i 
Nordmarken ville hellre sälja sitt timmer till Norge 
som betalade betydligt mer, ibland det tredubb-
la och transporterna dit var dessutom lättare. Det 
var bland annat på grund av timmerhandeln med 
Norge som marknaden i Årjäng skapades, för att 
handeln skulle stanna på svenska sidan. Timmer 
smugglades ändå, trots statlig bevakning på sjöar-
na. 1782 upphörde de utvalda städernas egenrätt 
och timmerhandeln i Dalsland och Värmland blev 
fri, dock bara inom Sverige. 

HISTORI A
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Karta över alla ägorna till skattehemmanet Wästra Bön 1865. Det 
var en av de gårdar på vars ägor Töcksfors samhälle växte fram. Här 
ser vi ett kluster av byggnader längs med dagens Bögatan, vilket 
fortfarande har många äldre byggnader kvar. Vi ser också forsen och 
täljstensverket och den äldsta kvarnen ute på öarna i forsen. 
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Töcksfors bruk
I Töcksfors fick skogen en alldeles speciell betydel-
se då den var en förutsättning för att järnbruket eta-
blerades här 1797. Det gick åt mycket skog för att 
göra kol till järnbrukens ugnar och staten bestämde 
att framställningen av järnet skulle ske en bit från 
gruvorna i Bergslagen, i mer skogsrika områden, för 
att inte skogen skulle ta slut i Bergslagen. På grund 
av Töcksfors läge vid ett vattenfall som kunde driva 
hammare och blåsbälgar samt stor tillgång till skog 
var läget här perfekt. 

Lönsamheten för små järnbruk blev så småning-
om sämre i hela Sverige och 1872 lade järnbruket 
i Töcksfors ner samtidigt som många andra bruk. 
Men skogen som råvara och vattnet som trans-
portmedel fanns fortfarande här och ett träsliperi 
och massafabrik anlades istället, vilket bestod fram 
till 1950. Här fanns också en ångsåg, en verksam-
het som bedrevs från omkring 1870 ända fram till 
1995. Många töcksforsbor livnärde sig på timmer-
huggning och körning i skogen under vintern och 
flottning under våren. En del av timret sågades till 
virke vid sågverket, eller gjordes till massa i slipe-
riet och kördes till Hån där det fanns pappersfabrik. 
Medan annat såldes som timmer både i Sverige och 
i Norge, tex till Halden.

Stora skogsbolag
Den engelska frihandeln som öppnade marknaden 
för svensk träimport vid mitten av 1850-talet samt 
ångsågens införande ungefär samtidigt, gjorde att 
Sveriges export av sågade och hyvlade trävaror 
fördubblades under åren 1850-1870. Under andra 
halvan av 1800-talet började den norska Saugbrugs-
foreningen i Fredrikshald köpa skog i Nordmarken.
De blev betydelsefulla för många som arbetsgivare. 
Ibörjan av 1900-talet var det Saugbrugsforeningen 
och dalslandsbruken som var de enda köparna av 
skog i trakten.

Vägar

Nordmarkens historia är mycket en historia om 
vägar, eller snarare bristen på vägar och den iso-
lering det innebar för trakten. I stort var det nog 
så, men man kan också fundera på om det var ett 
perspektiv sett från östligt svenskt håll, eftersom 

Namnförklaringar

Nordmarks härad
En härad är ett område vars syfte var av rättlig natur. 
Fram till 1551 ingick Nordmarks härad (utom Sillerud) 
som en del i Dalsland och tillhörde därmed Västergöt-
land. Från Dalsland sett sågs trakterna som ”utmarker” 
eller ”de norra markerna” vilket tros ha gett häradsnam-
net Nordmarken. Markerna, ”Markis”, nämns av Snor-
re Sturlasson flera gånger i hans Konungasagor. Ordet 
mark betyder ursprungligen gränsområde, gränsskog, 
ödeskog och senare utmark eller skog. 

Nordmarks härad delades in i elva socknar; Holmedal, 
Blomskog, Karlanda, Töcksmark, Östervallskog, Sil-
bodal, Sillerud, Trankil och Västra Fågelvik i Årjängs 
kommun samt södra delen av Järnskog och Skilling-
mark i Eda kommun.

Töcksmark socken
En socken var ett administrativt område som hade en 
sockenkyrka, styrdes av sockenstämman och var en 
slags föregångare till en kommun. Töcksmark socken 
nämns första gången 1344. Namnet Töcksmark bety-
der gränsskogen (marken) kring sjön Töck. Töck bety-
der tjock, vilket kan syfta på en tät växtlighet runt sjön 
eller en tät dimma. 1344 stavades namnet Tygsmork 
och ända tills början av 1900-talet Tyksmark. Töck-
smarks kommun bildas 1862 men är sedan 1974 en del 
av Årjängs kommun.

Töcksfors
Töcksfors blev namnet på Töcksmarks kyrkby som man 
tror har medeltida anor. Namnet Töck kommer från sjön 
intill och här finns en fors, därav namnet Töcks fors. Se-
dan 1540 nämns två gårdar här under namnet Bön.

HISTORI A
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framförallt Töcksfors hade en hel del kontakt med 
Norge. Genom Töcksfors gick en viktig nationell 
väg, dagens stäckning av Sveavägen, vilket gav en 
genomströmning av resande. Men utöver denna 
sträckning fanns inte vägar i egentlig mening utan 
mest stigar genom skogen, vilket påverkar traktens 
kontakter med omvärlden fram till att Dalslands 
kanal står färdig 1868.

De första vägarna
De första vägarna löpte längs lättillgängliga torra 
åsar och bergssidor, samt lättorienterade dalgångar. 
Sockenvägarna som ledde till kyrkorna bildade ett 
rikstäckande vägnät som var betydelsefullt, även 
för den kungliga makten som behövde komma ut i 
landet. Ibland kallade man dem kungsvägar och det 
var en sådan som gick från Karlstad genom Töcks-
fors och vidare till Örje och andra norska städer. I 
stort är det samma vägsträckning som dagens E18. 
Att en av Värmlands huvudvägar över landsgrän-
sen gick här fick betydelse för orterna längs vägen. 
Till exempel har Karl XII:s resa genom Töcksmark 
1716-18, inför ett anfall mot Norge, har satt spår i 
form av berättelser om platser han besökte. 

Gästgiverier
I övrigt fanns inte många vägar i nutida bemärkelse 
utan backiga, krokiga stigar eller mindre byvägar. 
Vägstandarden under början av 1600-talet gjorde 
att resenärerna i genomsnitt färdades med häst cir-
ka en mil per timme. Längre resor var tidsödande 
projekt där måltider och övernattningar ofta var 
nödvändiga. 1649 inrättade därför riksdagen en 
gästgivareförordning, som innebar att gästgiverier 
skulle byggas längs vägarna. De som bodde utmed 
vägen hade gäst- och skjutsplikt åt dem som var i 
kungen eller rikets tjänst. Milstolpar placeras ut för 
att underlätta skjutsbetalningen till bönderna. 

Fraktfordon
I en sockenbeskrivning från 1882 fastslår F. von 
Vicken att ”Länsdelen likasom Nordmarks Härad, 
jämförelsevis mer än andra härader är vanlottade 
i avseendet å samfärdsmedel”. Han skriver vidare 
att det ”Före 1804 icke fanns ett enda kärrhjul i 
Nordmarks härad utan man färdades till häst och 
fraktade gran på träandringsslipar”. Bristen på kärr-
hjul, som  kanske överdrivs här, var nog naturlig i 
ett område där det inte fanns vägar som var fram-
komliga för kärror. 

Karta över vägar och gästgiverier från okänt årtal. Här ser vi hur vägen går genom Silbodal (Årjäng) och Töcksfors. Landsvägarna var 
ur centralt perspektiv viktiga för att kunna styra nationen rationellt. Det var viktigt att kunna förflytta sig till olika delar av landet för 
att kontrollera att lagar och förordningar följdes. Det fick inte vara mindre än två mil mellan skjutshållen, böndernas skyldighet var 
noga angiven och straffskyldighet fanns om bönderna trilskades. Gästgiverier var tvungna att ha gäststuga, stuga för skjutsbönder, 
sängkammare för resande, stall, vagnslider, och oftast även vagnar och kärror, slädar, sadlar samt erbjuda mat och dryck. 
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I stället användes dessa träandringsslipar som var 
ett slags fraktfordon med medar som drogs av häs-
tar. Man kunde också frakta varor genom att lägga 
en s.k. klövjesadel på hästens rygg som sedan lasta-
des, medan man själv gick bredvid. Därför kallades 
vägarna för klövjestigar. Det bästa sättet att frakta 
varor på var med båt, eller på vintern, med släde 
över sjöisarna.

Nya vägar 
Bygden var i hög grad otillgänglig för det övriga 
Värmland. Vägarna gick mer mot väster och Nor-
ge än inåt Värmland. Men i samband med järn-
brukens tillkomst genomfördes en utbyggnad av 
vägnätet och 1884 byggs en ny landsväg. Vägen ge-
nom Töcksfors var för många i Sverige den lättaste 
vägen in i Norge och därför viktig. Vägstandarden 
blev bättre och under slutet av 1910-talet byggdes 
vägar mot Karlstad, Arvika, Dalsland och Norge. 
Detta betydde mycket för kontakterna med det öv-
riga Värmland. Ända fram till 1925 hade bönderna 

underhållsplikt av vägarna i bygden. Ju mer mark 
en gård hade, ju mer väg hade den att underhålla.
Under 1900-talets första hälft diskuteras en ny väg-
dragning genom Töcksfors och var den skulle gå. 
1956 stod vägen klar som riksväg 9 och sedan E18, 
vilken fick en rakare sträckning än den gamla cen-
trumvägen Sveavägen som gått längs vattnet i ös-
ter, förbi bruket och sedan rakt upp mot centrum 
och vidare förbi kyrkan. Efter kyrkan finns en bro 
kvar i den äldre mer krokiga vägsträckningen.

Dalslands kanal

Kontakt med världen
När Dalslands kanal invigdes 1868 startade en ny 
tid för Töcksfors. De bekvämare förbindelser med 
yttervärlden gav ett ekonomiskt uppsving. Träva-
ruindustrin fick en större roll då tillgodogörandet 
av de rika skogsområdena blev möjliga med bätt-
re transporter av virke till järnbruket, och senare 
sågverk och massa- och pappersindustrin. Trakten 

HISTORI A

Gamla landsvägen väster om Töcksmarks kyrka. Byggnationen av nya landsvägen Riksväg 9 / E18  
har börjat och stod klar 1956. Fotograf Fritz Arenö.
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blev en del av det moderna industri-Sverige som 
växte fram årtiondena runt sekelskiftet 1900, där 
traktens produkter var skog och slaktdjur. 

De många sjösystemen i nord-sydlig riktning möj-
liggjorde den 25 mil långa sjöleden från Köpmanne-
bro vid Vänern upp mot norra Dalsland och vida-
re till Värmland. Från ångbåtsbryggan i hamnen 
kunde man plötsligt ta sig till Vänern, Göteborg 
och i princip vilken kuststad som helst i världen. 
Längs kanalen fanns 25 slussar samt en akvedukt 
vid Håverud. 1915 byggdes två slussar i Töcksfors 
och sträckan förlängdes därmed norrut till Öster-
vallskog. 

Varufrakt och personresor
Till Töcksfors kunde man nu beställa varor från 
Göteborg utan fördyrande omlastningar. Efter 
stränderna fanns många ångbåtsbryggor så 
kommunikationerna i närbygden blev också lättare. 
Ångbåten Flora gick till exempel mellan Töcksfors 
och Årjäng åren 1895-1925. Till bryggan kom 
posten, varor som beställts, vänner och bekanta. På 
de större bryggorna samlades både unga och gamla 

om sommarkvällarna för att se vilka passagerare 
båten hade med. 

1928 startar järnvägen upp i Årjäng och fler och 
fler transporter av både personer och varor började 
gå med tåg. Buss och lastbilstrafiken etablerar sig 
också under 1930-talet vilket så småningom ersat-
te båttrafiken. Ångbåtarna sågs sist på 1940-talet 
och bogserbåtarna fortsatte dra timmer in på 1960- 
talet. I dag är Dalslands kanal känd som en myck-
et vacker turistled, vilket den faktiskt använts som 
ända sedan invigningsåret 1868.

Järnväg och bussar

Järnväg
1911 stakade man ut och projekterade för en järn-
väg mellan Vännacka och Töcksfors som skulle ge 
Töcksfors förbindelse med övriga järnvägsnätet. 
En järnvägsstation planerades ungefär där vård-
centralen ligger i dag. Men 1914 kom ett beslut om 
den nya järnvägen där man hade strukit Töcksfors- 
banan och dragit den till Skillingmark istället.

Ångbåten Idun anländer till hamnen vid Töcksfors bruk i slutet av 1930-talet. Intill ser vi ett magasin  
som senare skulle kunna vara ombyggt till sågverkets kontor, som står kvar än idag. Fotograf Uno Brander.
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1971 byggdes flerbostadshus på åkrarna strax bakom Sveavägen. Här på Nygårdsvägen 11. Fotograf Folke Sahlin.

Ekonomiska kartan från 1965 illustrerar tydligt två grupperingar av bebyggelse, dels  
Sveavägens affärsbebyggelse vid den övre forsen, dels industrin vid den nedre forsen.  
Flera ytor är fortfarande uppodlade men börjar omvandlas till villatomter. 
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Busslinjer
Istället blev bussarna betydelsefulla för Töcksfors. 
Redan 1911 fanns Scania Vabis allra första specal-
konstruerade buss här, och den trafikerade 
Årjäng-Töcksfors-Åmotfors fram till 1921 då sex 
postdiligentbussar med plats för sex passagerare 
och högsta tillåtna hastigheten på 20 km/tim 
började gå. 

1929 startade Töcksfors omnibusslinjer. Vid Cen-
trumhuset hade Leopold Andersson en busspark 
med 7–8 bussar som bland annat gick till Arvika 
och Årjäng. Bussar åkte nu genom glesbygder där 
människor på ett helt nytt sätt kunde ta sig in till 
tätorten för att handla, vilket fick stor betydelse för 
både dem och tätorten. Utbytet med Norge ökade 
också då busstrafiken började gå till Oslo, och tu-
rismen fick ett uppsving i Töcksfors. Bland annat 
lades Järnvägsmännens Semesterhem här 1935, dit 
de järnvägsanställda åkte buss.

1900-talet

Handel
Idag har handeln en särställning i Töcksfors med 
stora köpcentrum som byggts från 2004 och fram-
åt, vilka livnär sig på gränshandeln. Men handel har 
inte varit en huvudnäring i Töcksfors tidigare om 
man jämför med den långa kontinuitet av handel 
som funnits i Årjäng. Närheten till Norge har dock 
alltid gynnat tillgången av olika varor, eftersom ut-
budet skiljt sig i de olika länderna, och priserna va-
rierat beroende på olika konjunkturer. 

År 1811 fick faktiskt Töcksfors rättigheter att bli 
köping, samtidigt som Arvika, men det blev ald-
rig verkställt. Man fick vänta tills 1846 då det blev 
friare att handla, även utanför städer, vilket möj-
liggjorde de första lanthandlarna. Den första var 
brukshandeln, som inhystes i en flygelbyggnad till 
Töcksfors herrgård redan 1847. Efterträdaren låg i 
närheten i vägkorsningen. Senare tillkom Bern-
hards lanthandel vid Nygårds uppe vid Sveavägen, 
samt en handel intill ”Verket” vid övre forsen. Koo-
perativa föreningen byggde en butik på Sveavägen 
runt 1920-talet och under 1930-talet uppfördes fler 
butikslokaler längs Sveavägen, som växte fram tyd-
ligare som ortens centrumgata.

Sjukvård och skola
1898 placeras Töcksmarks provinsialläkare i Töcks-
fors och han hade sin bostad och mottagning på 
Tomtebo. Strax intill byggdes mottagningen ut 
med en ny byggnad någon gång under 1920-30-ta-
let och 1986 stod dagens vårdcentral klar. 

Skolan inhystes först i sockenstugan (idag vandrar-
hem) på andra sidan vattnet från kyrkan sett men 
år 1900 byggs en egen skolbyggnad precis intill. 
Den brann dock 1938 och en ny stor och för tiden 
modern skola byggdes 1945-46.

1950-talet
Under andra världskriget stod byggnationen i stort 
sett stilla, men därefter tog det fart. Under 1950- 
talet ville många köpa en egen tomt för att bygga en 
villa så nya tomter stakas ut och vägar dras. Äldre 
gårdar styckas av för villatomter. Det är framförallt 
tydligt i kvarteren längs Strandvägen. Vatten och 
avlopp blev utbyggt i Töcksfors sommaren 1958. 

Längs Sveavägen anläggs ett torg och utmed det 
byggs 1959 ”Stiftelsehuset” där samhällets olika 
inrättningar placeras, som polis, sköterska, post, 
frisör m.m. På övervåningen är det hyreslägenhe-
ter. 1956 byggs Missionskyrka i centrum samt ål-
derdomshemmet Solgården. Under den här tiden 
fanns även Töcksfors folkets park.

1952 utökas Töcksmarks kommun med Östervall-
skog och Västra Fågelvik. 1974 slås många små 
kommuner, inklusive Töcksmarks, ihop och blir 
dagens Årjängs kommun.

Vad har Töcksforsborna  
arbetat med?
Jordbruk och skogsarbete
På 1800-talet fick många i trakten sin inkomst från 
jord- och skogsarbete. Jordbruk på sommaren, 
skogsarbete på vintern och flottning under våren. 
Många hade ett eget mindre jordbruk och var mer 
eller mindre självförsörjande. 

Industri
Från järnbrukets anläggande 1797 har Töcksfors 
haft en kontinuitet av industrier som kretsat kring 
råvaran från skogen samt närheten till vattnet.  
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Flera olika sågverk har varit stora arbetsplatser lik-
som sliperi- och massafabriken. De två forsarnas 
kraft har tagits till vara för kvarn, täljstensverk och 
smide och vattnet har använts för garveri, tvätteri 
m.m. Flottningen, som var ett säsongsarbete, gav 
flera arbetstillfällen. 

Under mitten av 1900-talet startar flera nya indu-
strier upp, som Töcksfors Påsfabrik och Töcksfors 
Verkstads AB (TVAB). Under perioder av lågkon-
junktur har Töcksfors drabbats, vilket varit sårbart 
på en liten ort. Men Töcksfors har hämtat sig och 
ordet Gnosjöanda nämns i omdömen kring den 
mångfald av mindre och mellanstor industri som 
präglar orten idag. Närheten till Norge har varit en 
faktor till några av företagens val av lokalisering. 

Besöksnäring
Turism och besöksnäring har funnits här av och 
till sedan 1900-talet och gynnats av vacker natur, 
Dalslandskanal, Årjängstravet och närheten till Norge.

På vilket sätt är Töcksfors en 
gränstrakt?

Landskapet vänder sig mot Norge
Fram till att kommunikationerna med övriga 
Värmland blev bättre, i och med Dalslandskanal 
och bättre vägar, vände Nordmarken sitt ansikte 
västerut. Dit förde vattendragen naturligt. Västra 
stranden av Stora Lee ligger delvis i Norge. De då-
liga vägarna gjorde det mer fördelaktigt att hämta 
varor från norsk hamn ända in på 1900-talet. 

Forsen vid nedre kraftverket och massaindustrin. Bilden är tagen efter 1925 eftersom kvarnen är borta.  
Kvar i forsen ligger kvarnstenen som i dag finns kvar i form av ett bord i närheten. Fotograf Axel Gunnar 
Ödvall.
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För många var Norge det stora landet, man visste 
mer om Kristiania (nuvarande Oslo) och Halden 
än om Karlstad och Stockholm. Vid sjukdom var 
det enklare att resa till ett norskt sjukhus än till ett 
svenskt, man tog ångbåten till Ed och därifrån tåget 
till S:t Josefs hospital i Halden eller till Rikshospi-
talet i Oslo. Det var svårare att ta sig till lasarettet i 
Karlstad, det kunde bli en eller två övernattningar 
på vägen. 

Nordmarken korsades också av människor utifrån 
som hade ärenden på ömse sidor gränsen. Här gick 
den vanligaste färdvägen mellan Norge och Väster-
götland i Sverige. En äldre vägsträckning genom 
Årjäng och Töcksfors till Örje och vidare till Oslo 
har idag blivit E18. 

Arbetsvandringar
Norge har varit en stor tillgång för boende i gräns-

trakterna. När unga kvinnor skulle lära sig storhus-
håll var det naturligt att de sökte sig till någon av de 
stora gårdarna på Östlandet som Rive, Fange, Skål-
leborg, Tolsbyn eller Hallsby. Den svensk-norska 
unionen varade mellan 1814-1905. Efter 1860 fick 
man resa över gränsen utan pass. 

Möjligheten till arbete i Norge har bidragit till 
låg arbetslöshet. Det fanns norsk efterfrågan på 
arbetskraft under perioder då det var svårt i Sverige, 
exempelvis under den stora befolkningsökningen 
under 1800-talet. Man sökte sig då till norska 
jordbruk under sommaren och skogsarbete under 
vintern. Många snickare reste till Kristiania för att 
arbeta inom byggindustrin under den här perioden. 
De tog med sig den norska ”sveitserstilen” hem, en 
stil för trähus som bidrog till de fönstersnickerier 
som vi ser i Töcksforstrakten med perforerade 
fönsteröverstycken.

En karta från 1642 som visar Töcksmarks kyrka, odlade ytor och ängsmarken inom ägorna. 
Prästgården har markerats med A. Två broar har ritats ut samt vägen förbi kyrkan. 
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HISTORI A

Häradsekonomiska kartan från 1883-95. Det är tydligt hur Töcksfors 
ligger nära vattnet, vilket hade flera fördelar. Vattnet var den snabbaste 
och lättaste vägen för transporter, kraften från de två forsarna har 
använts för verksamheter och vissa marker kan förr varit täckta av 
vatten vilket bidragit till god odlingsjord. Vi ser att viktiga vägar strålar 
samman här och flera av dem har samma stäckning som idag. 



29 

Emigration
En del av befolkningen flyttade permanent till 
Norge. Under andra delen av 1800-talets överbe-
folkning fanns det många små och fattiga torpstäl-
len i utkanten av byar och skogar. Mer än hälften 
stannade i Norge (som kallades de fattigas Ameri-
ka) och resten fortsatte till Amerika. De som flyt-
tade bosatte sig oftast i närheten av gränsen eller i 
Oslotrakten.

Handel
Norge har under lång tid betytt mycket för traktens 
handel. Norrmän och svenskar har genom åren ut-
bytt olika varor som varit svåra att få tag på inom 
det egna landet. Gränsen skapade möjligheter på 
grund av de olika konjunktursvängningarna i de oli-
ka länderna. Man kunde därför få bättre avsättning 
för sina varor. Till exempel betalade norska sjömän 
i Halden mycket bra för smör, och man kunde köpa 
viktiga varor som sill billigare i Norge.

Timmerhandeln med Norge var viktig men sågs 
inte som något positivt av svenska staten. Att för-
hindra försäljning av timmer, och inhandling av 
salt och sill i Norge, var en av anledningarna till att 
Årjäng fick tillstånd för marknad, då handeln skulle 
förbli på svensk sida. Men det hindrade inte gräns-
befolkningen som istället smugglade virket över 
gränsen, trots tullbevakning längs sjösystemet.

Hästar
Nordmarksborna behövde starka hästar som kun-
de jobba hårt i skogen och på åkern. Med långa 
avstånd på dåliga vägar var det också viktigt med 
en bra häst. Från Norge hämtades både kärror och 
hästar. Nordmarkshästen kom att bli en stark och 
snabb häst som uppskattades mycket. I Norge var 
man tidig med hästkapplöpningar, ett nöje som 
spred sig till Nordmarken.

Krig
Trakten har också varit drabbat av krig. Centralt 
styrda fejder mellan Danmark/Norge och Sverige. 
De största krigen var Nordiska sjuårskriget 1563-70, 
Hannibalsfejden 1643-45, Krabbefejden 1657-1658 
och Gyldenlöwefejden 1676-79. Andra världskriget 
kom att påverka Töcksfors mycket då en del av Sve-
riges försvar låg här under perioden 1941-45.

Ödegårdar
När dansk/norska soldater nådde Sveriges gräns-
trakter var strategin att bränna och förstöra så 
mycket som möjligt. På så sätt skulle svenska sol-
dater som var på väg från andra platser i Sverige inte 
ha någonstans att bo och äta och därför vara trötta 
och hungriga när de nådde fiendelandet. Prästen i 
Holmedal bad 1564 om skattelättnader för befolk-
ningen eftersom den var så hårt drabbad av det 
nordiska sjuårskriget. I 1568 års jordebok uppges 
att samtliga hela och halva hemman i Nordmarks 
härad antingen bränts eller skövlats. Som ett min-
ne från den här tiden ser vi fortfarande namn på 
gårdar och byar, som t.ex. Öbyn och Ögårn. 

Unionsupplösningen 1905
I samband med unionsupplösningen 1905 var det 
oroligt längs riksgränsen, men den här gången be-
sparades befolkningen krig efter lyckade fredliga 
förhandlingar. Trots spänt läge innan förhandling-
arna, avlossades inte ett enda skott av de soldater 
som var utplacerade på båda sidor av gränsen.

Beredskapstid under andra världskriget
Med den tyska invasionen i Norge den 9 april 1940 
förändrades hela den svenska försvarsplaneringen. 
Andra världskriget som pågick fram till våren 1945 
kom att påverka människors vardag på ett påtagligt 
sätt. Gränstrakten fylldes av militär och det byggdes 
värn och hinder av olika slag i landskapet. Norska 
flyktingar togs emot i stugorna på svenska sidan, 
många ställde upp för sina flyende grannar. 

Då Tyskland senare förstärkte sina styrkor i Oslo-
området framstod gränsen mot Värmland som den 
troligaste riktningen för ett anfall. Man befarade ett 
huvudanfall mot Sverige via Charlottenberg mot 
Karlstad och vidare österut mot Stockholm. Men 
även gränsövergången i närheten av Töcksfors var 
ett alternativ man fruktade. Hotet om ett väpnat 
krig var nära.

Tanken var att i första hand försöka stoppa fienden 
vid riksgränsen. Man anlade befästningslinjer som 
bestod av skansar med t ex skyddsrum, skyttevärn, 
pjäsvärn och ammunitionsförråd. I landskapet 
finns många lämningar kvar och i Töcksfors finns 
ett helt skogsparti fullt med värn och skyttegravar. 
Många enskilda värn, t.ex. i människors trädgårdar, 
togs bort av Fortifikationsverket 2006.
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Den ökade folkmängden resulterade i att en ny 
och större kyrka uppfördes 1819-21 som ersätt-
ning för den tidigare. Den utformades i traditio-
nell 1700-talsstil med korsarmar och klocktorn. 
Kring älvfåran samlades herrgård, bruksbostäder 
och verksbyggnader.

Under 1900-talet har bebyggelsen expanderat 
och successivt har olika servicenäringar etable-
rats. Orten utgör idag också ett kommersiellt 
centrum i gränsbygden mot Norge. Till de an-
läggningar som minner om ortens historia hör 
kanalen med slussar, delar av den gamla indust-
ribebyggelsen, kyrkan med medeltida dopfunt av 
täljsten och naivistisk altartavla av Olof Persson 
från 1822, kyrkstallar, bruksherrgård och övrig 
bebyggelse av sekelskifteskaraktär.”

Ditt Värmland

Utdrag ur Länsstyrelsens regionala  
kulturmiljöprogram från 1989

Töcksfors
”Töcksfors samhälle har i likhet med Lennarts-
fors vuxit upp kring järn- och trämasseindustrin. 
Redan under medeltiden fanns här en kyrka 
och spridd agrar bebyggelse. Töcksfors järnbruk 
med knipp- och spikhamrar anlades 1797. Från 
1830-talet bedrevs här också stångjärnssmide. År 
1873 ersattes järnbruket av ett träsliperi och se-
nare tillkom ångsågverk och vattenkraftstation. 

Öppnandet av Dalslands kanal 1868 betydde 
mycket för bygdens kommunikationer med Gö-
teborg, både beträffande gods- och personbefor-
dran. Från 1915 utbyggdes kanalen också norrut 
mot Östervallskog. 

HISTORI A

Bild tagen från Hytta över Töcksfors. Till väster anas Sveavägen.  
Fotograf Uno Brander, 1940-tal.
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Fyra tydliga berättelser om Töcksfors
Utifrån historiken kan vi plocka ut några tydliga berättelser om Töcksfors. Självklart finns 
det många berättelser att välja bland, det här är ett urval som kan bidra i diskussionen 
kring Töcksfors karaktär. 

skog
Landskapet kring Töcksfors karaktäriseras av skog och långsmala sjöar i dalgångar. Från 1600-talet börjar tim-
mer få ett ekonomiskt värde och ger inkomster till trakten. Närheten till gränsen var betydelsefull då det beta-
lades bättre för timmer i Norge. Skogen var också en förutsättning för etablering av industrier i Töcksfors, först 
som bränsle i järnbruket, sedan för sliperi- och massafabrik samt flertalet sågverk. Skogsarbete på vintern och 
flottning på våren har varit säsongsarbete för många män i trakten och hästen har varit betydelsefull för trans-
porterna. Skogen gör sig även synlig i byggnadernas trämaterial. I dag ger skogen och sjöarna orten möjligheter 
till ett rikt friluftsliv.

industri
Skog och vattenkraft var förutsättningar för att etablera järnbruket i Töcksfors 1797. Sedan dess har orten haft en 
kontinuitet av industrier som förädlat skogen genom sliperi- och massafabrik samt flera sågverk. Täljstensverk, 
kvarnar, garveri och vattenkraftverk är andra exempel på industrier som etablerats här på grund av vattnet och de 
två forsar, som även gett orten dess namn. Dalslands kanal med dess möjlighet till transporter både lokalt och ut i 
världen, var av stor betydelse för den lilla ortens industrier. I dag präglas Töcksfors fortfarande av en mångfald av 
mindre och mellanstor industri och närheten till Norge är gynnsam för lokaliseringen av företag.
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äldre gårdar
Strukturen av vägar och bebyggelse i Töcksfors har sin grund i vägar till och mellan jordbruksgårdar samt en gam-
mal landsväg, Sveavägen. Här mellan sjöarna bör jorden ha varit bördigare och möjlig att bruka, på äldre kartor 
kan man se att flera gårdar ligger samlade här. Kyrkan har troligtvis medeltida ursprung och 1540 har vi skriftliga 
källor på de två gårdarna Östra och Västra Bön. Bögatan är en av de äldre vägsträckningar där vi fortfarande kan 
se flera äldre gårdar, där före detta jordbruksmark förtätats med villatomter. De allra flesta hade en viss mån av 
självförsörjning, och lador och magasin är idag tecken på det. Vid Nygård i centrala Töcksfors fanns djur ända till 
slutet av 1960-talet.

T Y DLIGA BER ÄT TELSER

gränstrakt
Att Töcksfors ligger så nära norska gränsen har präglat orten i många tider och på många sätt, idag är det främst 
genom gränshandel och arbetspendling. Den äldsta gränsdragningen vi känner till upprättades 1273. Dessförin-
nan samt under tider av union, fanns ingen fysisk gräns. Närheten till Norge har gett större möjligheter att handla, 
i och med ländernas olika konjunkturer och tillgång på varor, samt möjligheter till arbetspendling, vilket skapat 
en flexibilitet för Töcksforsborna. Det var städerna i Norge som var målpunkten för många. Att landsvägen till och 
från Norge går rakt genom Töcksfors, har också påverkat kontakten med grannlandet. Högst påtaglig har gränsen 
varit vid krig och fejder, senast under andra världskriget, vilket lever kvar i både minnen och fysiska spår. 
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Byggnadstraditioner i  
Töcksfors

I Töcksfors, liksom på andra platser i Värmland, 
var det fram till slutet av 1800-talet byggnadens 
funktion, vilka material som fanns tillgängliga  
samt ekonomin, som styrde utformningen. 
Byggnadsmaterialen hämtades från naturen i 
den närmaste omgivningen. I Värmland hämta-
des timmer från skogen till stommar, plank och 
brädor. Av riktigt tätvuxen fura gjordes karmar 
och bågar till fönstren.  Av stenar, grus och lera 
gjordes grundläggning, spiskomplex, tegel och 
lerklining. Mellan torra och våta ytor lades nä-
ver. Brädor, torv och strå användes till taktäck-
ning. Skiffer användes också på särskilt påkos-
tade byggnader. Det var snickare, byggmästare 
eller husägaren själv som satte sin prägel på hu-
sen och deras erfarenheter, men också lokala sär-
drag, kunde göra variationerna stora. 

Värmlandsgården
Timrade och rödmålade bostadshus finns i 
många delar av vårt land, men om det finns nå-
got som kan kallas för en ”värmlandsgård” så är 
det en rödmålad mangårdsbyggnad i två våning-
ar från 1800-talet. Den är förhållandevis stor, 
klädd med faluröd stående panel och fönstren är 
symmetriskt placerade med 3-5 fönsteraxlar på 
långsidorna och 2 på gavlarna. Sockeln är lagd av 
obearbetad natursten. På sadeltaket ligger lerte-
gel eller skiffer från Glava eller Dalsland.

I den sydvästra delen av Värmland finns exem-
pel på den här typen av bostadshus, men de är 
ofta lite mindre och enklare i form av röda en-
kelstugor i två våningar, som också är vanliga i 
Dalsland. 

Snickarglädje
Mellan 1860-1905 var det vanligt att snickare 
från trakten reste till Oslo för att jobba inom 
byggindustrin. De kom tillbaka med inspiration 
från den norska ”sveitserstilen” med rik snickar-
glädje som var vanlig i Norge och Sverige under 
andra halvan av 1800-talet. Den norska inspira-
tionen märks tydligt i en speciell typ av sned-
ställt fönsteröverstycke med perforerat mönster 
som är vanligt i Töcksfors. De är ovanliga i resten 
av Värmland, men välrepresenterade på andra si-
dan gränsen till Norge.

Nya influenser
Innan 1920-talet är arkitekturen mycket lokalt 
präglad. Ju längre fram i tiden vi kommer de-
sto mindre beroende av de lokala materialen 
blir man. Med ökade kommunikationer får man 
nya influenser och nya material blir tillgängliga.  
De nya arkitekturstilarna förmedlade olika ideal, 
som nationalromantik och funktionalism och då 
samhällen började anläggas fanns på ett annat 
sätt behov av att manifestera status. Arkitek-
ter fick i uppdrag att skapa de nya samhällena. 
I Töcksfors ser vi flera av de stilar som var van-
liga i Sverige under 1900-talet. Det börjar med 
1920-talsklassicismen vilken följs av funktiona-
lismen som från 1930 influerat olika varianter av 
modernism fram till miljonprogrammet 1965-75. 

BYGGNA DSTR A DITION

Fönstersnickerier som är typiska för Töcksfors är det 
snedställda fönsteröverstycket som är perforerat i ett 
mönster, samt böljande fönsterfoder likt kornischer 
på sidorna. Snickare  i trakten arbetsvandrade ofta till 
Oslo för att lära sig yrket mellan 1860-1905 och de här 
fönstersnickerierna är en vanlig typ i Norge.
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Här redogörs för några karaktärsdrag som är ut-
märkande för byggnader i Töcksforstrakten under 
1800-talet och en bit in på 1900-talet. 

Träfasad     I en trakt med mycket skog är det 
logiskt att byggnader får en timmerstomme som 
kläs med träpanel. Industribyggnader kunde vara  
i tegel. Puts var ovanligt men kunde eventuellt an-
vändas på offentliga byggnader.

Sadeltak     Takformen vi ser allra mest utav är 
sadeltak. Ofta med en frontespis centralt placerad 
över entrédörren, d.v.s. ett uppskjutande gavel- 
liknande parti som förstärker byggnadens mitt-
parti.

Takmaterial av tegel eller skiffer
Det vanligaste takmaterialet på bostäder var  
pannor gjorda av rött tegel. På vissa byggnader 
har det varit skiffer på taket. Skiffret bröts både 
i Glava samt på flera ställen i Dalsland. Fram till 
1800-talets mitt hade enklare byggnader näver- 
och torvtak.

Stengrund     Under timmerhusen räcker det 
med ordentliga knutstenar som kompletteras 
med naturstenar däremellan. Alternativet för att 
motverka drag och vid andra konstruktioner än 
timmerhus finns istället en bastant, fint huggen 
och murad naturstenssockel.

Fasadfärg     Sedan mitten av 1700-talet finns den 
röda slamfärgen som från början var mycket ex-
klusiv. Med tiden har den blivit ett kännetecken 
för den svenska landsbygden som målats på alla 
typer av byggnader med sågad (inte finhyvlad) 
panel. I denna sydvästra del av länet kunde också 
husen lämnas omålade. De fint hyvlade panelerna 
och snickarglädje till byggnaderna från sekelskif-
tet 1900 krävde linoljefärg. De målades i ljusa ku-
lörer med kontrasterande färger i t ex brunt, rött 
eller grönt på fönstersnickerier. Norska influenser 
gav oljefärger med lite starkare kulörer. 

Fönster     Karmar och foder av trä och ofta in-
delade med spröjs i sex rutor. Är rutorna mindre 
eller fler är byggnaden troligtvis från 1700-talet,  
alternativt med nationalromantiska ideal. Fönster- 
omfattningarna kan vara utsmyckade med snicke-
rier, tex inspirerade av norskt snickeri med fönster- 
överstycken med ett perforerat mönster, samt 
böljande former på listverk vid fönstrens sidor.
 
Snickarglädje  Dekorativa utsmyckningar av fi-
gursågat trä ser vi på verandor, farstukvistar och 
vindskivor från 1860 och framåt, men framförallt 
runt sekelskiftet 1900.

Symmetrisk fasad  med entrédörr på långsidans
mitt och lika många fönster på var sida.
  

När fasaden är ljusmålad är fönstren ofta mörkare. Fönstren har lokalt präglade snickerier.  
Entrén markeras med en veranda med ovanliggande balkong. Sadeltaket är täckt med lertegel. 
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”Verket” i Töcksfors. På bilden ses olika slags snickerier på långsida och gavel. Allt utom karmar och  
veranda verkar vara målat med röd slamfärg. Fotograf Axel Gunnar Ödvall, i början av 1900-talet.

Lövsågade snickerier på veranda är det vi kallar ”snickarglädje” vilket var en mycket populär stil  
även i Norge där den kallades ”Svetserstil” och var som gjord för trähusens arkitektur. 

Två bilder på Nordmarksstugan före och efter flyttning. Den är utformad som en mindre värmlandsgård, likt de vi även ser i Dalsland.  
De småspröjsade fönstren på bottenvåningen kan tyda på att de är äldre och att övervåningen byggts på senare. 



38

Flottarföreningens Björkliden som byggdes 1905 har vacker snickarglädje och de typiska 
fönstersnickerierna. Fotograf Folke Sahlin, 1968.

Elgerud år 1912 med mycket snickerier kring fönster och en spira på toppen av verandan. 
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Nygård, rakt fram, är byggd i en stil som var vanlig innan och under sekelskiftet 1900.  
Taket verkar belagt med skifferplattor. Fotograf Axel-Gunnar Ödvall.

Litet hus från 1820 med skiffertak, rödmålat med vita snickerier. Fotograf Arthur Nilson.  

Prästgården Högalid även den med flera lokala kännetecken som den rödmålade panelen med vita 
fönster, knutar och takfot. Sadeltak och symmetriskt placerade fönster och en veranda med balkong.



40



41 

M I L J Ö E R 
med kulturhistoriska värden i Töcksfors
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ÖVRE SLUSSEN

Övre slussen & vattenmiljön  
i Töcksfors centrum

Vattnet är en viktig förutsättning för att samhället 
Töcksfors bildats just på den här platsen. I miljön 
kring den övre slussen i centrala Töcksfors kan vi 
avläsa denna starka koppling till vattnet. 

Vattenkraftverk 
Här finns ett vattenkraftverk, troligtvis från 
1920-talet, som byggdes av Hånsfors Bruks 
Aktiebolag och fortfarande är i drift. Det använder sig 
av den fors som strömmar från sjön Töck till Foxen 
i söder. Det är ett litet vattenkraftverk som är byggt 
i rött tegel och står på ett högt betongfundament 
vid forsens kant. Under mitten av 1900-talet fanns 
det tre kraftstationer som försåg orten med ström, 
två i Töcksfors och en i Hån.

Kvarn
Intill finns en stor före detta kvarnbyggnad med 
rödmålad träfasad. Kvarnen hade förr både mjölnare 
och mjölnardräng. Här samlades män från stora 
delar av Nordmarken för att mala gårdens säd för att 
få mjöl till hushåll och kreatur. Medan man väntade 
på säckarna samlades man vid ljugarbänken och drog 
sina skrönor. Många gårdar levde av självförsörjning 
och hade ett mindre jordbruk som komplement till 
annan sysselsättning, så det var många som reste till 
kvarnen för att få sin säd malen.

Det här är den andra kvarnen som vi känner till, en 
äldre har tidigare stått på landremsan mellan forsen 
och den nuvarande slussen. Den äldre kvarnen 
togs ur bruk när slussen byggdes 1915. Den nya 
kvarnen startade 1882. 2002 fick kvarnen en altan 
mot vattnet och 2004 en bro över forsen och den 
har bl.a. används för servering. Kvarnen är hög och 
reslig och ger mycket karaktär till miljön vid övre 
slussen.

I boken ”Töcksmark i gammal tid” finns en intervju 
med den sista mjölnaren ”Anders i Kvarna”, vi låter 
honom berätta om kvarnen.

Vari ligger tjusningen i arbetet som mjölnare?
- Det var liv och rörelse, sällskap och ständigt 
ombyte. Dessutom roliga och kryddade historier. 
Allt detta varvat med ett trivsamt jobb. Jo det var 
intressanta år.

Kom dom långväga ifrån med säd som skulle malas? 
- Ja, från Ivarsbyn i norr, till Båtsnäs i söder. Till en 
början skickade dom aldrig säd, utan körde själva. 
Det hände att man fick vänta länge ibland, ja ända 
upp till två dygn, innan man kom på tur. Regeln 
gällde ju: ”Först till kvarn, får först mala.” Inte kunde 
man åka fram och tillbaka i ”tomma”, och dagar 
hade man gott om på den tiden. Så det var bara att 
vänta. Upp till 8-10 stycken kunde ligga i den lilla 
kvarnkammaren när det var som mest ”mell”. Mitt 
i natten fick man ofta starta hemfärden, för att vara 
hemma i ottan. 

Hur gammal är nuvarande kvarnen?
- Den gamla sammalskvarnen som tjänat ut, och 
inte längre finns kvar, har väl stått där sen urminnes 
tider. Så vitt jag vet finns det inget årtal på den. Men 
den nya kvarnen ”sektemella” byggdes i början av 
80-talet, och togs i bruk 1882. August Höglind var 
den förste mjölnaren där. 

- Mitt emot den gamla kvarnen fanns också en 
täljstenssåg. Den minns jag så väl. Där tog man emot 
och sågade på beställning. På den tiden var det en stor 
artikel, med många användningsområden. Ramsågen 
som användes utgjordes av ett kraftigt blad, och drevs 
med vattenkraft. Råmaterialet hämtades i huvudsak 
från Dalen och Båstnäs.
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de södra sjöarna Foxen och Stora Lee med de nord 
och västliga sjöarna Töck och Östen. Kanalen ligger 
112 meter över havet och är därmed Sveriges högst 
belägna kanal som har förbindelse med havet. 

Det var den industriella verksamheten, bl.a. 
järnbruken, som ställde krav på bättre förbindelser 
genom vattendragen. 1863 gav riksdagen klartecken 
till byggandet av den första delen av kanalen och 
1868 invigdes den. För människorna längs kanalen 
kom den att betyda mycket. I de här trakterna var 
vägarna på land mycket dåliga och nu fick man 
förbindelse med omvärlden på ett helt annat sätt. 
Kanalskutor och passagerarfartyg bröt isoleringen. 
Nya varor och impulser nådde ut till skogsbygderna. 
Genom kanalen kunde man via vattenvägen ta sig 
ända ut till Göteborg och därifrån till världens alla 
kuster.

Så småningom blev järnvägen en konkurrent till 
båttrafiken men styrelsen för Dalslands Kanal AB 
erbjöd förmånliga kontrakt åt nyetablerade företag 
som knöt dem till kanalen på lång tid, så trafiken 
ökade och var under 1920- och 1930-talen en av 
de mest trafikerade vattenvägarna i landet. Det var 
de långa släpen av buntad pappersved, så kallade 
”mosor”, som låg bakom den största användningen 
av kanalen ända fram till 1950-talet. I Töcksfors var 
det Nordmarkens Flottningsförening som skötte 
flottningen av timmer som skulle från skogarna 
till Töcksfors bruk. I uppvattnet väster om slussen 
står stenfundament som troligtvis är rester från när 
man styrde timmret genom vattnet.
 
Den sista fraktskutan lämnade Dalslands kanal 
i början av 1970-talet. Idag är det turism och 
fritidsliv som står för verksamheten både genom 
privata båtar och kanoter samt passagerar- och 
charterbåtar. Mer än hälften av trafikanterna på 
kanalen kommer från länder utanför Sverige och 
ger inkomster till orten genom sin turism.

Intill slussen står en röd liten slussvaktarstuga som 
byggdes 1912, den totalrenoverades 2013-14. En 
motsvarande byggnad finns även vid den nedre 
slussen (i dag gråmålad och mycket förändrad).

VÄ RDEFULL MILJÖ

Täljstensverket
Vid forsens västra strand står en stor röd byggnad 
som kallas ”Verket”, den tillhörde det täljstensverk 
som låg på landremsan mitt i vattnet. I närheten 
fanns även ett garveri, benstamp, samt den gamla 
kvarnen på ön mitt i forsen. Täljsten bröts från 
Täljstensberget i Dalen och bearbetades från och 
med 1896 av en såg. Av täljstenen gjordes husgeråd, 
t.ex. grytor. Täljstensverket stod kvar 1915 men revs 
troligtvis ett tag efter att slussen hade byggts.

Uppe vid byggnaden ”Verket” fanns ett litet 
centrum med en handelsbod som öppnade så 
tidigt som 1849 (numera riven). Vid denna sida 
av slussen finns idag en kanalpark med offentlig 
konst och anslagstavla, i närheten står en rödmålad 
bod som flyttats från gården Nygård till den 
nuvarande platsen 2003. Miljön sträcker sig även 
längs stränderna norrut till den udde där Sanamons 
ångsåg tidigare låg.

Sluss och kanal
I centrala Töcksfors finns den övre av ortens två 
slussar som är en del av kanalsystemet i Dalslands 
kanal. Den började byggas 1911 och öppnades för 
trafik 1915. I Töcksfors förbinder de två slussarna 

Mjölnaren Anders i Kvarna
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På bilden blickar vi över ön i forsen mot den västra stranden. Huvudbyggnaden finns kvar idag och kallas ”Verket”.  
Prästgården Högalid finns kvar. I övrigt är byggnaderna på bilden rivna.

På landremsan i forsen var det fullt av byggnader som utnyttjade vattnets kraft. Här fanns den gamla kvarnen och 
täljstensfabriken. Bilden är troligtvis tagen någon gång mellan 1911-15 då man byggde slussen eftersom strandkanten  
är full av sten och jord som grävts upp från kanalens kanter. I bakgrunden syns ”nya” kvarnen.

ÖVRE SLUSSEN
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Övre slussen är klar och vattnet kan släppas på 1915. Mannen på bilden är entreprenören Axel Algaard från Bergen,  
som begrundar sitt verk kanalen Stora Lee – Östen.

VÄ RDEFULL MILJÖ
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ÖVRE SLUSSEN

Miljöavgränsning övre slussen och vattenmiljön.

Viktiga karaktärsdrag i miljön
• Kvarnen och kraftverkets synlighet i miljön  
 och deras koppling till vattnet.

• Kvarnen och kraftverkets originalmaterial.

• Nåbarheten/tillgängligheten till landremsan  
 mellan slussen och forsen samt stränderna.

• Slussens originalmaterial som sten- och  
 träkanter, ”slussmaskineri”, stegar, portar,  
 räcken, broar, förtöjningspållare o.s.v. 

• Minnessten över kanalen rest på  
 västra stranden.
 
• Stenfundament i miljöns nordvästra vatten  
 som är minnen från flottningen.

• Stenbelagda strandkanter.

• Inslaget av natur, träd och vatten i hela miljön.

Rekommendationer
• Miljön har  potential att förstärka sin skönhet 
och attraktionskraft som besöksmål, rekreation 
och kanske utöka verksamheter både för besök- 
are och töcksforsbor. Hur detta kan göras på ett 
sätt som förstärker och inte minskar de kultur-
historiska värdena kan utredas vidare.

• Kraftverket och kvarnen, som har ett högt 
kulturhistoriskt värde, bör få skydd mot rivning 
och förvanskning av viktiga karaktärsdrag i de-
taljplan.

• Vid bygglov i miljön, var extra noga med att 
följa varsamhetskravet och förvansknings- 
förbudet i plan- och bygglagen. Ska stora  
ändringar göras på kvarnen eller kraftverket bör 
det föregås av en antikvarisk förundersökning 
samt kopplas en sakkunnig i kulturvärden till 
bygglovet. 

 
Läs vidare:
 Töcksmark i gammal tid, Willy Olofson, 1972
 www.dalslandskanal.se
 www.tocksforsarkivet.se

Kulturhistoriskt värde
Miljön har ett högt kulturhistoriskt värde 
för Töcksfors då detta är en vacker miljö 
med historik från sent 1800-tal och tidigt 
1900-tal som ger Töcksfors en stor del av 
ortens identitet. För flera som reser längs 
med Dalslands kanal är denna miljö Töckfors 
ansikte utåt. Kvarnen och vattenkraftverket 
är byggnader som är särskilt värdefulla. Den 
vackra slussen med dess stenmaterial och 
ärgade järndelar har ett högt värde både i sig  
men även som en del av Dalslands kanal, en 
kanal med högt kulturhistoriskt värde. Att 
slussvaktarbostaden finns kvar i miljön är 
betydelsefullt. Byggnaden ”Verket” är en fond 
vid strandkanten och är trots förändingar i 
utseendet den koppling till täljstensverket 
som finns kvar. Miljön är också en vacker 
naturmiljö med sitt vatten, sin grönska och 
sina delvis stenbelagda kanter. 
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VÄ RDEFULL MILJÖ

Slussen. Landtungan mellan sluss och kraftverkets fors. 

Kvarnen från 1882.

Vattenkraftverket och bron till kvarnens nya terass.
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NEDRE SLUSSEN & INDUSTRIMILJÖ

Nedre slussen och äldre  
industrimiljö

Vid sjön Foxen i södra Töcksfors finns ett vattenfall 
med stor kraft som människan utnyttjat under  
flera hundra år. Här sägs ha legat en såg och kvarn 
mycket tidigt. Den här platsen är en av Töcksfors 
allra viktigaste kulturmiljöer, som innehåller 
byggnader från sent 1700-tal, den vackra slussen 
och Töcksfors herrgårdsmiljö.

Töcksfors järnbruk
Järnframställningen var viktig för Sverige under 
1700- och 1800-talen och stora malmfyndigheter 
gjordes bl.a. i Bergslagen. Men det gick åt väldigt 
mycket skog för att göra kol till järnbrukens ugnar. 
Myndigheterna blev oroliga för att skogen inte 
skulle räcka till och det bestämdes att det inte fick 
anläggas fler järnbruk i Bergslagen, utan de skulle 
placeras i skogsrika områden, bl.a. till bygderna 
väster om Klarälven. 

För att få anlägga ett järnbruk skulle platsen ligga 
vid ett lagom stort utbyggbart vattenfall för att 
driva hammare och blåsbälgar. Det måste också 
finnas möjlighet att frakta både råvaror och 
produkter och kolningen fick inte inkräkta på den 
timmerhantering som var viktig för staten. Vidare 
krävdes kapital och en kunnig ledning samt duktiga 
yrkesmän.

Redan 1749 ansöks om att få anlägga ett 
järnmanufakturverk vid forsen i Töcksfors, som 
till synes uppfyllde kriterierna. Men ansökan 
får avslag, troligtvis för att inte riskera att 
skogen gick till eldning i järnbruket istället för 
till den viktiga timmerhandeln med Uddevallas 
sågbruksintressenter, som sedan mitten av 
1600-talet skulle få allt timmer från Nordmarken 
för export. 

1777 och 1788 görs ytterligare ansökningar som får 
avslag. Men 1797 får äntligen prästen Sven Dahlman 
från Holmedal och regementskrivaren Anders 
Atterberg från Liane tillstånd för två knipphammare 
och två spikhamrar för ”Jenmanufakturverk vid 
Tyxfors”. Spiktillverkningen kom snart igång. En 
spiksmed skulle enligt anställningskontraktet 
smida 18 000 fyrtumsspik och 22 000 tretumsspik 
varje vecka. Spikhammaren drevs av ett vattenhjul 
och slog tolv till arton slag för varje varv vattenhjulet 
gjorde och smeden måste se till att utnyttja varje 
hammarslag. Arbetsdagen var 12 timmar. 

År 1830 får Töcksfors järnbruk tillstånd att utsmida 
ämnesjärnet och vågföra det med stämpeln 
A. A. (Anders Atterberg). Följande år byter 
järnbruket ägare ett flertal gånger. Under mitten 
av 1800-talet tillverkades bland annat spik, grepar 
och spadar. Förutom att sälja till närområdet 
lastades järnproduktionerna på kärra och drogs till 
Norge där det såldes eller byttes mot andra varor. 
Näringsfriheten, att få lov att handla, blev delvis 
möjlig från 1846. 

Transporter 
För att få tackjärnet från Bergslagen till bruket 
liksom för att sälja det man tillverkat krävdes långa 
och svåra transporter. Så långt det var möjligt 
använde man sig av båt, som till Borgvik eller Åmål, 

Miljöavgränsning nedre slussen.



49 

Omkring 1840 byggdes den på med en andra 
våning. Ett brandförsäkringsprotokoll från 1811 
beskriver Smedgården ”En mangårdsbyggning vid 
Tögsmarks bruk är uppbyggd för bruksarbetarna år 
1799.” Taket bestod från början av näver och torv, 
stommen var av moget furutimmer, fönsterspröjsen 
var framställda av bly. 

Förutom Smedgården är byggnader som vi 
fortfarande kan se från den första järnbrukstiden 
en smedja som ligger nere vid vattnet nära 
kraftstationen. Den byggdes 1799 och innehöll 
troligtvis en härd för handsmide. Den har även 
använts som bagarstuga och tvätteri (brygghus) 
genom åren, under mitten av 1900-talet fanns 
här t.ex. ett andelstvätteri. Enligt en uppgift 
flyttades huset till platsen 1826. 1800 byggs 
även en bagarstuga som kallas Norr, en röd 
tvåvåningsbyggnad nära herrgården som sedan 
blev brukskontor. 

Vid 1800-talets senare hälft (1842–1897) genomgick 
bebyggelsemönstret förändringar, mycket revs 
eller flyttades till andra platser inom bruket och 
fick då nya funktioner. Tidigare hade många 
byggnader haft näver och torvtak och omålade 
fasader, men nu fick samtliga byggnader tegeltak 
och rödmålades. Byggnader inom bruksområdet 
som rivits är en ladugård som tillhörde herrgården, 
spannmålsmagasin, järnbod, kolhus, en enbladig 
såg, smedjor, kvarn, brygghus, kolhus, labbi (krypin 
för smederna under skiftarbetet), sågverkskvarn, 
järnbod o.s.v.

Brukshandeln
1846 blev det tillåtet att handla på andra ställen än 
i städer och på marknadsdagar. Bara ett år senare 
anlades Töcksfors första handel i Herrgårdens ena 
flygel, där det även var kontor. Här fick arbetarna 
handla på kredit och bokhållaren på kontoret höll 
noga koll på deras skulder som drogs av på lönen. 
I handelsboden kunde man köpa nödvändiga 
varor som råg, havre och salt sill men sortimentet 
utökades så småningom med kaffe, socker, 
vetemjöl, tyger, tvål och cognac samt järnvaror som 
tillverkades vid bruket. 
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men långa frakter över land var också vanliga. 
Lättast gick det vintertid när man kunde åka med 
häst och släde på frusna sjöar och snö. Då gick det 
mesta till Norge dit vägarna var lättare och priserna 
bättre. Resan till Oslo tog ungefär en vecka. Det 
fanns två vanliga vägar över gränsen och resan var 
svår och tröttsam.

Landskapets många sjöar med smala näs var 
en tillgång för sjötransporterna. Närheten till 
Vänern underlättade också exporten. En viktig 
förbindelse var Trollhättekanal som öppnades år 
1800. Dalslandskanal invigdes 1868 och flera bruk 
kunde då lättare få sina varor och snabbare leverera 
produkter. Båtarna på kanalen hade sin guldålder 
fram till omkring 1925 och bröt den isolering som 
tidigare funnits, men den ökade också konkurrensen 
med andra bruk. År 1915 byggdes kanalen ut med 
de två slussarna i Töcksfors mot Östervallskog. 
Den vilda forsen var då tämjd genom sluss och ett 
vattenkraftverk (som byggdes runt 1880).

Bebyggelse
Herrgården byggs 1842 och placeras strategiskt 
på höjden med uppsikt över bruket. Värmländska 
industrimiljöer var organiskt uppbyggda och 
brukspatronen var delaktig i arbetet på bruket. 
Det skiljer sig från t.ex. bruksmiljöer i Uppland 
där bebyggelsen var symmetriskt placerad med en 
mycket tydlig hierarki. Även industrin i städerna 
skiljde sig åt, där var tillverkningen ofta i en enda 
stor byggnad i många våningar medan industrier 
på landsbygden var uppdelad i flera byggnader, för 
olika steg i processen. 

De flesta bostäder var utspridda på brukets ägor. 
Många av de som arbetade på bruket hade egna 
gårdar eller torp där de bodde och odlade både för 
självhushållning men även för att dryga ut kassan 
från tjänstgöringen på bruket. 

Smederna var de enda arbetarna som egentligen 
var bosatta inom brukets område, i en gemensam 
byggnad där ett hushåll hade ett rum och oftast 
delat kök. Smederna sades ha stora familjer så 
man kan tänka att det var trångt. Smedgården i 
Töcksfors uppfördes 1799, först som kontor nere 
vid bruket och flyttades upp på höjden 1825. 
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Töcksfors ”centrum”
Mycket tyder på att det var i området nere vid 
bruket som det var mest liv och rörelse i Töcksfors 
under 1800-talet, vilket kan liknas vid ett centrum, 
kanske med viss konkurrens av kyrkomiljön. I 
resten av det vi idag kallar Töcksfors fanns mest 
olika stora lantgårdar. Här nere vid bruket finns 
ända fram till 1974 brandstationen, här anlades 
den första telegrafen, poststationen, här fortsätter 
handeln i en lanthandel vid vägkorsningen och 
här fanns ett värdshus. Liv och rörelse kom också 
utav att en av de viktigaste landsvägarna mellan 
större städer i Mellansverige som t.ex. Karlstad och 
Örebro gick förbi bruket och vidare in i Norge, i 
Sveavägens sträckning. Det var en blomstringstid 
som en annars fattig skogsbygd fick uppleva under 
1800-talet, mycket tack vare järnbruket som bidrog 
till många byggnader och arbetstillfällen. 
 
Under 1860-talet blev lönsamheten allt sämre för de 
flesta små järnbruk. I England hade man lärt sig att 
använda stenkol istället för träkol och därefter gick 
det inte att sälja några järnprodukter dit. De stora 
bruken hade råd att utrusta sig med nya metoder 
som Bessemers och Martins och de slog ut de små 
brukens enkla härdar. Tiderna omkring 1870 blev 
för många järnbruk en nedläggningsperiod och 
för Töcksfors blev sista leveransen 1872. År 1861 
fanns 80 bruk i Värmland, 1876 hade de minskat 
till 48 stycken och 1914 återstod endast 6 järnbruk. 
I Töcksfors centrum vid Sveavägen finns en 
bevarad hammare från järnbruket som minne från 
järnbrukstiden. 

Massafabrik
Vid de nedlagda järnbruken fortsatte för det mesta 
kvarnar och sågverk. Medan på andra orter, som i 
Töcksfors, ombildades järnbruket till träsliperi för 
framställning av trämassa. Skog och virke fanns det 
gott om och bostäder och lokaler fanns redan på 
orten samt ett kommunikationsnät för transporter 
och handel. En ny epok inleddes för industrin i 
bygden och driften vid massabruket i Töcksfors 
bestod fram till 1950. 

Erik Lagrelius som var ägare till järnbruket sedan 
1852 anlade ett träsliperi i Töcksfors 1873 (som 
brann ner 1877), ett träsliperi i närbelägna Hån 
1871 och en ångsåg i Töcksfors. 1880 övergick 
äganderätten till svärsonen J.N. Biesért, som 
byggde upp det nedbrunna träsliperiet igen 1880, 

vilket är den tegelbyggnad som står kvar än idag. 
Han utvidgade sågverksrörelsen med en ångsåg och 
ett hyvleri samtidigt som han bedrev jordbruk på 
brukets egendomar. På fastigheten i Hån byggdes 
1897 en såg och modernare pappersbruk. Hit 
fraktades trämassan som tillverkades i Töcksfors. 
Biesèrts köpte även Lennartsfors järnbruk 1885. 

Utvecklingen från bondesamhälle till industri- 
samhälle var verkligen igång. Men det nya och  
mer produktiva jordbruket var en av förut-
sättningarna för den industriella omläggning-
en. Att utvecklingen gick så snabbt berodde  
bland annat på en befolkningsökning  
under 1800-talet som gav stor tillgång på arbets-
kraft.  Det verkliga industriella genombrottet 
genomfördes  med just sågverksrörelsen omkring 
1870 och expanderade fram till sekelskiftet. 

Nästa ägare blev Sannes söner AB 1912. 
Trämassebruket brann 1920 men byggdes upp 1923 
och var i drift till 1950. På 1960-talet togs lokalerna 
över av Töcksfors Påsfabrik. Pappersfabriken i 
Hån lades ner samtidigt som massaframställning i 
Töcksfors, 1950.

Ångsågverk
Ångsågverket ute på udden hade ett 40-tal arbetare 
som de förstå årtiondena arbetade där sommartid. 
Under vintern var det skogsarbete som gällde, 
timmerhuggning och körning. Men senare blev det 
åretruntarbete. Sågverket var i drift ända till 1995 
och har präglat en stor del av 1900-talet i Töcksfors 
som en viktig arbetsplats. Sågverkets klocka styrde 
den lilla orten. Det som finns kvar idag är kontoret, 
såghuset, ett äldre torkhus och ett nyare torkhus.

En del i produktionskedjan var också den norska  
Saugbrugsföreningen som drev skogsbruk i Nord- 
marken. Samt Nordmarkens Flottningsförening 
som skötte transporten av timret genom kanalen. 

Läs vidare
 Om timmerhandel och järnhantering i gränsbygden,  
 Olov Robertsson, 1997
 Töcksfors bruk och sågverksområde, Anna Henningsson, 1997
 Järnbrukstiden i Årjängs kommun, Birgitta Östlind, 1977
 www.töcksforsarkivet.se
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Den lilla smedjan hade troligtvis en eldstad för handsmide. En härd som senare även använts för bakning 
då det var bagarstuga under en period, samt för tvättning under 1900-talet. 
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Töcksfors Bruk 1923, fotograf Axel Gunnar Ödvall.

Brukshandeln hade sin ingång på gaveln. Resten av byggnaden var brukets kontor. 
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”Ställets i hög grad pittoreska belägenhet vid den nordligaste stranden af Leesjön är lika 
egendomlig som anslående. Själfva boningshuset, omgivet av den ypperligaste grönska, är likt 
en fästning uppfört på en brant klippa, och vägen ditupp slingrar sig i en snäckformig vindling 
omkring densamma, uppför bergets avsatser. 

På krönet av denna höjd är varje bit jord begagnad och än mer sådan ditförd till framtrollande av 
den rikaste växtlighet, som i form av vackra och väl vårdade trädgårdar med svala bersåer, soliga 
terrasser och sorlande vattenkonster skänker behag åt det inbjudande, gästvänliga hemmet.”

En beskrivning av Töcksfors herrgård Ur boken Vid Stora Lees stränder av Joh. A. Forslund.
Bild från början av 1900-talet. Okänd fotograf.
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Kulturhistoriskt värde
Bruksmiljön vid Foxens strand är en industrimiljö 
med många lager och årsringar som härstammar 
från platsens naturtillgångar med kraft från forsen 
och skogens träråvara. Byggnader har rivits, flyttats 
och ändrats de senaste drygt tvåhundra åren och de 
byggnader och strukturer som finns kvar är viktiga att 
bevara då det ökar förståelsen av industrins kontinu-
itet i Töcksfors, som än idag präglas av just små och 
medelstora industriverksamheter. Här finns en del av 
Töcksfors ursprung som tätort.

Miljön bjuder på många fina upplevelsevärden. Den 
vackra slussen, vattenkraftverkets vattenspegel och 
mäktiga fors är det mest påtagliga. Herrgården som 
överblickar bruket med sina flygelbyggnader och 
den röda Smedgården ståtligt uppe på en höjd, två 
byggnader som ur olika perspektiv, brukspatron samt 
arbetare, förmedlar en viktig berättelse om brukets 
historia. I miljön finns strukturer som mycket gamla 
vägdragningar samt ett centrum kring vägkorsningen 
med en f.d. lanthandel.

Byggnader som är särskilt kulturhistoriskt värdeful-
la är de få äldre byggnader som fortfarande har kvar 
sina originalmaterial. Det är den lilla smedjan (1799), 
smedsgården (1799), träsliperifabriken i tegel (1883), 
vattenkraftverket (ca 1880) samt två rödmålade eko-
nomibyggnader. Töcksfors herrgård med sina två fly-
gelbyggnader har renoverats kraftigt de senaste åren 
men bebyggelsestrukturen och deras miljömässiga 
värde är ändå högt.  

Viktiga karaktärsdrag i miljön
• Hur byggnaderna ligger i förhållande till 
 varandra vid herrgården. Herrgården samt de  
 två flyglarna i traditionella material.
• Byggnadernas olika karaktärer med industri-  
 och verksamhetsanknutna byggnader vid sjön,  
 medan herrgården och andra bostäder över 
 blickar verksamheten från höjden.

• Enskilda byggnader med särskilt höga kultur-
 historiska värden. (Smedja, Smedsgården, fabriks- 
 byggnaden, kraftverket, brandstationen    
 m.fl. Se kulturmiljöprogrammets byggnader).
• Siluetten sett från vattnet av f.d. bruksmiljön,   
 sluss, vattenkraftverk och massafabriken.
• Vägstruktur med bl.a. Sveavägen som går förbi   
 bruket.
• Smedgårdens synliga läge på höjden.
• Naturmiljön kring sluss och fors i form av berg,   
 träd och vattenkanter med natur.
• Bro över vattnet vid kraftstationen med ett  
 gjutjärnsräcke från 1882.

Rekommendationer
• Miljön har så höga kulturhistoriska värden att de  
bör skyddas i detaljplan eller områdesbestämmelser.
• Kompletteringar bör ske utan att de påverkar 
bebyggelsestrukturens avläsbarhet och med hänsyn till 
viktiga karaktärsdrag.
• Det finns outnyttjade utrymmen som skulle kunna 
användas för verksamheter, till exempel för besöksmål. 
Idag står t.ex. smedja, massafabriken samt smedsgår-
den tomma.
• Vid bygglov är det viktigt att plan- och bygglagens 
varsamhetskrav samt förvanskningsförbud följs inom 
miljön. Särskilt gäller det att byggnader med höga 
värden med originalmaterial som tex fönster inte går 
förlorade.
• Både vid ny bebyggelse och vid ändringar, använd 
traditionella material (t.ex. trä, tegel) och färger t ex 
rött och ev. vitt).
• Miljön kring slussen och vattenkraftverket erbjuder 
en fantastiskt vacker naturupplevelse. Var rädd om 
de trädbeväxta vattenlinjerna här för en bibehållen 
naturupplevelse som också ger förståelse för de grund-
läggande förutsättningarna för industrin – skogen och 
vattnet.

Bro från 1882.



55 

VÄ RDEFULL MILJÖ

Smedgården. Smedgården.

Slussen.



56

Den stora Bruniustavlan hänger på biblioteket i Töcksfors. Den föreställer den verksamhet som familjen 
Brunius ägde och drev vid bruken i Töcksfors och Hån mellan 1936-1949. Familjen Brunius hade sitt 
huvudkontor i kontorsbyggnaden vid Töcksfors herrgård och därifrån leddes både sågverket och 
massafabriken i Töcksfors samt pappersbruket i Hån. Vi ser de två kraftstationerna i övre högra  
hörnet samt herrgården. 

Slussarna är avporträtterade i mitten av tavlan och Håns bruk till vänster. Genom tavlan förstår vi 
resan från nedsågad skog, genom massafabriken till det slutliga pappersbruket. Konstnär är Folke 
Heybroek (född 1913 i Amsterdam, död 1983 i Sverige) som under arbetet med tavlan bodde på 
herrgården hos disponenten Sverker och fru Greta Brunius. Tavlan är skänkt till bygden av en av  
deras döttrar, Karin.

NEDRE SLUSSEN
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Sveavägen

Beskrivning av miljön
Sveavägen sträcker sig genom hela Töcksfors 
samhälle. Från kyrkan i väster, via övre slussen, 
genom samhället och bruksmiljön vid herrgården 
till Udden vid Sandviken i sydost. Den värdefulla 
miljön utgörs av sträckningen från övre slussen i 
väster till korsningen av E 18 i öster. Avgränsningen 
motiveras av att det är detta område som utgjort 
handelscentrum i Töcksfors.  

När man idag åker längs Sveavägen framgår det 
tydligt att det en gång varit en mycket levande 
centrumbildning. Precis som i många andra 
mindre orter gick genomfartsvägen tidigare genom 
samhället, men sedan mitten av 1950-talet är 
den stora genomfartsleden dragen strax utanför. 
Längs Sveavägen finns äldre byggnader med 
karaktär av stora mangårdsbyggnader på gamla 

tomter, modernistiska byggnader med butiker i 
bottenvåningen och lägenheter en trappa upp, 
men också några affärslokaler från senare hälften 
av 1900-talet. Idag är några butikslokaler tomma. 
Här finns skyltning med hänvisningar till ändrade 
öppettider och flyttade verksamheter. Men också 
aktuella skyltar som presenterar erbjudande om 
pizza, dagens lunch och bibliotekets öppettider. 

Vad av allt detta är kulturhistoriskt värdefullt? Vad 
berättar historien om Töcksfors, vad kan lyftas 
fram och förbättras för att vi även i framtiden ska 
kunna förstå och på bästa sätt nyttja resurserna 
som finns här? 

Historik
På mycket tidiga kartor finns en väg markerad 
vid sundet intill Töcksmarks kyrka. På en karta, 
troligen från 1600-talet, med  gästgiverier och 
kyrkor finns vägen med. Den går från Norge, över 
Östervallskog, via Töcksmarks kyrka, vidare öster 
ut mot Långelanda och Silbodal för att sedan 
forsätta till Gillberga och vidare österut. Sveavägen 
utgör del av den gamla riksvägen mellan Norge 
och Sverige och var huvudväg fram till 1956 då 
den nya vägen, först kallad riksväg 9 och sedan 
E18, invigdes. I slutet av 1800-talet fanns i den 
utpekade miljön bara grusvägar mellan gårdarna 
och över den öppna jordbruksmarken. På den 
häradsekonomiska kartan från 1800-talets senare 
del framgår att det ligger några gårdar längs den 
gamla vägsträckningen. Från denna väg går en 
”gata” rakt norrut mot gårdarna i Näset. En något 
krokigare väg går norrut genom gårdarna i Berget 
till ett soldattorp. Mellan gårdarna finns ett öppet 
landskap med åkerlappar. Söder om Sveavägen, vid 
gården Elfverud finns en trädgård på en udde. 

I början av 1900-talet började en etablering av 
samhället Töcksfors. Det verkar ha funnits två 
”centrum”, ett vid nedre forsen och ett vid övre 
forsen. Vid nedre forsen fanns under 1800-talet 
bland annat industrier, post och handelsbod. 
Här låg också herrgården och några bostäder. Vid 
övre forsen fanns några gårdar, kvarnen och flera 
affärsverksamheter var etablerade. I mitten av 
1930-talet fanns i Töcksfors både läkare, flera olika 
slags affärer, lastbilsåkeri och skrädderi. 

Miljöavgränsning Sveavägen.
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Gemensamt för dessa nyare verksamheter längs 
Sveavägen var att de följde landsvägens sträckning 
och låg orienterade med långsidan mot gatan. 
Bakom fanns uthusbyggnader med plats för diverse 
förråd och kanske någon form av odling. Exempel på 
hus från denna tid är ”Centrumhuset”-Sveavägen20, 
pensionatet-Sveavägen 16, och konsum-Sveavägen 
29, från 1920-talet och de putsade byggnaderna på 
Sveagatan 12 från 1930-talet. 

Under andra världskriget blev Töcksforsborna på 
ett påtagligt sätt medvetna om ockupationen på 
andra sidan landsgränsen. Många norrmän flydde 
över gränsen och en stor mängd soldater placerades 
här för att bevaka gränsövergången. Förändringar 

i bebyggelsen längs Sveavägen var troligen inte så 
påtagliga under dessa år, desto mer hände efter 
1945 då oroligheterna var över. 

År 1952 blev Töcksfors centralort tillsammans med 
Västra Fågelvik, Östervallskog och Töcksmark, 
till en kommun. I slutet av 1950-talet uppfördes 
Stiftelsehuset invid det som kom att bli ett 
torg i Töcksfors. Byggnaden innehöll förutom 
hyreslägenheter på andra våningen också 
kommunkontor, polis och post i bottenvåningen. 
Placeringen av denna byggnad bröt mot de tidigare 
uppförda husen då den placerades med gaveln mot 
gatan och långsidan mot en ny torgbildning. På 
andra långsidan uppfördes en konsumbutik.

Den Häradsekonomiska kartan från 1883-95 visar Sveavägen där den går från 
Töckfors bruk rakt upp till nuvarande centrumgatan, förbi övre forsen samt kyrkan. 
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Kulturhistoriskt värde
• Sveavägen utgör en del av en mycket gammal  
 vägsträckning som i förlängningen var en väg  
 mellan Oslo och Stockholm. Själva vägsträck- 
 ningen har ett historiskt värde.

• Bebyggelsen längs den utpekade delen av  
 Sveavägen speglar olika tidsperioder av ut- 
 vecklingen i Töcksfors och har ett social- 
 historiskt värde.

• Byggnader med tidstypiskt utförande vad  
 gäller placering, volymer, utformning och  
 materialval har ett byggnadshistoriskt värde.

Viktiga karaktärsdrag i miljön
• Själva vägsträckningen med krökar och höjd-
skillnader.

• De olika bebyggelsemönstren. De äldsta 
gårdslägena och de äldre affärsfastigheterna lig-
ger med huvudfasaden mot gatan. Torgbildning-
en med tillhörande byggnader vänder från gatan 
och visar prov på samhällsplanering från mitten 
av 1900-talet. 

SV EAVÄGEN

• Skalan och materialvalen hos bebyggelsen är 
oftast tidstypisk för respektive hustyp. Ljust målade 
träfasader med snickarglädje hos de äldsta husen, 
ljusa putsfasader och smäckra fönsterkarmar på bygg-
naderna från tiden före 1960.

Rekommendationer
• Värna den gamla vägsträckningen vid framtida 
trafikplanering. För förståelsen av samhällets historia 
och utveckling samt brukets betydelse, se gärna över 
möjligheten att koppla ihop den övre och nedre delen 
av samhället via den gamla Sveavägen. 

• Vid bygglov är det viktigt att plan- och bygglagens 
varsamhetskrav samt förvanskningsförbud följs inom 
miljön. Särskilt gäller det att byggnader med höga 
värden med originalmaterial som tex fönster inte går 
förlorade. (Se Töcksfors värdefulla byggnader.)

• Det skulle vara positivt om byggnationen längs 
Sveavägen till viss del förtätades. Nytillskott bör an-
sluta till de befintliga byggnaderna genom placering 
och volym.

I mitten av 1950-talet förändrades förutsättning-
en för etableringen av nya verksamheter längs 
Sveavägen eftersom riksväg 9 drogs söder om  
Sveavägen. Detta fick flera följder. Ur trafiksäker-
hetssynpunkt var det en förbättring då man inte
längre hade genomfartstrafiken i samhället. Men 
det innebar också på sikt att flera på- och avfarter 
till E18 uppfördes på bekostnad av mark som kun-
nat bebyggas och förutsättningarna för verksamhe-
terna försämrades när inte kundunderlaget längre 
passerade intill verksamheterna. 

Till följd av kommunreformen så inkorporerades 
Töcksfors med Årjängs kommun 1974. Under 
1970-talet kompletterades torget med ett 
matvaruhus mitt emot Stiftelsehuset. Torget fick en 
ansiktslyftning i mitten av 1980-talet och varuhuset 
som tidigare inhyst både Ica och Konsum byggdes 
om och från 2012 var det endast konsumbutik. 
Men efter bara ett fåtal år lades verksamheten ner 
och idag (2018) står varuhuset tomt.

Läs vidare
 www.töckforsarkivet.se :  
 Töcksfors 1935-2005, ur min synvinkel, Lilly Brusgård. 2006.
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Nygård som det ter sig 2018.

Torget på 1980-talet. Foto Folke Sahlin.

Centrumhuset på Sveavägen 20. 

Sveavägen 12 med Patriksons affärshus på 1940-talet. Foto okänd.  
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Beredskapstid intill  
Turisthotellet

Töcksfors ligger ungefär sju km från den norska 
gränsen och under andra världskriget påverkades det 
lilla samhället mycket. För att organisera försvaret 
mot ett befarat anfall planerades och anlades flera 
försvarslinjer längs gränsen mot Norge. Dessa 
linjer byggdes upp av befästningar eller så kallade 
skansar. Varje sådan skans fick ett nummer och en 
karta där alla de ingående ”ingredienserna” i form av 
skyddsrum, skyttevärn m.m. framgick. Kartan är en 
sak, men vad som egentligen kom att förverkligas 
är en annan. Beroende på platsens förutsättningar, 
materialtillgång och hotbild, kunde det vara så att 
kartan inte alltid stämde med verkligheten. Den 
miljö vi har pekat ut som värdefull utgör en liten 
del av skans 128, Töcksfors. 

Skanskartan till skans 128 innehåller ett stort 
geografiskt område som sträcker sig i princip över 
hela samhället. (Se karta s 66-67). Av kartan kan 
man utläsa att ett mycket stort antal värn och 
befästningar planerades på flera platser i samhället. 
Nästan alla höjdlägen togs i anspråk och här finns 
taggtrådsstängsel markerat kring några särskilt 
viktiga platser. På kartan finns flera anläggningar 
med pjäsvärn för kulsprutor, både öppna och 
täckta, flera skyddsrum för mellan 3 och 16 personer 
och ett till synes oändligt antal förbindelsevärn 
med plats för skyttar. I samhällets östra del, vid 
Hyttan, fanns en luftvärnställning med skyddsrum, 
ett öppet kulsprutevärn, ett fullträffsäkert, täckt 
kulsprutevärn och ett flertal värngångar med öppna 
skyttevärn. 

Under en period på 1990-talet genomförde försvaret 
en omfattande genomgång av de skansanläggningar 
som var ”avhemligade” och inte längre hade någon 
funktion. I samråd med markägarna raserades eller 
sprängdes en stor mängd försvarsanläggningar från 
beredskapstiden. Andra sparades helt eller delvis, 
som delarna av skans 128 vid Turisthotellet. 

Det verkar som om denna miljö intill hotellet 
är den som bevarats bäst i Töcksfors. Här finns 
exempelvis ett fullträffsäkert skyddsrum med 
16 platser, ett täckt värn för kulsprutegevär (s.k. 
KG-hatt) fyra skyddsrum för 3–6 personer och 
ett flertal förbindelsevärn. I miljön finns också 
en minnessten med text som berättar att 1. 
Gränsförsvarsbataljonen (1. Gfbat) var verksamma 
här under åren 1941-45. 

De militärer som var placerade här kom från många 
delar av landet och de hade stor påverkan på det 
dagliga livet för Töcksforsborna. Livet måste tett sig 
mycket annorlunda när samhället ”invaderades” av 
militärer som var inkvarterade i hemmen, rörde sig 
i samhället och byggde ”hemliga” anläggningar som 
de bemannade. 

Området med värn intill Turisthotellet är en viktig 
påminnelse om hur nära Sverige var att dras in i 
kriget och att det påtagligt påverkade människor 
som bodde och var verksamma i Töcksfors under 
beredskapstiden.  

Miljöavgränsning Beredskapstiden.
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Rekommendationer
• Den skogsklädda höjden där värnen finns värnas  
 från exploatering.
• Vegetationen kring de befintliga värnen i om-  
 rådet röjs så att de grävda och gjutna konstruk- 
 tionerna inte tar skada. Men det ska också finnas  
 en blandad vegetation som ”maskerar” området. 
• Senare tids tillskott i miljön och på det största  
 skyddsrummet rensas bort eller så görs det tyd- 
 ligt vad som är original och senare tillskott. 
• Ytterligare värn som ingår i skans 128, Töcksfors,  
 bör identifieras och medvetandegöras som en del  
 av historien kring beredskapstiden och Töcksfors  
 betydelse som gränspostering i en orolig tid. 
• För en rikare upplevelse av skansen kopplas de  
 fysiska spåren samman med insamlade berätt- 
 elser från beredskapstiden. 
• Skyltning om vad man kan se och historien 
 om miljön kan göras.

Kulturhistoriskt värde
Skans 128 är en del av en omfattande försvars-
linje som gick längs hela gränsen mot Norge. Av 
alla de värn som funnits i Töcksfors är området 
intill Turisthotellet den mest intakta fysiska mil-
jön från tiden. Tillsammans med andra bevarade 
skansar i länet har de ett kulturhistoriskt värde 
och utgör en påminnelse om hur nära Sverige var 
att dras in i krig.  

Viktiga karaktärsdrag i miljön
• På den skog- och slybeväxta kullen finns ett   
 antal gjutna skyddsrum och grävda värngångar. 
• Skogsterrängen fungerade som kamouflage  
 för värnen, utan att träden skulle skymma  
 skottvinklar eller fri sikt mot väst och sydväst. 
• Värnen var gjorda för att inte synas och det   
 kan finns ytterligare värn som inte är 
 identifierade. 

Uppställning av soldater framför Turisthotellet i Töcksfors. 
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Det största skyddsrummet, för 16 personer, har försetts med skärmtak under senare tid. 

Under beredskapstiden fylldes Töcksfors av soldater.
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Kartan över Skans 128 var hemlig fram till 1989 och finns nu på Beredskapsmuseet i Karlstad.
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SK A NS 128
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TÖCKSM A RKS K Y RK A

Töcksmarks kyrka

Töcksmarks kyrka ligger på en gammal kyrkoplats. 
Det saknas uppgifter om kyrkoplatsens ålder, 
men den har troligen medeltida anor. Kyrka 
och kyrkogård ligger alldeles intill ett trångt 
sund mellan sjön Foxen och Ärttjärnsviken. 
Begravningsplatsen, som sluttar ner mot vattnet 
i väster, har utökats ett flertal gånger. Idag har 
kyrkogården kvadratisk form med kyrkan placerad i 
det sydöstra hörnet. I nära anslutning till kyrkan och 
kyrkogården ligger ett bårhus, f.d. kyrkstallar och 
en nyare ekonomibyggnad. Norr om kyrkan ligger 
prästgården från 1940-talet och söder om kyrkan, 
på andra sidan vägen, ligger församlingshemmet 
från 1960-talet. På västra sidan om sundet finns 
resterna av det gamla sockencentrat. Här låg 
skolan, som brann på 1940-talet, och den f.d. 
sockenstugan som idag är del av STF vandrarhem. 
Söder om kyrkan går den gammal vägsträckningen 
som är av hög ålder. Över vattnet fanns tidigare en 
fast bro men den ersattes 1914 av en svängbro. Bron 
tillkom i samband med byggnationen av slussarna 
för att lastbåtarna skulle kunna gå i farleden mot 
Håns pappersfabrik. 

Den vitmålade korskyrkan är uppförd i liggtimmer 
år 1819–21 och ersatte då en äldre, troligen 
medeltida om- och tillbyggd kyrka på samma 
plats. Kyrkans nyklassicistiska exteriör har tresidigt 
avslutat kor i öster, torn i väster och en senare 
tillkommen sakristia i vinkeln mellan östra och 
norra korsarmarna. Sadeltaken är klädda med 
skiffer och tornet har en avtrappning i tre språng 
som i den mittersta delen är försedd med en 
urtavla. Exteriört är kyrkan i stort oförändrad sedan 
1800-talets mitt och en av länets få timrade kyrkor 
med ljust målad panel. Kyrkorummet präglas 
av det stora koret med altaruppsats i provinsiell 
barock, dekorationsmålningar på väggar och i 
tak samt lokalt tillverkade skulpturer från 1700- 
och 1800-talen. 

Det putsade bårhuset från 1949 är ritat av den lokalt 
verksamme arkitekten Tor Andersson. Byggnaden 
karakteriseras av det stora valmade skiffertaket som 
i den södra änden skjuter långt utanför huskroppen 

och där bärs upp av två stora träkolonner. 
Nedfarten till suterrängdelens källarvåning är 
klädd i natursten och ingår i kyrkogårdsmuren. 
Interiören karakteriseras av det platta och relativt 
mörka innertaket av trä, de vitputsade väggarna 
och det skifferlagda golvet. På en av väggarna finns 
ett korliknande arrangemang med en oljemålning 
av Paul Piltz.  

Läs vidare
 Värmland. Landskapets kyrkor. Sockenkyrkorna, kulturarv och   
 bebyggelsehistoria. 2006.
 Töcksmarks kyrka. Vägledning. Gösta Johannesson. 1999.
 Medeltida dopfuntar i Värmland. Sven Axel Hallbäck. 1965.
 www.bebyggelseregistret.raa.se
 www.svenskakyrkan.se/nordmarkenspastorat
 www.töcksforsarkivet.se

Miljöavgränsning Töcksmarks kyrka.
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Kulturhistoriskt värde
• Töcksmarks kyrka har ett högt kulturhistoriskt 
värde och är med sin ålder en av de äldsta byggna-
derna i samhället. Den timrade vita nyklassicistis-
ka exteriören är en av få av detta slag i stiftet. 
• Till kyrkomiljön hör bårhus, kyrkstallar och 
prästgård, samt del av den gamla vägsträckningen 
med bron, och på andra sidan vattnet den f.d. 
sockenstugan. Miljön speglar en verksamhet med 
kontinuitet från medeltid till nutid med byggnader 
från såväl 1800-tal som 1900-tal. 

Viktiga karaktärsdrag i miljön
• Den rektangulära kyrkogården i sluttningen  
 ner mot sjön Töck i väster med kyrkan i dess  
 sydöstra hörn. 
• Den vitmålade kyrkobyggnaden intar en sär-
 ställning bland övriga byggnader i samhället  
 med lång kontinuitet och ett dominerande  
 uttryck. Det öppna landskapet kring kyrkan 

 är viktigt för upplevelsen av kyrkobyggnaden. 
• Den mycket gamla vägen bör värnas. Delar  
 som är värdefulla är dels själva sträckningen,  
 dels bron och de stenpollare som finns längs  
 del av vägen på västra sidan om vattnet. 

Rekommendationer
• Kyrka med kyrkogård inklusive bårhus och  
 kyrkstallar är skyddade enligt Kulturmiljölagen
 4 kap och alla ändringar av dessa kräver till- 
 stånd från länsstyrelsen.
• Miljön kring kyrkan och kyrkogården bör  
 förbli obebyggda för att kyrkans siluett ska  
 vara tydlig i landskapet. 
• Genom att fortsatt underhålla vägsträckningen 
 och att tillåta gång- och cykeltrafik över den  
 gamla bron förblir kopplingen mellan kyrkan  
 och sockenstugan på den andra sidan av 
 vattnet tydlig.  

Kyrka och kyrkogård en oktobermorgon 2018.

Töcksmarks kyrka, från mitten av 1850-talet. Okänd fotograf.

Töcksfors skola i början av 1900-talet. 
Foto Axel Gunnar Ödvall.
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med kulturhistoriska värden i Töcksfors
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 

Adress Biesérts väg 7
Byggår Kring 1880
 
Historisk bild där även kvarnen vid forsen syns i 
förgrunden. Kvarnen revs 1925. Bilden är från början 
av 1900-talet. Foto: Axel Gunnar Ödvall
Värdering Röd - särskilt värdefull
Vattenkraftverk vid Töcksfors nedre sluss. Byggd i 
tegel och med småspröjs i originalfönster. Kraftver-
ket är fortfarande i drift. Intill finns en bro med ett 
gjutjärnsräcke från 1882. Kraftverket ligger mycket 
vackert vid vattnet och har ett stort miljömässigt 
värde. Under lång tid har man använt sig av vattnets 
kraft vid forsen, tex till såg, kvarn och järnbruk. 
Tegelbyggnaden är relativt välbevarad med sina små-
spröjsade originalfönster. Se mer i Värdefull miljö.
Viktiga karaktärsdrag  
 • Tegelfasaden.
 • Småspröjsade fönster i original.
Känslighet Trotts att det är en rustik byggnad har den 
en känslighet på grund av sitt höga kulturhistoriska värde 
och viktiga karaktärsdrag behöver behållas.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:34 

Adress Sveavägen 49
Byggår Uppskattat till andra delen av 1800-talet 

Värdering Röd - särskilt värdefull
Äldre gård som kallas Tomta. Vackra snickerier runt 
fönster och farstukvist som är en lokal byggnads-
tradition inspirerad av norskt snickeri och visar på 
de arbetsvandringar snickare gjorde till Kristiania 
(Oslo) under andra hälften av 1800-talet. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Lokal snickartradition inspirerad av norsk  
  snickarglädje i fönster och veranda.
 • Typisk form för trakten samt tiden andra  
  halvan av 1800-talet med 1½plan, frontespis  
  och veranda.

Känslighet i exteriörens utformning som fönster 
och träsnickerier. 

1

2
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:48

Adress Sveavägen 22
Byggår Sent 1800-tal

Värdering Röd - särskilt värdefull
Karlslund, byggdes sannolikt samtidigt med Nygård, 
den stora äldre gården precis mittemot. Har sam-
ma snickerier vid fönster och veranda som Nygård 
som var en stor lantegendom i Töcksfors. Var enligt 
uppgift bostad åt någon som arbetade på gården. 
Här fanns på 1930-1940 talet ett gästgiveri och bus-
sägaren Leopold Andersson bodde med sin familj i 
huset. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Placeringen och sikten mittemot huvud- 
  gården Nygård som har likadana snickerier. 
 • Takform, träpanel och fönstersättning.
 • Veranda med snickarglädje.
 • Fönstersnickerier med lokal prägel med   
  fönsteröverstycken och kornischer   
  inspirerade av norskt snickeri.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:71 

Adress Sandviksvägen 2
Byggår 1800-tal eller äldre?

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Magasin tillhörande gården Nedre Skärmon. Visar 
på den självhushållning som de flesta hade förr med 
en liten ladugård och tillhörande magasin.  
Välbevarad i fönster, dörr och fasad.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Loftbodskaraktär med en dörr och litet  
  fönster i gavelspetsen.

Känslighet Delvis känslig då mycket av värdet ligger 
i äldre material och bibehållen karaktär av magasin.

3

4
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:76

Adress Sveavägen 59

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Ekonomibyggnad som är en variant av loftbod/ma-
gasin av äldre karaktär på ”stolpar”.

Viktiga karaktärsdrag  
 • Karaktär av loftbod med en dörr och bara ett  
  litet fönster i gavelspetsen. 
 • Visar på den självhushållning som de flesta  
  hade förr med ett litet jordbruk. 

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:93

Adress Sveavägen 20
Byggår    Uppskattat till 1920-talet

Ur bygglovsarkivet
1981 skylt kaffestugan. 1984 skylt Färg & Fritid. 1995 
uteservering. 1993 tillbyggnad och fasadändringar. 
2000 inglasad altan. 

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
”Centrumhuset” byggdes någon gång runt 1920-ta-
let av två huskroppar som flyttades hit från Västra 
Fågelvik (de två byggnaderna med spetsiga tak) som 
sedan byggdes samman. Hade stor betydelse som 
en central byggnad i centrum innan det ytterligare 
förtätades åren därefter. Byggnaden är omgjord, bla 
med ny panel, nya fönster, tillbyggnader o.s.v.  

Viktiga karaktärsdrag 
 • Den ursprungliga volymen med två gavlar   
  mot gatan samt fönstersättningen. 

5

6
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:100

Adress Hyttevägen 20
Byggår 1860 enl. uppgift

Historisk bild Från första halvan av 1900-talet.
 Fotograf, Uno Brander. 

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Gammal jordbruksfastighet, byggd i mitten av 
1800-talet. Totalrenoverad och utbyggd 2005. Om-
rådet kallas Hytta. Polisman John Brander bodde i 
huset och hade polisexpeditionen här mellan 1920-
1946. Många norska flyktingar förhördes här under 
andra världskriget och byggnaden har trots att den 
är mycket renoverad ett historiskt värde både som 
en äldre gård men framförallt i den historiska kopp-
lingen med polisstation under beredskapstiden. 

Viktiga karaktärsdrag  
 • Ursprungsbyggnadens volym med sadeltak  
  och frontespis. 
 • Ljust målad träfasad och träfönster med   
  spröjs. 

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:109

Adress Hyttevägen 2
Byggår 1800-talet

Värdering Röd - särskilt värdefullt 
Ett litet äldre bostadshus som syns på häradskartan 
från 1883-95 med en ladugård bakom. I smidesgrin-
den till huset står initialerna E. B. Har länge varit 
sommarbostad men Pingstkyrkan intill äger fastig-
heten idag.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Byggnadens lilla storlek. 
 • Faluröd träfasad, originalfönster med  
  omfattningar och enkupigt lertegel.

Känslighet i traditionella material och utformning.
Risk Byggnaden bör underhållas.
 

7

8
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:109

Adress Hyttevägen 2 

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Litet hus, gårdshus till Hyttevägen 2.  
I närheten fanns även en mindre ladugård.
Historisk bild Lars Brander, 2010.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Den lilla volymen.
 • Faluröd träpanel och äldre fönster av trä.

Känslighet En del av byggnadens värde är dess 
exteriöra patina.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:117

Adress Sveavägen 31
Byggår Uppskattat till 1930-tal

Värdering Röd - särskilt värdefull
Affärs- och bostadshus längs Sveavägen i moder-
nistisk stil. Här har varit olika affärsverksamheter, 
bland annat Töcksfors Bok- och pappershandel, 
Mobergs cykel- och sportaffär och på baksidan  
fanns medicinförrådet, ett utlämningsställe för 
beställda mediciner. Byggnaden har ett kultur-
historiskt värde i sin långa kontinuitet som affärs-
hus längs huvudgatan med en välbevarad tidstypisk 
arkitektur. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Den funktionalistiska karaktären i volym.
 • Smäckra fönsterkarmar och -bågar.

9
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:118

Adress Sveavägen 29
Byggår Uppskattat till 1920-tal

Historisk bild 1940-50-tal. Fotograf okänd

Ur bygglovsarkivet
1989 tillbyggnad.

Värdering  Röd - särskilt värdefull 
Här fanns Konsum i många år innan butiken flyttade 
till nya affärsbyggnaden vid torget 1979-1980. 
Relativt oförändrat affärshus längs Sveavägen. Grön 
kakel/mosaik markerar affärslokalerna på botten- 
våningen. Se mer i Värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag  
 • Karaktären av butikslokal med skyltfönster,  
  kaklad framsida samt entrén i bottenvåning.
 • Den putsade fasaden och äldre fönster av trä.
 • Takfoten som går över hörn och bildar  
  gaveldekoration. 

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:152

Adress Svante Simonssons väg 12
Byggår  1799
Värdering Röd - särskilt värdefull
Byggnaden uppfördes som smedja 1799. Den har haft 
olika funktioner under åren, bl.a. användes den som 
andelstvättstuga på 1950-1960 talet. Den är välbevarad, 
det är troligtvis originalfönstren från 1799 som är kvar, 
taket dock utbytt till svart plåt, tidigare var det enkupigt 
lertegel. Den har ett högt historiskt värde men även ett 
högt miljömässigt värde där den ligger vackert intill vatt-
net i anslutning till f.d. bruksområdet, vattenkraftverket 
och sluss. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Den timrade stommen med sadeltak och  
  faluröd panel. 
 • Port och spröjsade fönster.

Känslighet Hög känslighet då det är en av Töcksfors 
äldsta byggnader samt att den har koppling till vattnet 
och bruket. Exteriöra äldre material bör behållas, som 
äldre fönster och träpanel.
Risk Kontinuerligt underhåll rekommenderas så att 
inte material behöver bytas ut, d.v.s. varsamt underhåll 
med material och teknik som utgår från byggnadens 
karaktär.

11
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:157

Adress Sågviken, Sveavägen/Sågvägen

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Före detta bostadshus för sågverksarbetare, troligt-
vis för dem som hade för långt hem mellan arbets-
dagarna. I området ute på udden har tidigare funnits 
flera tjänstemannabostäder. Entrédörren ramas in 
av två kolonner, vilket ger ett tjusigt intryck på en 
arbetarbostad. Snickeridetaljer runt fönstren.  
Senare tillkommen balkong. Byggnaden har ett  
kulturhistoriskt värde i kopplingen till sågverket.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Faluröd träfasad med äldre fönster och  
  sadeltak med tegel. 

Risk Byggnaden behöver underhållas.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:163 

Adress Vallonvägen 2
Byggår innan 1888
Arkitekt Byggmästare Sven Edlund, Karlstad
Historisk bild från början av 1900-talet.
 Fotograf okänd

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Byggnad som uppfördes som brukshandel till Töcks-
fors bruk och har ett historiskt värde i kopplingen 
till bruket och som tidig handel. Har dock genom-
gått en kraftig förändring med bl.a. byte av fönster 
och fönstrens placering. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Byggnadsvolymen.
 • Placeringen med dörren ut mot vägskälet.

13
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:175

Adress Svante Simonssons väg 2

Värdering Röd -  särskilt värdefull
Ekonomibyggnad med stall och vagnslider, ladugård 
och loge som tillhört herrgården, vilken även bedrev 
lantbruk. Har ett historiskt värde i kopplingen till 
Töcksfors herrgård. (Oklart om denna byggnad även 
användes för brandstationen som huserade i en röd 
ekonomibyggnad intill.)

Viktiga karaktärsdrag  
 • Volym och sadeltak.
 • Den murade bottenvåningen och övervåning  
  i regelkonstruktion.
 • Slamfärgsmålad röd överdel.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:176

Adress Öster om Parkvägen 10
Historisk bild  från 1940-talet. Foto: Fritz Arenö

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Här låg Töcksfors Folkets Park under 1930-50-talen 
och byggnaden är det enda som är kvar från parken. 
Det ser ut att ha varit en servering. Dansbanan och 
parkens övriga byggnader är borta.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Byggnadsform och volym, med tälttak 
  och ljust målad träpanel. 

15
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:212

Adress Bruksgatan 9
Byggår  1890

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Bostadshus från sent 1800-tal i närheten av 
bruksområdet. Enligt en uppgift har det varit 
värdshus här. På den tiden gick huvudvägen 
Sveavägen förbi i närheten, med resande från städer 
i Sverige över till Norge. Idag är det ombyggt och 
omfärgat.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Volym/byggnadsform.
 • Symmetrisk fasad med centrerad veranda.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:230

Adress Nygårdsvägen 4
Byggår sent 1800-tal
Historisk bild  början av 1900-talet
 Fotograf Gunnar Ödvall

Värdering Röd - särskilt värdefull 
Nygård var en av de största jordbruksfastigheterna i 
Töcksfors under sent 1800-tal och början av 1900-talet 
och ligger utmed Sveavägen med två äldre byggnader 
flankerande vid sidorna. Den har en dubbel veranda med 
snickarglädje och lokalt präglat snickeri runt fönstren 
(inspirerad av norskt snickeri). Den har ett högt historiskt 
värde i sin kontinuitet på platsen där samhället växt fram 
runtom på dess ägor. Den är i dag en av de äldre inslagen i 
miljön på Sveavägen och har också ett miljömässigt värde 
i upplevelsen av centrala Töcksfors. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Symmetriskt uppbyggd träfasad med veranda  
  i två våningar försedd med lövsågssnickerier. 
 • Fönstren med omfattningar och överstycken  
  med lokal förankring.

Känslighet Exteriör känslighet då byggnaden har ett 
högt kulturhistoriskt värde, särskilt snickerier och 
fönster.

17
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:230

Adress Nygårdsvägen 4

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Ekonomibyggnad/garage som tillhör Nygård. 
På platsen fanns förr Nygårds stora ladugård och  
det här är enligt uppgift en del av den gamla  
ladugården. Resten revs troligtvis under början av 
1970-talet. Nygård hade hästar och kor fram till 
slutet av 1960-talet.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Karaktär av ekonomibyggnad med stort  
  antal slagportar.
 • Träpanel i fasad.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:238

Adress Nygårdsvägen 18
Byggår  1968
Arkitekt Thore Johansson
Byggherre Thore Johansson

Värdering Röd - särskilt värdefull
Bostadshus i modernistisk 1960-talsstil ritad av 
ägaren Thore Johansson. Intressant arkitektur som 
leker med former, ytor och linjer genom förskjutna 
byggnadskroppar och sneda gavlar.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Volym och proportioner.
 • Material i fasad och fönster.
 • Träfönster med tunna karmar och  
  perspektivfönster.

Känslighet för förändringar i exteriörens arkitekto-
niska utformning, tex mörk träpanel i kontrast till 
snedställda vita tegelgavlar.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:247

Adress Sveavägen 19
Byggår Sent 1800-tal
Historisk bild från början av 1900-talet. 
   Foto: Axel Gunnar Ödvall

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Bostads- och affärshus längs Sveavägen som varit en 
lanthandel, Bernhards lanthandel. Den ligger intill 
den äldre gården Nygård. Lanthandeln låg bra längs 
Sveavägen som var en viktig väg från bl.a. Karlstad 
in i Norge. Det är en av de äldre byggnaderna i 
centrum. Den har koppling till Nygård och det vita 
huset på andra sidan Nygård. Huset har renoverats 
och bytt material på senare tid. Se mer i Värdefull 
miljö.

Viktiga karaktärsdrag  
 • Fönstersnickerier med överstycken med 
  lokal prägel.
 • Rödmålad träfasad.
 • Röda pannor på taket.
 • Farstukvisten ut mot Sveavägen som 
  markerar handelslokalen.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 
1:247 

Adress Sveavägen 19

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Ekonomibyggnad av äldre karaktär, kanske sent 
1800-tal, tillhörande Bernhards lanthandel. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Rödmålad enkel träpanel.
 • Svartmålade dörrar och överfönster.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:247

Adress Sveavägen 19

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Ekonomibyggnad tillhörande Bernhards lanthandel, 
uppskattningsvis från 1940-50-talet.  
Har ett sammanhang med huvudbyggnaden.

Viktiga karaktärsdrag 
• Rödmålad träpanel
• Sadeltak
• Portar

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:332

Adress Biesérts väg 7
Historisk bild 

Värdering Röd - särskilt värdefull 
Tegelbyggnad uppförd som pappersmassafabrik och 
träsliperi. På den här platsen låg ena smedjan till Töcks-
fors järnbruk på slutet av 1700-talet och 1800-talet, men 
det är troligtvis inte något kvar från den, eventuellt finns 
rester inuti en tillbyggnad från 1960-talet, men det är 
inte klarlagt. 1877 brann ett träsliperi ner till grunden och 
1880 byggde nya ägaren upp det här sliperiet igen, årtalet 
1880 står på fasaden. På 1960-talet byggdes fabriken 
om för att passa nya företaget Töcksfors Påsindustri. De 
flesta fönstren är idag utbytta, teglet är slammat i en ljus 
rödfärg. Byggnaden har ett mycket stort lokalhistoriskt 
värde då den förmedlar den långa kontinuitet av industri 
på platsen samt vad viktig skogsnäringen varit för orten. 
Byggnaden har ett miljömässigt värde i den vackra miljön 
intill forsen och slussen tillsammans med närliggande 
vattenkraftverket från samma tidsperiod. 
 
Viktiga karaktärsdrag 
• Tegelstommen med äldre öppningar. 
• Byggåret i siffror på fasaden samt synliga  
 ankarslut.
• Det välvda fönstret med bärande båge över, 
 på sydfasaden mot vattnet.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:377

Adress Sågvägen 1
Byggår uppskattat till 1940-60-tal
Historisk bild från 1960-talet. Foto: Fritz Arenö

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde 
I byggnaden startade Töcksfors Verkstads AB 
(TVAB). Putsad industribyggnad i en långsmal bygg-
nadskropp i modernistisk stil som är del av industri-
området och Töcksfors industriella utveckling.  

Viktiga karaktärsdrag 
 • Karaktär av industrilokal med tre- och  
  fyrdelade fönster som fönsterband.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:401

Adress Sågvägen
Byggår 1952

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Sågverkets kontor. Från slutet av 1940-talet fanns i 
närheten såg och ram. Fram till 1960 var det husfabriken 
Junohus i Uddevalla som ägde och drev verksamheten. 
1960 köpte Högboda industrier sågen och drev verksam-
heten ända fram till nedläggningen 1995. Av de gamla 
sågverksbyggnaderna står idag endast virkesmagasin och 
sågbyggnader samt detta kontor kvar. På den här platsen 
stod tidigare ett stort magasin, oklart om det är om-
byggt till kontoret eller revs. Sågen var en stor och viktig 
arbetsplats i Töcksfors under nästan hela 1900-talet och 
kontoret har ett kulturhistoriskt värde. Byggnaderna ingår 
i den kontinuitet av industri som finns i närmiljön, från 
1700-talets järnbruk till sågbrukets nedläggning 1995. Se 
vidare i Värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Karaktär av kontorsbyggnad i trä med äldre  
  fönster och dess placering i fasaden. 

25
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Fastighetsbeteckning:töcksmarks-bön 1:402
Adress Vallonvägen 5
Byggår 1799
Byggherre Brukets byggmästare Sven Qvarnlöf
Värdering Röd - särskilt värdefull 
Smedgården, arbetarbostad för smederna som arbetade på järn-
bruket. Byggnaden uppfördes 1799 på en central plats vid bruket 
där den först användes som kontor och flyttades till nuvarande 
plats uppe på höjden 1825. 1838 byggdes den om bland annat 
med en våning till samt vind. Taket bestod tidigare av näver och 
torv men fick sen tegelpannor. Smedbostaden hade sex eller åtta 
lägenheter (olika uppgifter) 4 kök och 4 kamrar. Troligtvis är 
nuvarande fönster från 1838, byggnaden har enkupigt taktegel 
och veranda från 1897. Enligt uppgift finns vedspis, rörspis eller 
kakelugnar kvar i samtliga rum. Stomme av moget furutimmer. 
Byggnaden har ett mycket högt kulturhistoriskt värde som en av 
de allra äldsta byggnaderna i Töcksfors som dessutom har kvar 
flera äldre material. Den ligger mycket vackert uppe på höjden 
intill f.d. bruksområdet. 

Viktiga karaktärsdrag  
 • Karaktär av värmlandsgård med symmetriskt uppbyggd  
  fasad.
 • Gamla fönster med mångspröjsade fönsterbågar. 
 • Rödmålad träpanel.

Känslighet Hög känslighet då det är en av Töcksfors äldsta 
byggnader med mycket högt värde i kopplingen till Töcksfors 
bruk. Exteriöra material och utformning, fönster som är äldre 
bör behållas.

Risk Byggnaden bör underhållas, varsamt med material och 
teknik som utgår från byggnadens karaktär.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:402

Adress Vallonvägen 4
Byggår  1880-90-tal

Ur bygglovsarkivet
2006 samt 2009, tillbyggnader.

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Mangårdsbyggnad som byggdes på 1880-90-talet i 
samband med att sågverksrörelsen expanderar på 
1880-talet. Ligger intill den äldre Smedgården och 
har ett sammanhang med de andra byggnaderna 
uppe på höjden vid den f.d. bruksmiljön. Har under 
senare år renoverats och bytt ut material. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Karakteristiskt läge på höjden.
 • Ljust målad träfasad och fönster  
  med korspost.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:404

Adress Sågvägen Sågviken, Talludden.
Byggår Oklart, kanske 1882, ev. 1940-talet
Historisk bild 1950-60-talet. Foto: Fritz Arenö

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Före detta sågverk. En ångsåg kom till bruket 1882 och detta  
kan vara den äldsta delen av den byggnaden, enligt en invente-
ring av Töcksfors bruk, men det är oklart. Från slutet av 1940- 
talet fanns i varje fall sågen och ram. Fram till 1960 var det hus-
fabriken Junohus i Uddevalla som ägde och drev verksamheten. 
1960 köpte Högboda industrier sågen och drev verksamheten 
ända fram till nedläggningen 1995. Av de gamla sågverksbygg-
naderna står idag endast virkesmagasin och sågbyggnader samt 
ett kontor kvar. I ett nyare torkhus har Töcksfors renhållning 
verksamhet idag. Den gamla panncentralen och spånfickorna är 
borta liksom anläggningen från sortering av det sågade virket. 
På höjden i norra delen av området staplade man sorterat och 
torkat virke i väntan på leverans. Byggnaderna som är kvar 
ute på udden är förfallna, men sågen var en stor och viktig 
arbetsplats för Töcksfors under nästan hela 1900-talet och har 
ett kulturhistoriskt värde. Byggnaderna ingår i den kontinuitet 
av industri som finns i närmiljön, från 1700-talets järnbruk till 
sågbrukets nedläggning 1995.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Karaktären av enklare industribyggnad av trä.
 • Sadeltak och äldre fönster och dörröppningar.

Risk Byggnaden behöver få en användning. 

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:405

Adress Sveavägen 50
Byggår 1935

Ur bygglovsarkivet 
1976 tillbyggnad. 1989 tillbyggnad gränshotellet 
flygeln till vänster. 2001 skylt Victoria gränshotell. 

Värdering Röd - särskilt värdefull 
Hotellet byggdes som Järnvägsmännens semesterhem. 
Det kallades Töcksfors Turisthotell och var ett pensionat 
med 24 rum med plats för 60 gäster. Det ligger på en 
höjd och lockade med härlig miljö i en vacker natur med 
avkopplande promenader, båtutflykter och bad. Hotellet 
utnyttjades under andra världskriget av krigsmakten. 
Tanken var att GDG skulle öppna en busslinje mellan 
Karlstad och Oslo med ett längre uppehåll i Töcksfors. 
År 1947 överläts hotellet till vilohemsföreningen och 
invigdes som semesterhem påföljande år. På grund av 
försämrade kommunikationer och påföljande dålig lön-
samhet avvecklades anläggningen som järnvägsmännens 
semesterhem år 1959.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Offentlig karaktär med putsad fasad och  
  symmetriskt placerade fönster. 
 • Mittdelens resta fasad i en frontespis.
 • Entrédörr av trä med glasparti.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:418

Adress Sveavägen 21A
Byggår Sent 1800-tal
Historisk bild Början av 1900-talet. 
   Fotograf, Axel Gunnar Ödvall.
Värdering Röd - särskilt värdefull
Äldre bostadshus som ligger centralt längs Sveavä-
gen. Byggnaden har tillhört Nygård men är en egen 
fastighet idag. Den flankerar Nygård tillsammans 
med f.d. lanthandeln Bernhards och utgör en fin 
grupp av äldre byggnader. Välbevarad med fint 
snickeri i veranda samt fönstersnickerier som är 
vanliga på orten. 

Viktiga karaktärsdrag  
 • Symmetriskt uppbyggd, ljus träfasad. 
 • Äldre fönster med smäckra karmar och bågar,  
  försedda med lokalt förankrade omfattningar  
  och överstycken. 
 • Veranda i två våningar med snickarglädje.

Känslighet Exteriör känslighet då byggnaden har  
ett högt kulturhistoriskt värde, särskilt snickerier 
och originalfönster.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:425

Adress Bergvägen 13

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Ett mindre hus som ligger intill en större mangårds-
byggnad. Ekonomiutrymme, kanske jordkällare, i 
källaren. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Karaktären av ekonomibyggnad
  /litet bostadshus.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:430

Adress Vallonvägen 3
Byggår 1880-90-tal

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde 
Mangårdsbyggnad som byggdes på 1880-90-talet i 
samband med att sågverksrörelsen expanderarde på 
1880-talet. Ligger intill den äldre Smedgården och 
har ett sammanhang med de andra byggnaderna 
uppe på höjden vid den f.d. bruksmiljön. Har under 
senare år renoverats och bytt ut material. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Karakteristiskt läge intill den stora gården. 

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 3:52

Adress Sveavägen 16
Byggår 1922
Historisk bild från tiden 2010, innan renovering

Ur bygglovsarkivet 
2003 tillbyggnad trapphus för uthyrning av rum.

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Töcksfors Pensionat byggdes 1922 i två plan, i bottenpla-
net fanns finbageri, konditori, pub och matsal. I övre pla-
net fanns en bostad och rum för uthyrning. 1939 byggdes 
ett tredje våningsplan och man fick därigenom fler rum 
att hyra ut. 1963 tog en privatperson över fastigheten och 
bosatte sig där med sin familj men fortsatte verksamheten 
med rumsuthyrning. Ägarbyte 1998 som fortsatte med 
rumsuthyrning. Fastigheten renoverades 2010 och har 
inte så mycket av det ursprungliga kvar, men det övergri-
pande utseendet med den stora villaformen, sadeltak och 
träpanel samt det fina läget vid vattnet och utmed huvud-
gatan Sveavägen är bestående. Den långa kontinuiteten 
som pensionat är intressant i och med läget invid vattnet 
och huvudgatan. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Placeringen vid vattnet och sikt från Sveavägen.
 • Träpanel och takform.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 3:59

Adress Västra Bön Näset

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Liten gård med traditionell utformning samt 
tillhörande äldre loftbod.

Viktiga karaktärsdrag  
 • Den lilla volymen på både bostadshus och  
  loftbod är karakteristiskt för fastigheten.
 • Traditionell färgsättning med rödmålade  
  fasader.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 3:67

Adress Sveavägen 17
Byggår 1956, tillbyggd 1993
Historisk bild från 1978. Foto: Rolf Dahlén

Ur bygglovsarkivet
1979 tillbyggnad. 1984 förråd på baksidan. 1992 
tillbyggnad tak, trapp, hall, wc i utbyggnad mot 
Sveavägen. 

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Missionskyrkan byggdes 1956 och visar på frikyr-
kans framväxt på orten. Byggd i modernistisk tids- 
typisk stil. Idag Equmeniakyrkan. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Putsad fasad, vilket kännetecknar offentlig  
  byggnad.
 • Den långa huvudkroppen med sadeltak och  
  större fönster som markerar samlingssalen.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön  3:71

Adress Sveavägen 15
Historisk bild från 1940-50-talet

Värdering Röd - särskilt värdefull
”Bankhuset”, här fanns först Aktiebolaget Göteborgs 
Bank och sedan i många år Wermlandsbanken. 
Ett av affärshusen längs med Sveavägen som har 
mycket av sin karaktär bevarad. Större affärsfönster 
på bottenvåningen och symmetrisk framsida som 
markerar en viss pondus som bankbyggnad. Har 
tidigare varit putsad.

Viktiga karaktärsdrag 
• Takformen samt takkupan.
• Framsidans symmetri i fönster och dörr.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 3:80

Adress Sveavägen 6B

Värdering Röd - särskilt värdefull 
Vattenkraftverk i den övre forsen i centrala Töcksfors. 
Det byggdes av Hånsfors Bruks Aktiebolag, man kan se 
namnet i teglet ovanför fönstret på norra sidan. Kraftver-
ket är fortfarande i bruk. I forsen har man länge utnyttjat 
vattenkraften bla till täljstensverk, stamp och kvarn, 
byggnaden har ett historiskt värde som äldre kraftstation 
men är även en av de byggnader som ger den övre sluss-
miljön i Töcksfors sin karaktär och har ett högt miljömäs-
sigt värde. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Stomme och fasad av rött tegel.
 • Större svagt bågformade fönster med spröjs  
  samt lunettfönster i gavlarna.
 • Den gjutna grunden som står i vatten.

Känslighet Exteriör känslighet t.ex. i teglets utform-
ning samt originalfönster, miljömässig känslighet.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 3:82 

Adress Sveavägen 8
Byggår 1882

Värdering Röd - särskilt värdefull 
Före detta kvarn från 1882 vid övre forsen. När slussen var 
färdig 1915 revs en äldre kvarn som låg ute på landtungan 
mellan forsarna. Det var bönder från bygderna runt Töcks-
fors som kom för att mala sin säd här. Förr fanns många 
kvarnar, men inte många är bevarade, byggnaden har ett 
högt historiskt värde men även miljömässigt där den ligger 
vackert vid forsen i centrala Töcksfors. Se även värdefull 
miljö.

Viktiga karaktärsdrag  
 • Karaktären av kvarnbyggnad med placering   
  vid vattnet.
 • Faluröd träpanel och småspröjsade fönster. 
 • Naturstensgrund.

Känslighet Exteriör känslighet, särskilt i miljön  
mot vattnet.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 3:84

Adress Sveavägen 12C
Värdering Röd - särskilt värdefull

Välbevarat affärs- och bostadshus från 1936 som 
fortfarande har kvar mycket av sin 1930-talsfunktio-
nalistiska karaktär. Här har det bl.a. funnits skräd-
deri, modeaffär, skoaffär, Ur- och optikaffär och nu 
frisörsalong. På andra våningen är det bostäder. 
Fastigheterna Sveavägen 12 A och 12 C är ihopbygg-
da. Byggnaden är en viktig del av Sveavägen och 
centrums karaktär i Töcksfors. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Putsad ljus fasad.
 • Originalfönster med tunna karmar och  
  bågar i trä.
 • Originaldörrar, trappor och trappräcken.

Känslighet för exteriöra ändringar som inte hör till 
den funktionalistiska karaktären.

39

40



96

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 3:84

Adress Sveavägen 12A
Byggår 1937-38
Byggherre A. Norman och J. Augustson

Värdering Röd - särskilt värdefull
Karaktärsskapande 1930-talsbyggnad i centrum. 
Järnhandlare Patriksson uppförde affärshuset med 
två affärslokaler och två lägenheter. Carl Eriksson 
Ekiperingsaffär fanns här fram till 1950-60 talet, 
samma gällde frisörsalongen. På andra våningen 
är det bostäder. Byggnaden är välbevarad och har 
mycket kvar av sin funkiskaraktär och är en viktig 
del av Sveavägen och centrums karaktär i Töcksfors.
 
Viktiga karaktärsdrag 
 • Putsad ljus fasad.
 • Originalfönster med tunna karmar och bågar  
  i trä.
 • Originaldörrar, trappor och trappräcken.

Känslighet för exteriöra ändringar som inte hör till 
den funktionalistiska karaktären.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 3:99

Adress Bögatan 1
Byggår 1850, 1907, 2007
Historisk bild från 1990-talet som visar de två  
   vita husen som byggdes ihop

Ur bygglovsarkivet 
2005 altan. 2007 tillbyggnad inglasad altan m.m. 

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Waterside restaurang är från början två byggnader som 
stod mycket nära. Den mindre byggnaden längs gatan 
i öster är en av Töcksfors äldsta byggnader från 1850. 
Den andra, närmast vattnet, är från 1907. 2007 gjordes 
tillbyggnader och 2011 byggdes den idag karaktäris-
tiska tornbyggnaden ut mot gatan vilket gjorde att 
huset/husen fick ett nytt utseende. Byggnaden har ett 
miljömässigt värde där den ligger vid vattnet i centrala 
Töcksfors.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Ursprungliga delar markeras med takpannor  
  och tillbyggnader med plåttak.
 • Träfasad samt nytillverkade snickerier i  
  fönsteröverstycken enligt lokal tradition.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 3:100 

Adress Östra Torggatan 2
Byggår Bygglovsarkiv: 1957 
   Men troligare 1959-60
Historisk bild från 1960-talet. Foto: Fritz Arenö
Arkitekt Werner Gjerming
Ur bygglovsarkivet
1982 ny fasadbeklädnad samt skylt länssparbanken Värm-
land. 1999 skylt för f.d. postlokalen CG´s lösgodis. 1989 
skylt för f.d. polislokal Montage bygg AB. 1993 ändrad 
användning affär till pizzeria. 1994 ombyggnad av källare 
till serveringslokal. 2001 inglasad uteservering.

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Stiftelsehuset vid torget i Töcksfors centrum. Viktig funk-
tion som centrumbyggnad under 1960-70-talen med bla. 
post och polis vilket berättar om Töcksfors utveckling. 
Tidstypisk byggnad ritad av Werner Gjerming, som dock 
blivit förändrad genom åren.

Viktiga karaktärsdrag  
 • Byggnadskroppar med olika kulörer och något  
  förskjutna byggnadsvolymer.
 • Markering i olika material på våningarna,  
  samt bottenvåning med skyltfönster och   
  lägenhetsfönster på andra våningen.

Fastighetsbetäckning: töcksmarks-bön 3:103

Adress Sjöviksvägen 19
Byggår 1963
Ur bygglovsarkivet
1980 tillbyggnad altan. 

Värdering Röd - särskilt värdefull
Huset byggdes av kommunalmannen Hilding Halv-
arsson. Ligger eventuellt på tomten där den gamla 
gården Västra Bön låg. Fin tidstypiskt artkitektur, 
med mycket i originalutförande.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Samspelet mellan byggnadens olika volymer  
  och takfall.
 • Fasadmaterialens röda tegel och liggande   
  träpanel.
 • Fönstersättning med ursprungliga fönster.
 • Slagportar till garage.
 • Smidesdetaljer.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 3:108 

Adress Nygårdsvägen 3
Byggår 1933

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Större villa som ligger centralt ett stenkast från 
Sveavägen och är en årsring i utbyggnaden av tätor-
ten. Vissa drag av 1920-talsklassicism.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Den putsade och ljust avfärgade fasaden.
 • Tak med lertegel.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 3:313

Adress Sveavägen 74

Värdering Röd - särskilt värdefull
Byggnaden kallas Udden och har varit bostad, nu 
fritidshus. Tillhörde enligt en uppgift sågverkets 
verksamhet. Exteriört utsmyckat med snickarglädje 
från sekelskiftet. Ligger mycket vackert ute på en 
udde.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Fönstrens spröjsindelningar och omfattningar  
  i original.
 • Locklistpanel i traditionell färgsättning.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:314

Adress Sandviksvägen 16
Byggår 1905
Historisk bild  från 1912
Värdering Röd - särskilt värdefull
Huset Björkliden byggdes 1905 och var Nordmar-
kens flottningsförenings tjänstebostad. I slutet av 
1960-talet köpte Båtklubben Rävarna huset och 
det blev då båtklubbens klubbstuga som kallades 
”Rävlyan”. För några år sedan sålde båtklubben fast-
igheten till en privatperson. Byggnaden har en lokal 
byggnadsstil bl.a. i snickerierna kring fönster och 
har ett historiskt värde i kopplingen till flottnings-
föreningen.

Viktiga karaktärsdrag  
 • Fasad med träpanel i olika riktningar. 
 • Äldre fönster med lokalt förankrade
  omfattningar.
 • Snickerier.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 1:314

Adress Sandviksvägen 16
Byggår Uppskattningsvis i samband med  
 att gården Björkliden byggdes 1905

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Ekonomibyggnad/gårdshus till gården Björkliden 
med äldre karaktär och material kvar.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Karaktär av uthus med faluröd panel  
  och valmat tak. 
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 3:149

Adress Bögatan 27
Byggår 1850

Värdering Röd - särskilt värdefull
En 1800-talsgård som ligger fint på en höjd utmed 
Bögatan, som har flera äldre byggnader. Allé från 
Bögatan fram till huset, ekonomibyggnader och den 
öppna ytan runt huset förstärker den äldre karaktä-
ren. Traditionell utformning med ljusmålad träpanel 
och äldre fönster.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Ljust målad träfasad och äldre fönster med  
  fast mittpost och tredelade bågar.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 3:149

Adress Bögatan 27
Byggår Oklart vad som är äldre och vad  
 som är nytt. 

Ur bygglovsarkivet 
1989 tillbyggnad på gårdsplan.

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Ekonomibyggnad som har ett sammanhang med 
den äldre gården.  

Viktiga karaktärsdrag 
 • Karaktären av ekonomibyggnad med faluröd  
  panel samt dörrar och portar under sadeltak.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 3:170

Adress Bögatan 23 och 25
Byggår 1830

Värdering Röd -  särskilt värdefull
Äldre byggnad som ligger i ett gårdsläge utmed 
Bögatan som har många äldre byggnader. Har ett 
traditionellt utseende och troligtvis originalfönster 
kvar. På tomten finns även jordkällare och loftbod 
som skapar ett sammanhang. En av ortens äldsta 
byggnader som tyvärr förfaller. (2018)

Viktiga karaktärsdrag  
 • Karaktär av äldre bostadshus, typ ”värmlands 
  gård” med symmetriskt uppbyggda fasader,  
  träfönster i original och sadeltak med tegel-
  pannor. 

Risk Byggnaden bör underhållas.

Fastighetsbetäckning:töcksmarks-bön 3:170

Adress Bögatan 23 och 25

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Loftbod som tillhör mangårdsbyggnaden intill.  
Troligtvis 1800-tal.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Loftbodens timmerstomme och 
  takkonstruktion.

Risk Byggnaden bör underhållas.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 3:191

Adress Bögatan 17
Byggår Troligtvis äldre än 1909

Ur bygglovsarkivet 
 1992 tillfälligt fritidslokal o utbildningslokal för 
invandrarungdomar. I yttrandet står – ”I tant Götas 
hus, hon skulle bli glad.”

Värdering Blå - särskilt värdefull
Ett äldre bostadshus på en höjd utmed Bögatan, där 
flera äldre byggnader ligger. Speciell rundad veranda 
som troligtvis tillkommit senare (kanske 1920-
30-tal?) Byggnaden har genomgått förändringar, 
troligtvis tilläggsisolerad, nya fönster och ny 
färgsättning. 

Viktiga karaktärsdrag 
  • Fasad av trä och sadeltak.
 • Traditionell indelning av fönster i sex rutor.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 3:193

Adress Tomtebo
Byggår 1890 (tillbyggnad från 1920-talet?)
Historisk bild  tiden efter 1915 
 Foto: Axel Gunnar Ödvall

Värdering Röd - visst kulturhistoriskt värde
Tomtebo är en före detta distriktsläkarvilla och 
under en viss tid även läkarmottagning. En stor 
villa som ligger vid vattnet en bit norr om slussen i 
centrala Töcksfors. Putsad fasad vilket på den tiden 
markerade en mer offentlig prägel. Att Töcksfors  
fick en egen distriktsläkare var en del av ut-
vecklingen till en tätort. Läkarvillan har tyvärr fått 
förfalla de senaste åren.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Reveterat bostadshus med dekorerande 
  listverk i putsen.
 • Originalfönster i trä, med tidstypiska 
  fönsterindelningar.

Risk Byggnaden bör underhållas.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 3:194

Adress Bögatan 3

Ur bygglovsarkivet
2014 förskola till lägenheter.

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Före detta distriktsläkarmottagning fram tills vård-
centralen byggdes 1985–1986. Ligger intill läkarvillan 
från 1890 och den nyare vårdcentralen och har så ett 
sammanhang och kontinuitet i platsen med vård-
byggnader.

Viktiga karaktärsdrag  
 • Putsade fasader och regelbundet fördelade  
  fönster. 
 • Avvikande färgsättning på puts vid sockel, 
  knutar och fönster.
 • Halvvalmat sadeltak med två skorstenar  
  och takkupor. 

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 3:196

Adress Bögatan 21
Byggår 1922
Historisk bild  Lars-Gunnar Karlsson

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Bostadshus från 1922 utmed Bögatan, där flera äldre 
bostadshus ligger. Traditionell bostadstyp i 1½  
våning med enkel fin farstukvist/balkong centrerad 
på framsidan. Har renoverats med nyare material.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Volymen och den faluröda fasaden med 
  vita snickerier.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 3:197

Adress Bögatan 19

Värdering Röd - särskilt värdefull
Under andra världskriget/beredskapstiden var detta 
matställe för soldaterna. De fick maten genom en 
liten lucka ut mot gatan. Den större luckan är ett 
igensatt fönster. Fungerar idag som förråd och gara-
ge. Byggnaden är ett fysiskt minne av de för Töcks-
fors högst påtagliga beredskapsåren 1939-45.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Luckorna i fasaden minner om beredskaps-
  tidens matservering.
 • Det flacka sadeltaket, locklistpanel och 
  faluröd färg.

Känslighet Exteriör känslighet i träets patina.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-bön 3:199

Adress Bögatan 22
Byggår 1820
Historisk bild  1960-talet. Foto: Artur Nilsson

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Ett äldre bostadshus utmed Bögatan som är en 
gammal vägsträckning med flera äldre byggnader. 
Under en tid har det varit affär i huset. Har nyligen 
renoverats.  

Viktiga karaktärsdrag 
 • Fönsterfoder med lokal tradition.
 •  Litenheten åt framsidan samt centrerad dörr.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 2:4

Adress Länsmansbråten
Byggår Innan 1903
Historisk bild Från 1903

Värdering Röd - särskilt värdefull
Gamla skyttepaviljongen, som har nyttjats av 
Töcksmarks Skyttegille sedan långt tillbaka, 
och som nu används av Nordmarkens Jakt- och 
sportskytteklubb. Visar på jakten och skyttets 
betydelse i trakten.

Viktiga karaktärsdrag  
 • Den enkla utformningen med röd panel 
  och sadeltak. 
 • Taket över entrépartiet mot den öppna ytan.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 2:5

Adress Skolvägen 11B
Byggår 1945-46
Arkitekt Arne Rees Karlstad K Konsult 
Historisk bild 1940-50-talet. Foto: Fritz Arenö

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Låg- och mellanstadium samt gymnastikhall till 
Töcksfors skola. Töcksfors centralskola, en 6-årig 
Folkskola, byggdes 1945–1946 efter att en äldre skol-
byggnad väster om kyrkan (intill nuvarande vandrar-
hemmet) brunnit ner. En tidstypisk arkitektur med 
tydligt avläsbara byggnadskroppar i lektionssalar 
och gymnastikdel.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Långsträckt byggnadsvolym med sadeltak 
  lagt med lertegel.
 • Putsad fasad med symmetriskt placerade   
  fönster.
 • Entrépartier.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 2:10

Adress Sveavägen 4
Byggår 1956

Ur bygglovsarkivet
1977 om och tillbyggnad. 1980 tillbyggnad. 1993 
tillbyggnad matsal och servicehus. 

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
(De ursprungliga delarna från 1956, inte tillbyggnader) 
Ålderdomshemmet Solgården. Den ursprungliga delen 
byggdes 1956. Därefter har fastigheten byggts ut åt 
olika håll, en stor tillbyggnad 1978, senaste utbyggna-
den är matsalen som byggdes på 1980-talet. Före 1956 
var äldre i Töcksfors hänvisade till ett ålderdomshem i 
Västra Fågelvik. Ålderdomshemmet visar på Töcksfors 
utveckling och den sociala utbyggnad som skedde 
under tidperioden som kallas ”Folkhemmet” och har 
ett samhällshistoriskt värde. Tidstypisk 1950-talsarki-
tektur i rött tegel.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Det röda fasadteglet samt röda tegelpannor
  på taket.
 • Fönstrens placering och utformning. 
 

Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 2:14

Adress Sveavägen 5
Byggår 1912. Renoverad 2013-14
Historisk bild 1912. Foto: Axel Gunnar Ödvall 

Värdering Röd - särskilt värdefull
Slussvaktarbostaden till den övre slussen som är 
en del av Dalslandskanal. En motsvarande byggnad 
står vid nedre slussen, vilken är kraftigt förändrad. 
Stugan renoverades 2012–14 och har många nya 
material, men har ett högt kulturhistoriskt värde 
i kopplingen till slussen och miljön vid vattnet i 
Töcksfors centrala delar.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Traditionell utformning med rödmålad fasad. 
 • Tegelklätt sadeltak.
 • Farstukvist med dekorativa spröjsade fönster.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 2:17

Adress Länsmansbråten, Motorbanan

Ur bygglovsarkivet
1990 bygglov för motorbana och skyttebana, 2003 
tillbyggnad klubbstuga.

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
(gäller den södra, äldre delen). Länsmansbråten, en 
äldre gård som syns på häradsekonomiska kartan 
1883-95. Huset har byggts ut efter att Årjängs mo-
torklubb tog över fastigheten. 

Viktiga karaktärsdrag  
 • De synliga resterna av ett äldre bostadshus i  
  timmer klätt med faluröd panel. 
 • Äldre fönster med de lokalt präglade 
  fönsteromfattningarna.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 3:9

Adress Svante Simonssons väg 7
Byggår 1840-42 enligt brandförsäkrings- 
 protokoll
Byggherre  Bergman från Björkdalen 
 (Brukets byggmästare)
Historisk bild Början av 1900-talet

Värdering Röd - särskilt värdefull
Töcksfors herrgård. Bostad för Brukets olika ägare 
och under senare delen av 1900-talet bostad för  
sågverkets ägare. Omfattande ombyggnad på 
1970-talet. Brädfodring och färgsättning är ej origi-
nal. Veranda troligtvis från 1940-talet. Byggnaden 
ligger vackert på höjden med överblick över bruket. 
Ringar tillsammans med två flygelbyggnader in en 
gårdsplats. Har trots stora renoveringar en viktig 
historisk betydelse i kopplingen till Töcksfors bruk.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Placeringen med framsida både åt bruket vid  
  vattnet och mot gården.
 • Den rektangulära formen med sadeltak.
 • Symmetriskt placerade fönster.
 • Traditionell färgsättning.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 3:9

Adress Svante Simonssons väg 5
Byggår Uppgifter om 1840-42 
 men även 1847

Värdering Röd - särskilt värdefull
Här anlades Töcksfors första handel, ”handelslägenhet” 
1847, i den norra gaveln. Årtalet är mycket tidigt för att 
vara lanthandel, näringsfriheten hade precis kommit, 
tidigare var det bara tillåtet med handel i städer och på 
marknadsdagar. På platsen låg tidigare en ladugård. För-
utom handel var det främst kontor till bruket. I handeln 
fick smeder och andra arbetare handla på kredit och 
beloppet drogs av lönen och registrerades av kontoret. 
Byggnaden har renoverats bland annat på 1970-talet då 
färgsättning ändrades samt fönster byttes ut. Nu är det 
bostäder i byggnaden. Längan fungerar tillsammans med 
en annan länga som flyglar till Töcksfors herrgård och 
inringar en gård. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Den långsmala formen, träfasad och  
  fönstersättning.
 • Placeringen som flygelbyggnad till 
  herrgården.  

Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 3:9

Adress Svante Simonssons väg 9
Byggår Troligtvis 1845. 
 Men kan vara nybyggt.
Historisk bild 1912. Foto: Axel Gunnar Ödvall 

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Oklart om byggnaden är nyare eller kraftigt föränd-
rad. Det är en flygelbyggnad till Töcksfors herrgård 
som historiskt används som magasin, vedbod och 
förvaring, ombyggt på senare år till bostad. Välling-
klockan på taket användes för att markera tiden 
vid bruket, på klockans tak finns en vindflöjel med 
årtalet 1845. Byggnaden har ett miljömässigt värde 
som flygelbyggnad i gårdsbildningen och historien 
runt Töcksfors herrgård. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Flygelbyggnad till herrgården.
 • Träfasad, sadeltak och traditionell 
  färgsättning.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 3:9

Adress Svante Simonssons väg 3
Byggår Bottenvåning 1799, andra  
 våningen 1840 eller 1860-tal, 
 olika uppgifter.

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde
Byggnaden kallas ”Norr” och uppfördes som bagar-
stuga i en våning år 1799. Sedan användes den som 
kontor till Töcksfors bruk. Under 1800-talets mitt 
byggdes en andra våning, då lades också tak av tegel 
och fasaden brädfodrades och rödmålades. Tidigare 
hade den haft tak av näver och torv. Flera av fönst-
ren är från 1940-talet.

Viktiga karaktärsdrag  
 • Byggnadsvolymen och fönstrens placering.
 • Sadeltak med tegelpannor.
 • Rödmålad träpanel.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 3:9

Adress Ligger intill 
 Svante Simonssons väg 9

Värdering Röd - särskilt värdefull
Byggnaden fungerade som brandstation fram till 
1974. Det var Brukets, Sågverkets och Töcksfors 
brandkår. Först var det stall för brandkårens hästar 
sedan garage för brandbilarna. Placeringen invid 
bruket visar på brukets betydelse på orten. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Volymen och den faluröda panelen. 
 • Sadeltaket med ventilationshuvar.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 5:1

Adress Skolvägen 7
Historisk bild Töcksmarks prästgård Högalid 
  någon gång efter 1920
 Foto: Axel Gunnar Ödvall

Värdering Röd - särskilt värdefull
Gården Högalid var Töcksmarks kyrkas prästgård 
från 1830-talet till 1940-talet. Först var den i en 
våning men byggdes på med en våning och renove-
rades 1920. På senare tid har det varit Folktandvård 
och tandläkarbostad, nu fritidsgård. Byggnaden har 
ett högt historiskt värde som f.d. prästgård.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Symmetriskt uppbyggd fasad med på 
  övervåningen bevarade äldre fönster av trä  
  med spröjsade bågar.
 • Sadeltak med tegelpannor.  

Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 5:1

Adress Skolvägen 7
Byggår Troligtvis 1800-tal
 
Värdering Röd - särskilt värdefull
Magasin som tillhör gården Högalid, f.d. prästgård.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Timmerstommen, dörrarna och de små 
  ljusinsläppen.

Känslighet Byggnadens karaktär av magasin i trä, 
på stolpar och med små och få fönster.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 6:1

Adress Sveavägen 3, Prästgården
Byggår 1940-talet
Historisk bild 1940-talet
  Foto: Liljeqvists Konstförlag
Ur bygglovsarkivet
1973 tillbyggnad.

Värdering  Röd - särskilt värdefull
Prästgård från 1940-talet tillhörande Töcksmarks kyr-
ka. Det är den tredje (kända) prästgården, den äldsta 
prästgården låg söder om E18 (vid gång- och cykelbron 
nära Församlingshemmet) och revs 2011. Den nästa 
äldsta Prästgården, Högalid, ligger norr om skolan. 
Byggnaden har en enkel tidstypisk arkitektur med 
element som visar dess ställning som prästgård, som 
en centrering med fyra pelare som bär en balkong samt 
symmetrisk fasad. Byggnaden ligger vackert på en udde 
och hör till sammanhanget vid kyrkan. 

Viktiga karaktärsdrag  
 • Rena former med drag av värmlandsgård, men  
 med ett modernistiskt uttryck i fasader, fönster  
 och tak. Ljust målad fasad, originalfönster  
 och sadeltak lagt med lertegel.  

Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 6:10

Adress Hagavägen 4
Byggår 1929 

Värdering Röd - särskilt värdefull
Ett litet bostadshus som är välbevarat och tidsty-
piskt från den tiden då man kunde få förmånliga 
statliga lån i skogsbygder (mycket likt ett ”Per-Albin-
torp”). Enkel men vacker veranda.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Volymen, den faluröda panelen,  
  vita snickerier och originalfönster av trä.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 6:13

Adress Nordmarksvägen 2
Byggår Färdig på nya platsen 22/6 1930
Historisk bild Innan byggnaden flyttades från  
  Tomta, bilden är från 1923.

Värdering  Röd - särskilt värdefull
Fornminnesföreningen Nordmarksstugan är en hembygdsfören-
ing som började flytta hit en lillstuga och sedan den här största 
byggnaden. Ett av syftena var att samla äldre föremål från 
trakten till ett lokalt museum. Nordmarksstugan, storstugan, 
stod tidigare på Tomta, Östra Bön (granne med Sveavägen 47). 
(2018 renoverades skorstenen så att det går att elda i spisarna.) 
Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde i berättelsen om 
bygden, ett äldre byggnadsskick, samt första delen av 1900-ta-
lets strävan efter att bevara ett äldre levnadsskick i en tid av 
förändringar.

Viktiga karaktärsdrag  
 • De symmetriskt uppbyggda fasaderna med  
  faluröd panel. 
 • Fönster av olika slag på de två våningarna 
  med omfattningar.
 • Dörrparti med veranda.

Känslighet både exteriört och interiört då en del av 
byggnadens syfte är att visa på en äldre byggnadstradition 
och upplevelsen av patina.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 6:13

Adress Nordmarksvägen 2
Byggår 1840-tal, flyttad 1932-33

Värdering Röd - särskilt värdefull
Bastu som tillhör Fornminnesföreningen Nord-
marksstugan, hembygdsgård. Bastun är från 
1840-talet och flyttad från Ängebäck. Inköpt 1932, 
resten av längan är inköpt 1933. Bastun har en ”vär-
mekammare” under de väldiga stenblock som utgör 
golv i bastun. Det största stenblocket uppskattas 
till en vikt av 2500 kg. Byggnaden har ett kultur-
historiskt värde i berättelsen om bygden, ett äldre 
byggnadsskick, samt första delen av 1900-talets 
strävan efter att bevara ett äldre levnadsskick i en tid 
av förändringar.

Viktiga karaktärsdrag  
 • Timmerstommen.
 • Sadeltak med ovanligt lertegel.

Känslighet både exteriört och interiört då en del av 
byggnadens syfte är att visa på en äldre byggnadstra-
dition och upplevelsen av patina.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 6:13

Adress Nordmarksvägen 2
Byggår Inköpt 1926 och sedan flyttad 
  till platsen.

Värdering Röd - särskilt värdefull
En kölna, inköpt 1926 från N. Ivarsbyn. Byggnad 
som tillhör Fornminnesföreningen Nordmarks- 
stugan, hembygdsgård. Byggnaden har ett kultur-
historiskt värde i berättelsen om bygden, ett äldre 
byggnadsskick, samt första delen av 1900-talets 
strävan efter att bevara ett äldre levnadsskick i en 
tid av förändringar.

Viktiga karaktärsdrag  
 • Timmerstommen och de två öppningarna 
  på olika nivåer.
 • Sadeltak med torv.

Känslighet både exteriört och interiört då en del av 
byggnadens syfte är att visa på en äldre byggnads- 
tradition och upplevelsen av patina.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 6:13

Adress Nordmarksvägen 2
Byggår Inköpt 1912 och sedan flyttad  
  till platsen.

Värdering Röd - särskilt värdefull
”Lillstugan” på Fornminnesföreningen Nordmarks-
stugans hembygdsgård. Inköpt 1912 från Kroken i 
Östervallskog och var den första byggnaden som 
Fornminnesföreningen Nordmarksstugan skaffade. 
Taket är nytt på lillstugan 2018. Byggnaden har ett 
kulturhistoriskt värde i berättelsen om bygden, ett 
äldre byggnadsskick, samt första delen av 1900- 
talets strävan efter att bevara ett äldre levnadsskick i 
en tid av förändringar.

Viktiga karaktärsdrag  
 • Den faluröda timmerstommen.

Känslighet både exteriört och interiört då en del av 
byggnadens syfte är att visa på en äldre byggnads- 
tradition.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 6:13

Adress Nordmarksvägen 2

Värdering Röd - särskilt värdefull
Stolpboden är flyttad till platsen, det är en visthus-
bod som är en gåva av godsägare Storon, Norge. 
Boden har stått i Hajom i Holmedal. Hjulet som står 
vid väggen är kugghjulet från den vattenkraftdrivna 
kvarnen vid nedre forsen. Tillhör Fornminnesfören-
ingen Nordmarksstugan. Byggnaden har ett kultur-
historiskt värde i berättelsen om bygden, ett äldre 
byggnadsskick, samt första delen av 1900-talets 
strävan efter att bevara ett äldre levnadsskick i en tid 
av förändringar.

Viktiga karaktärsdrag  
 • Den faluröda timmerstommen med 
  dess knutar. 

Känslighet både exteriört och interiört då en del av 
byggnadens syfte är att visa på en äldre byggnadstra-
dition och upplevelsen av patina.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 6:13

Adress Nordmarksvägen 2

Värdering Röd - särskilt värdefull
Dass, vedbod och förråd, som är det som finns kvar 
efter Töcksfors gamla folkskola som brann ner 1938. 
Skolan stod bakom denna byggnad, där E18 går idag. 
Ligger på sin originalplats och påminner om skolan 
som låg intill.

Viktiga karaktärsdrag  
 • Den kubiska formen och tälttak lagt med   
  tegel.
 • Faluröda fasader med många dörrar till 
  byggnadens olika delar.

Känslighet  i de exteriöra materialens patina.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 6:14

Adress Nordmarksvägen 1
Byggår Troligtvis 1933

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
En av två lärarbostäder som ligger intill platsen 
för den gamla skolan som brann på 1940-talet. 
1920-talsklassicistisk stil. Har ett värde i berättelsen 
om skolan som legat intill. 

Viktiga karaktärsdrag  
 • Volymen och det brutna sadeltaket.
 • Den ljusa putsade fasaden och fönstren med  
  fast mittpost, smäckra karmar och tredelade  
  bågar.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 6:15

Adress Nordmarksvägen 3
Byggår Troligtvis 1930

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
En av två lärarbostäder som ligger intill platsen 
för den gamla skolan som brann på 1940-talet. 
1920-talsklassicistisk stil. Har ett värde i berättelsen 
om skolan som legat intill. 

Viktiga karaktärsdrag  
 • Volymen och det brutna sadeltaket.
 • Den ljusa putsade fasaden och fönstren med  
  fast mittpost, smäckra karmar och tredelade  
  bågar.



116

81

82

Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 6:17

Adress Solängsvägen 1

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde
Ekonomibyggnad/bod som flyttades 2003 från 
Nygård till den nuvarande platsen, intill byggnaden 
som kallas Verket vid övre slussen i Töcksfors.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Loftbod med dörrar av trä och små fönster.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 6:17

Adress Solängsvägen 1
Historisk bild från början av 1900-talet. 
 Foto Axel Gunnar Ödvall
Ur bygglovsarkiv
1999 tillbyggnad

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Byggnaden kallas ”Verket” vilket syftar på täljstens-
verket som låg på landtungan mellan slussen och 
forsen. De flesta äldre material har bytts ut och 
byggnaden har fått balkonger och veranda på båda 
långfasaderna och är därför inte så välbevarad. Men 
byggnaden är den enda som är kvar från täljstens-
verket från 1800-talet och har så ett historiskt värde. 
Miljömässigt utgör den en fond på den upphöjda 
strandkanten i vattenmiljön vid fors och sluss i cen-
trala Töcksfors. Se mer i Värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Karaktär av reslig värmlandsgård med symme 
  trisk fasad och spröjsade fönster.
 • Rödmålad träfasad och sadeltak med röda   
  pannor.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 6:19

Adress Elgerudsvägen 1
Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Knuttimrat magasin som står i närheten av vandrar-
hemmet. Den har flyttats till platsen för ett antal år 
sedan. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Rödfärgad timmerstomme med sadeltak, 
  en dörr och utan fönster. 

Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 6:19

Adress Elgerudsvägen 1
Byggår Uppskattat till tidigt 1800-tal 
Historisk bild Sockenstugan intill den gamla 
skolan som brann i början av 1940-talet.

Värdering Röd - särskilt värdefull
Före detta sockenstuga och har så en koppling till 
kyrkan. Den ligger på andra sidan vattnet från kyr-
kan sett med den gamla bron emellan. Har mycket 
av sin karaktär av mangårdsbyggnad av ”Värmlands-
gårdstyp” kvar. Används idag som vandrarhem. Se 
mer i Värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Volymen och den symmetriskt uppbyggda  
  fasaden, tegeltäckt sadeltak och spröjsade 
  fönster med fast mittpost.

Känslighet i exteriörens utformning.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 8:1

Adress Elgerudsvägen 8
Byggår Uppskattat till 1800-tal
Historisk bild Elgerud år 1912

Värdering Röd - särskilt värdefull
Huset Elgerud är sannolikt byggt på 1800-talet, men 
gårdsläget kan vara äldre. Bruket använde huset 
som tjänstebostad i början av 1900-talet. Under 
tiden med timmerflottning var det tjänstebostad för 
Flottningsföreningens chef Forsmästare Edvinsson. 
1954 skedde en ombyggnad och renovering då en 
del av utseendet ändrades, bla framsidans mittparti 
samt fönstersnickerier och tak. Trotts ändringar har 
gården ett kulturhistoriskt värde i sin långa kontinu-
itet av äldre gård i Töcksfors.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Traditionellt utformad mangårdsbyggnad med  
  sadeltak, frontespis och träfasad. 

Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 8:1

Adress Elgerudsvägen 8
Värdering Röd - särskilt värdefull 
Ekonomibyggnad/garage som tillhör Elgeruds gård. 
Fönstren är traditionella i trakten men för fina för 
att ursprungligt höra till ekonomibyggnaden. De kan 
vara från ett hus på området som revs eller de föns-
ter som satt på huvudbyggnaden innan de byttes ut. 
Byggnaden tillhör sammanhanget med mangårds-
byggnaden.
 
Viktiga karaktärsdrag 
 • Rödfärgad ekonomibyggnad med pardörrar  
  och för byggnadstypen exklusiva fönster och  
  fönsteromfattningar. Naturstensgrund.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 9:1

Adress Sveavägen, Töcksmarks kyrka
Byggår 1949
Arkitekt Tor Andersson
Värdering Röd - särskilt värdefull
Gravkapell/bårhus intill Töcksmarks kyrka som är 
ritad av den modernistiske arkitekten Tor Andersson 
1949. Invändigt är den dekorerad med en målning 
med uppståndelsen som motiv av Paul Piltz. Bygg-
naden har ett högt arkitekturhistoriskt värde och 
tillhör sammanhanget vid kyrkan. Den är skyddad 
av kulturmiljölagen inom kyrkogårdens område. Se 
mer i Värdefull miljö. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Putsad fasad.
 • Valmat sadeltak i skiffer som bärs upp  
  av kolonner. 
 • Källarvåningen är sammanbyggd 
  med kyrkogårdsmuren.

Känslighet Hög känslighet.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 9:1

Adress Sveavägen
Byggår 1819-21

Historisk bild från mitten av 1850-talet 

Värdering Röd - särskilt värdefull
Töcksmarks kyrka har ett högt kulturhistoriskt värde 
och är med sin ålder en av de äldsta byggnaderna i 
samhället. Den timrade vita nyklassicistiska exte-
riören är en av få av detta slag i stiftet. Kyrkan och 
kyrkogården är skyddad enligt kulturmiljölagen. Se 
vidare i Värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Nyklassicistisk putsad kyrka från 1820-talet.
 • Tornet som landmärke i landskapet.
 • Äldre byggnadsdelar, som fönster, 
  dörrar, tak o.s.v.

Känslighet Hög känslighet.
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Fastighetsbeteckning: töcksmarks stom 9:1

Adress Sveavägen, Töcksmarks kyrka

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
De gamla kyrkstallarnas framsida har lyfts av och 
satts på en ny byggnad under senare tid. Åldern på 
den gamla framsidan är okänd. De har flyttats ett par 
gånger för att ge plats åt bland annat den nyare eko-
nomibyggnaden. Byggnadens framsida är särpräglad 
med bågformade ”stalldörrar” och dekorationer 
mellan dörrarna. Kyrkstallarna har ett miljömässigt 
värde i sammanhanget vid kyrkan och framsidan är 
en viktig bit av kyrkans historia.  
Se mer i Värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Originalutformningen på framsidan.
 • Byggnad i trä.
 • Traditionell färgsättning i röd fasad och 
  svarta portar.

Fastighetsbeteckning: töcksmarks-öbyn s:1>3
 
Adress Mellan Töcksmarks kyrka och 
 Elgerudsvägen 1
Byggår 1911-15
Historisk bild 1915. Foto: Axel Gunnar Ödvall

Värdering Röd - särskilt värdefull 
Bron är en del av den gamla landsvägen mellan 
kyrkan och Sockenstugan. I samband med bygg-
nationen av slussarna i Töcksfors 1911–1915 ersattes 
den gamla fasta bron med denna svängbara bro, för 
att lastbåtarna skulle kunna gå i farleden mot Håns 
pappersfabrik. Historiskt och miljömässigt värde. 
Se mer i Värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Brofästena av natursten
 • Svängbron från Götaverken
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Arkiv
Värmlands Museums arkiv: topografiska arkivet, ämnesarkiv, tidningsklipp, fotoarkiv
Årjängs kommuns arkiv
Årjängs kommuns bildbank
Brigadmuseets arkiv, Karlstad

Digitalt material
Dalslands kanal https://www.dalslandskanal.se/
Digitalt Museum  https://digitaltmuseum.se/
Fornsök  https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/
Lantmäteriets historiska kartor  https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/
Historiska-kartor/

Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister  http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/
Töcksforsarkivet https://www.töcksforsarkivet.se/
Visit Värmland  https://www.visitvarmland.se/sv
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Byggnader och miljöer i Töcksfors 
med utvecklingspotential

Den här delen av kulturmiljöprogrammet är en 
bilaga som speciellt riktar sig till arbetet med den 
fördjupade översiktsplan som tas fram för Årjäng 
under 2018-2019. Bilagan har som syfte att visa 
på några byggnader och miljöer som har potential 
att utvecklas på olika sätt. Under varje byggnad/
miljö anges hur en utveckling kan bidra till att 
uppfylla de strategier som föreslås i den fördjupade 
översiktsplanen.

Sveavägen
Sveavägen är huvudgatan i Töcksfors som från 
början varit en viktig landsväg mellan Karlstad – 
Årjäng – Töcksfors – Hån – Örje/Norge. Här låg från 
början några lantgårdar, bla Nygård vars bostadshus 
fortfarande finns kvar. Därefter har samhällets 
centrum sakta tagit plats här. Under 1920 och 
1930-talen byggdes Konsum och ”Centrumhuset”, 
pensionatet och två modernistiska affärs- och 
bostadsbyggnader. I slutet av 1950-talet anlades 
ett torg där en länga med samhällsfunktioner 
som post och polis placerades. Flera utsnitt av 
Sveavägen är vackra då den sträcker sig parallellt 
längs vattendraget med sluss och fors. 

I dag finns en speciell situation med stora externa 
varuhus främst för gränshandeln. Flera lokaler 
längs Sveavägen står tomma. Samtidigt behövs 
nya bostäder. Sveavägen är redan ett stråk med 
lång kontinuitet, det går att förtäta här och ge 
huvudgatan mer liv och rörelse. Kanske är det mer 
nischad handel och verksamheter som platsar här, 
som ett komplement till de externa köpcentrumen? 
Kan man locka verksamheter hit och bygga nytt (i 
befintlig struktur med framsidan mot gatan) så har 
tätorten mycket att vinna på ett trivsamt centrum. 
Det är också en stor kvalité med den vackra 
vattenmiljön precis intill med slussen, kvarnen och 
vattenkraftverket. 

Utveckling av Sveavägen kan Uppfylla 
följande Strategier 

Skapa goda förutsättningar för  
rekreation och fritid
• Tillsammans med föreningslivet verka  
 för fortsatt utveckling av befintliga 
 lokaler och platser.
• Skapa olika former av mötesplatser 
 för olika behov och årstider.
• Vara behjälplig att finna lokaler och 
 eller mötesplatser för nya initiativ.
• Bevara och utveckla tätortsnära natur 
 och promenadstråk längs vattnet.

Skapa förutsättningar för ett  
livskraftigt näringsliv
• Tydliggör centrums roll och kopplingar 
 i förhållande till köpcentrumen.
• Skapa en central mötesplats ”torg”.

Lyft fram och ta tillvara på Töcksfors  
karaktär av gränsbygd
• Skapa mervärden tillsammans med handeln  
 och uppmuntra besökare att stanna längre   
 och ta del av Töcksfors övriga utbud. Detta   
 kan innebära utveckling av gästhamnen, 
 stärka kopplingar till kanalen, lyfta fram   
 kulturmiljöer och skapa fler möjligheter 
 till övernattning.

UT V ECKLING
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Övre slussen och vattenmiljön i 
Töcksfors centrum
Vattenmiljön i Töcksfors centrala delar är en stor 
tillgång för orten som ett gemensamt rum. Det 
är en profil/ett ansikte utåt att bygga vidare på. 
Vid den övre slussen finns flera karaktäristiska 
byggnader med historia, som kvarn, kraftstation, 
sluss och slussvaktarbostad. En landtunga sträcker 
sig ut mellan slussen och kraftstationens fors. 
Det är en centralpunkt, ett hjärta, i Töcksfors. För 
dem som reser längs Dalslands kanal kan det vara 
det enda man ser av Töcksfors, många är turister, 
varav enligt uppgift runt hälften kommer från 
andra länder än Sverige. Slussen är mäktig och 
bidrar till skönhetsvärdet genom sina stenväggar 
och sin grönärgade port och bro m.m. I miljön 
finns träd och strandkanter som är vackra, men 
där tillgängligheten skulle kunna ses över. Bl.a. 
gäller det ”Kärleksstigen” som går mellan den 
övre och nedre slussen. Miljön har stor potential 
att förstärka sin attraktionskraft som besöksmål, 
rekreation och kanske kan man utöka möjligheten 
till verksamheter i anslutning till miljön - både för 
besökare och töcksforsbor. 

Utveckling kring övre SlUSS och vattenmiljö

i centrUm kan Uppfylla följande Strategier

Skapa goda förutsättningar för  
rekreation och fritid
• Skapa olika former av mötesplatser för 
 olika behov och årstider.
• Bevara och utveckla tätortsnära natur  
 och promenadstråk längs vattnet.

Skapa förutsättningar för ett 
livskraftigt näringsliv
• Tydliggör centrums roll och kopplingar 
 i förhållande till köpcentrumen.

Lyft fram och ta tillvara på Töcksfors  
karaktär av gränsbygd
• Skapa mervärden tillsammans med handeln  
 och uppmuntra besökare att stanna längre   
 och ta del av Töcksfors övriga utbud. Detta   
 kan innebära utveckling av gästhamnen, 
 stärka kopplingar till kanalen, lyfta fram   
 kulturmiljöer och skapa fler möjligheter 
 till övernattning.

UT V ECKLING
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Nedre slussen och äldre 
industriområde
Ett område som förmedlar mycket industrihistoria 
är miljön vid vattnet i södra Töcksfors där Töcksfors 
bruk tidigare legat. Här finns Töcksfors nedre sluss 
i en fantastiskt vacker natur. Töcksfors herrgård 
ligger på en höjd med kringliggande byggnader och 
den stora röda Smedgården (byggd 1799) ligger på 
en annan höjd. Vid forsen finns kraftstation med 
en äldre järnbro och en vacker vattenspegel. På en 
liten udde finns en sparad kvarnsten från kvarnen 
som legat vid forsen, på den här udden skulle 
man kunna uppehålla sig lite längre. Här finns 
också en smedja från 1799 som har kvar mycket 
av sin äldre karaktär men står tom idag. Den ligger 
vackert precis vid vattnet och väntar på en ny 
användning. En annan byggnad som till synes står 
tom är den röda fabriksbyggnaden (från 1880) som 
ligger intill kraftverket. En ytterligare byggnad är 
den stora Smedgården uppe på höjden. Den har 
höga kulturhistoriska värden men har stått tom 
under en längre tid. Alla är byggnader med höga 
kulturhistoriska värden som kan och bör fyllas med 
nya verksamheter.

Till slussområdet kan man gå från den övre slussen 
i centrum på ”Kärleksstigen”. En del passerar 
även här på utflykt mellan ett köpcentrum (som 
ligger nära genom skogen) och campingen. Här 
finns mycket att fundera på kring möjligheter och 
utvecklingspotential. Tomma byggnader skulle 
kunna fyllas med verksamhet och naturmiljön 
skulle kunna göras mer tillgänglig med platser för 
att stanna till.

Utveckling kring nedre SlUSSen och  
äldre indUStriområde kan Uppfylla 
följande Strategier 

Skapa goda förutsättningar för  
rekreation och fritid
• Tillsammans med föreningslivet verka 
 för fortsatt utveckling av befintliga 
 lokaler och platser.
• Skapa olika former av mötesplatser för 
 olika behov och årstider.
• Vara behjälplig att finna lokaler och 
 eller  mötesplatser för nya initiativ.
• Bevara och utveckla tätortsnära natur 
 och promenadstråk längs vattnet.

Lyft fram och ta tillvara på Töcksfors  
karaktär av gränsbygd
• Skapa mervärden tillsammans med handeln   
 och uppmuntra besökare att stanna längre  
 och ta del av Töcksfors övriga utbud.    
 Detta kan innebära utveckling av gästhamnen,  
 tärka kopplingar till kanalen, lyfta fram   
 kulturmiljöer och skapa fler möjligheter  
 till övernattning.

 

UT V ECKLING



129 

NEDRE SLUSSEN



130

Sågverket
Ute på udden står sågverket och förfaller. Det är 
en stor byggnad som varit en viktig arbetsplats i 
Töcksfors under 1900-talet ända fram till 1995. Det 
som finns kvar idag är kontoret, såghuset, ett äldre 
och ett nyare torkhus. Ångsågverket ligger ute på 
en udde nära strandkanten, med vackra utblickar 
över sjön. Kontoret ligger i början av området och 
står precis intill vattnet. Det skulle kunna utredas 
vidare vilka möjligheter och begränsningar som 
området har att utvecklas. Kan man använda den 
stora sågverksbyggnaden med en ny invändig 
användning men behålla fasadens form och några 
av de spännande delar från sågverkets maskineri 
som finns kvar? Kan man använda kontoret för nya 
verksamheter? 

Utveckling av SågverkSområdet kan 
Uppfylla följande Strategier 

Skapa goda förutsättningar för  
rekreation och fritid
• Tillsammans med föreningslivet verka för 
 fortsatt utveckling av befintliga lokaler 
 och platser.
• Skapa olika former av mötesplatser för 
 olika behov och årstider.
• Vara behjälplig att finna lokaler och 
 eller mötesplatser för nya initiativ.
• Bevara och utveckla tätortsnära natur 
 och promenadstråk längs vattnet.

Lyft fram och ta tillvara på Töcksfors  
karaktär av gränsbygd
• Skapa mervärden tillsammans med handeln   
 och uppmuntra besökare att stanna längre och 
 ta del av Töcksfors övriga utbud. Detta kan 
 innebära utveckling av gästhamnen, stärka   
 kopplingar till kanalen, lyfta fram kulturmiljöer  
 och skapa fler möjligheter till övernattning.

UT V ECKLING
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Hembygdsgården Nordmarksstugan
Hembygdsgården drivs av Fornminnesföreningen 
Nordmarksstugan och är ett nav där man kan 
berätta om bygdens historia både för bosatta 
och besökare. Det är en resurs i berättandet 
om orten. Här finns vackra och speciella 
byggnader som blir mer och mer ovanliga även 
på landsbygden. Byggnaderna är, vilket är vanligt 
för hembygdsgårdar, underutnyttjade, och skulle 
kunna användas mycket mer.

En av byggnaderna är en bastu med ett golv av stora 
stenhällar och i närheten ligger den kommunala 
badplatsen Silvergruvan. Här är det slyigt idag men 
skulle enkelt kunna göras fint mot vattnet. Den 
stora Nordmarkstugan har precis fått eldningsbara 
spisar invändigt. Kan föreningen tänka sig att hyra 
ut lokaler? Kanske man kan samarbeta med fler i 
bygden, som behöver en plats att vara på. Ibland 
kan hembygdsföreningar finnas på plats och ta 
emot, kanske ordna fika, medan det är svårare att 
ta själv ta hand om bokningar och marknadsföring. 
Kanske vill någon av de som driver övernattning, 
som vandrarhem eller hotell i närheten, utnyttja 
lokalerna för möten eller bastubad.

Svenska hembygdsförbundet kan i vissa lägen hjälpa 
hembygdsgårdar, bla med organisation. Det går 
också att söka pengar via ett landsbygdsprogram.

Utveckling av hembygdSgården 
nordmarkSStUgan kan Uppfylla följande 
Strategier 

Skapa goda förutsättningar för  
rekreation och fritid 
• Tillsammans med föreningslivet verka 
 för fortsatt utveckling av befintliga 
 lokaler och platser.
• Skapa olika former av mötesplatser 
 för olika behov och årstider.
• Vara behjälplig att finna lokaler och 
 eller  mötesplatser för nya initiativ.
• Bevara och utveckla tätortsnära natur 
 och promenadstråk längs vattnet.

Lyft fram och ta tillvara på Töcksfors  
karaktär av gränsbygd
• Skapa mervärden tillsammans med handeln   
 och uppmuntra besökare att stanna längre  
 och ta del av Töcksfors övriga utbud. Detta   
 kan innebära utveckling av gästhamnen, stärka  
 kopplingar till kanalen, lyfta fram kulturmiljöer  
 och skapa fler möjligheter till övernattning.
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Lämningar från beredskapstiden  
intill Turisthotellet
Uppe på höjden, söder om Turisthotellet och i 
närheten av både ett köpcentrum och Töcksfors 
herrgård ligger ett skogsområde som är fullt 
av lämningar från beredskapstiden. Det är en 
sammanhängande försvarsanläggning/försvarslinje 
från andra världskriget, med en minnessten, skytte-
gravar och skyttevärn som inte blev borttagna av 
Fortifikationsverket när de rensade Töcksfors från 
värn m.m. år 2006.

Stigar och diken slingrar genom området och 
man trampar ibland på betongtak till något rum 
som ligger under. Ett tag inreddes en bunker 
som ”bröllopsbunker” där man kunde övernatta. 
Miljön har ett högt kulturhistoriskt värde eftersom 
det är det mest sammanhängande som är kvar 
i centrala Töcksfors från beredskapstiden under 
2:a världskriget, vilket fick så stor inverkan på 
den här gränstrakten. Området skulle kunna 
röjas försiktigt från sly, eftersom växtligheten är 
en del av kamouflagen. Det kan skyltas för att få 
mer information om vad man kan hitta på kullen. 
Historien från beredskapstiden blir här fysiskt 
konkret och det vore intressant att undersöka 
möjligheten att söka medel regionalt för att 
informera, tillgängliggöra och levandegöra platsen, 
t.ex. med ett skyltprogram.

Utveckling av lämningar från 
beredSkapStiden kan Uppfylla 
följande Strategier 

Skapa goda förutsättningar för  
rekreation och fritid 
• Tillsammans med föreningslivet verka för 
 fortsatt utveckling av befintliga lokaler 
 och platser.
• Skapa olika former av mötesplatser 
 för olika behov och årstider.
• Vara behjälplig att finna lokaler 
 och eller mötesplatser för nya initiativ.
• Bevara och utveckla tätortsnära natur 
 och promenadstråk längs vattnet.

Lyft fram och ta tillvara på Töcksfors  
karaktär av gränsbygd
• Skapa mervärden tillsammans med handeln 
 och uppmuntra besökare att stanna längre 
 och ta del av Töcksfors övriga utbud. 
 Detta kan innebära utveckling av gästhamnen,  
 stärka kopplingar till kanalen, lyfta fram   
 kulturmiljöer och skapa fler möjligheter 
 till övernattning.



135 

BEREDSK A PSTIDEN



136

Läkarvillan
En stor maffig villa står tom och öde centralt intill 
vattnet i Töcksfors, strax norr om restaurangen 
Waterside. Det var en distriktsläkarvilla som 
byggdes 1890 på tomten Tomtebo. Det är en vacker 
putsad villa som tyvärr är förfallen. Villan har en 
trädgård med några fruktträd och den är nästan helt 
inramad av en granhäck. I sydväst vänder den sin 
veranda mot vattnet. Läkarvillan Tomtebo behöver 
underhållas snarast om inte villan så småningom 
ska rivas och få en ny boende eller ny användning!

Utveckling av f.d. läkarvillan kan Uppfylla 
följande Strategier i töckSforS fördjUpade 
överSiktSplan 

Skapa goda förutsättningar för  
rekreation och fritid
• Tillsammans med föreningslivet verka för fortsatt  
 utveckling av befintliga lokaler och platser.
• Skapa olika former av mötesplatser för olika   
 behov och årstider.
• Vara behjälplig att finna lokaler och eller   
 mötesplatser för nya initiativ.
• Bevara och utveckla tätortsnära natur och   
 promenadstråk längs vattnet.

Lyft fram och ta tillvara på Töcksfors  
karaktär av gränsbygd
• Skapa mervärden tillsammans med handeln   
 och uppmuntra besökare att stanna längre  
 och ta del av Töcksfors övriga  utbud. Detta   
 kan innebära utveckling av gästhamnen, stärka  
 kopplingar till kanalen, lyfta fram kulturmiljöer  
 och skapa fler möjligheter till övernattning.

UT V ECKLING
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Prästgården
Prästgården är byggd på 1940-talet och ligger 
vackert på en udde norr om kyrkan. Det är den 
tredje prästgården på orten. Det är en stor byggnad i 
ett vackert läge. Prästgården står idag oanvänd men 
skulle kunna rustas upp, kanske byggas till med en 
veranda mot vattnet på udden och användas på 
nytt. Vid ändringar är det viktigt att förhålla sig till 
det känsliga läget mot kyrka och kyrkogård. 

Utveckling av präStgården kan Uppfylla 
följande Strategier 

Skapa goda förutsättningar för  
rekreation och fritid
• Tillsammans med föreningslivet verka 
 för fortsatt utveckling av befintliga 
 lokaler och platser.
• Skapa olika former av mötesplatser 
 för olika behov och årstider.
• Vara behjälplig att finna lokaler och 
 eller mötesplatser för nya initiativ.
• Bevara och utveckla tätortsnära natur 
 och promenadstråk längs vattnet.

Lyft fram och ta tillvara på Töcksfors  
karaktär av gränsbygd
• Skapa mervärden tillsammans med handeln   
 och uppmuntra besökare att stanna längre  
 och ta del av Töcksfors övriga  utbud.    
 Detta kan innebära utveckling av gästhamnen,  
 stärka kopplingar till  kanalen, lyfta fram   
 kulturmiljöer och skapa fler möjligheter  
 till övernattning.

UT V ECKLING
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