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Kulturmiljöprogram

Vad är ett kulturmiljöprogram?
Ett kulturmiljöprogram är en bra bas för kommu-
nens kulturmiljöarbete. Det ger en konkret över-
blick över vilka kulturhistoriska byggnader och 
miljöer som finns i kommunen. Det används som 
kunskapsunderlag för att ta välgrundade beslut 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 kulturhistoriskt 
värdefulla. De får enligt plan- och bygglagen inte 
förvanskas. Ett kulturmiljöprogram skyddar inte 
byggnader mot t.ex. rivning, då behövs bestäm- 
melser i detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Kulturmiljöprogrammet ska också ge en översikt-
lig förståelse för Årjängs historia. Med hjälp av den 
historiska utvecklingen kan vi förstå ortens fram-
växt och varför den ser ut som den gör idag. Med 
fyra tydliga berättelser om Årjäng har vi försökt 
ringa in ortens särdrag och vad den berättar för oss. 
Att förstå den plats man lever på kan öka livskvali-
tén genom att man känner stolthet och förankring 
till platsen. Hög medvetenhet om platsens historia 
och karaktär stärker också ortens identitet och att-
raktivitet för både bosatta och besökare.

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 identitet, 
något som särskiljer den från andra platser. Attrak-
tiva byggnader och miljöer bidrar till livskvalitet, 
inte bara för dem som äger byggnaden utan för alla 
som upplever den. Byggnader är en del av vårt ge-
mensamma offentliga rum.

Historisk förståelse och utveckling
Med hjälp av våra kulturmiljöer kan vi förstå var-
för 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 berättel-
ser som ett lokalt hantverk till stora skiften som in-
dustrialisering 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 
som bäst tjänade sitt syfte. Ordet återbruk var inte 
uppfunnet utan det var en självklar del i hushåll-
ningen med det man hade att tillgå. Genom suc-
cessivt underhåll och varsamhet om material hus-
håller vi med jordens resurser. Plan- och bygglagen 
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 Årjängs 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 områdesbestämm-
elser för skydd av värdefulla byggnader. Det är 
vanligast utanför tätbebyggt område. Ett skydd  
i detaljplan eller områdesbestämmelse är ett  
juridiskt bindande skydd. Eftersom kulturmiljö-
frågor 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  
kulturmiljöprogrammet har inte kartlagts vilka 
byggnader som har skydd i detaljplan eller 
områdesbestämmelser.

INLEDNING
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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 uppmuntrar 
till samverkan och att öppna upp för flera perspek-
tiv. Den vill lyfta fram den demokratiska aspekten 
genom att betona alla landskaps sociala betydel-
se, främst genom människors aktiva deltagande 
i landskapets utveckling (bebyggelsen inklude-
rad). Konventionen gör ingen skillnad på stad, 
landsbygd, förort, tätort, vackert eller fult. Den 
slår även fast att landskapet är förgängligt, vilket 
innebär att konventionen lika mycket handlar om 
skydd och bevarande som förvaltning och plane-
ring 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 arbetet med 
bygglov och samhällsplanering. Byggnader ska ut-
formas och placeras på ett sätt som är lämpligt för 
stads- och landskapsbilden samt natur - och kul-
turvärdena på platsen.  Kulturhistoriska värden ska 
skyddas och ändringar ska göras varsamt (PBL 2 
kap. 6 §).

Varsamhetskravet
Varsamhetskravet (PBL 8 kap. 17 §) gäller alla 
byggnader, inte bara kulturhistoriska och det gäl-
ler  för alla ändringar, även om åtgärden inte kräver 
bygglov. Kravet innebär att ändringar av en bygg-
nad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till 
byggnadens karaktärsdrag och tar till vara bygg-

Regionalt kulturmiljöprogram 
– Ditt Värmland
Länsstyrelsen i Värmland gjorde 1989 ett regionalt 
kulturmiljöprogram med namnet Ditt Värmland. 
Där är delar av Årjäng 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 
med dess kyrkogårdar, fornlämningar och bygg-
nadsminnen men även ortnamn samt lydelsen att 
ansvaret för våra kulturmiljöer delas av alla. Inom 
Årjängs tätort finns ett antal fornlämningar som 
redovisas på sidan 15, samt Silbodals kyrka som är 
skyddad av kulturmiljölagen. Inom tätorten finns 
inga byggnadsminnen. I frågor som berör kyrka, 
kyrkogård eller fornlämningar ska länsstyrelsen i 
Värmland kontaktas.

Miljöbalken
I miljöbalken finns bestämmelser om bl.a. riks-
intressen och kulturreservat. Inom Årjängs tätort 
finns inga av dessa skydd. Det finns inte heller 
landskapsbildsskydd.

Nationella miljömål
På nationell nivå finns miljömål där flera mål, fram-
för allt ”god bebyggd miljö”, är relevant för kultur-
historisk bebyggelse. Målet är att ”Det kulturella, 
historiska och arkitektoniska arvet i form av värde-
fulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser 
och landskap ska bevaras, användas och utvecklas.” 
För att kunna följa upp att kommuner jobbar mot 
målen har indikatorer tagits fram av regeringen. En 
indikator är att kommunen ska ha tillgång till pla-
neringsunderlag för kulturmiljön för en långsiktig 
hållbar förvaltning av bebyggelsens kulturhistoris-
ka värden. Ett sådant planeringsunderlag är t.ex. 
ett kulturmiljöprogram. 

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. 
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nadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljö-
mässiga och konstnärliga värden. 

Vid ett bygglov tar kommunen ställning till om kra-
vet på varsamhet har följts men det är byggherren 
som har ansvaret, vilket kan vara bra att komma 
ihåg vid bygglovsbefriade åtgärder där ändringen 
inte automatiskt inkommer till kommunen. Det 
kan då vara bra att byggherren kontaktar kommu-
nen för att höra om eventuella ändringarna bedöms 
vara varsamma.

Att ta hänsyn innebär att utgå från byggnadens ka-
raktärsdrag. Därför behöver man lära känna byggna-
den och ta reda på vilka karaktärsdrag, till exempel 
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 konst-
närlig synpunkt får inte förvanskas (PBL 8 kap. 
13§). Till skillnad från varsamhetskravet som gäller 
alla byggnader gäller förvanskningsförbudet alltså 
bara särskilt värdefulla byggnader och miljöer. För-
vanskningsförbudet gäller även när en ändring inte 
är bygglovspliktig och den gäller också invändigt. 
Det är byggherrens ansvar att följa förvansknings-
förbudet men byggnadsnämnden kan utföra tillsyn 
över att lagen följs. 

Vad är då en förvanskning? Definitionen är att ka-
raktärsskapande 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 just det som bedöms värdefullt inte 
försvinner.

Kulturmiljöprogrammet ger vägledning i vilka 
byggnader som är särskilt värdefulla (röda byggna-
der). Men det faktiska beslutet om det är en värde-
full byggnad eller inte görs av kommuner 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 un-
derhållas så att både utformning och tekniska 
egenskaper bevaras. Underhållet ska anpassas till 
omgivningens karaktär och byggnadsverkets kul-
turhistoriska värde så att det som är värdefullt be-
varas (PBL 8 kap. 14 §). Om inte fastighetsägaren 
underhåller sitt hus och det förfaller, kan kommu-
nen 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 vik-
tiga delar av byggnadens karaktär så ska det vara väg-
ledande vid ändringar. 

Några principer: 

• Lär känna huset, ta reda på vilka kultur- 
 historiska värden det har och följ byggnadens  
 karaktär vid underhåll och 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 
skapa energisnåla och brandsäkra hus, är några av 
de aspekter vi behöver förhålla oss till. 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 kulturhistoris-
ka 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 vik-
tigt att byggnader används och utvecklas. Med rätt 
balansgång kan vi till och med förstärka 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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Det här kulturmiljöprogrammet omfattar tätorten 
Årjäng. Avgränsningen är den samma som för en 
fördjupad översiktsplan som tas fram under 2018-
2019. Kulturmiljöprogrammet är ett kunskapsun-
derlag som visar vad som bedöms vara kulturhis-
toriskt värdefullt, samt visar några byggnader och 
miljöer med utvecklingspotential. Kulturmiljöpro-
grammet för Årjängs tätort har två syften:

• Kortsiktigt: Att vara ett planeringsunderlag för  
 de fördjupade översiktsplaner som tas fram för  
 Årjäng 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 Årjäng under sam-
råd och utställning. När kulturmiljöprogrammet är 
antaget kommer det bland annat att finnas som en 
PDF på kommunens hemsida samt på en webbkar-
ta. Under samma tidsperiod tas ett kulturmiljöpro-
gram fram för Töcksfors tätort.

Kulturmiljöprogrammet är antaget i ……. den xx 
xx xx där man beslutade att .. … .. Kulturmiljöpro-
grammet är finansierat av Årjängs kommun samt 
genom bidrag från Länsstyrelsen i Värmland. 
 
Tidigare arbeten
Årjängs kommun har inget kulturmiljöprogram se-
dan tidigare. Mellan åren 1984 och 1996 invente-
rades ett urval av byggnader på landsbygden, vilka 
inte sammanställdes till ett kulturmiljöprogram el-
ler antogs politiskt. Tätorterna är inte inventerade 
sedan 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 integration i 
verksamhetsområdena krävs för att säkerställa kul-

K ULTUR MILJÖPROGR A M

turvärdena som finns i tätorterna och på landsbyg-
den.

Metod
Värmlands Museum fick i uppdrag av Årjängs 
kommun att göra ett kulturmiljöprogram för Årjäng 
och Töcksfors tätorter. Arbetet började med en fält-
inventering under hösten 2018 där två byggnads-
antikvarier inventerade bebyggelse i tätorterna 
genom att fotografera och markera intressanta 
byggnader och miljöer på en karta. Efter 
litteraturstudier, genomsökning i kommunens 
bygglovsarkiv samt Värmlands Museums arkiv, 
analys av historiska 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 referensgrupp med Årjängs kommun och 
Länsstyrelsen i Värmland.  

Kulturmiljöprogram för Årjäng
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INV ENTERING

Kartan visar det område som är inventerat i Årjängs tätort.  
Området överensstämmer med avgränsningen för den fördjupade 
översiktsplanen som tas fram under 2018-2019.

Kulturmiljöinventering Årjäng
Teckenförklaring

Avgränsning Kulturmiljöinventering.
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STRATEGI för kulturmiljö-
programmets värderingsnivåer 

Strategi och vision ska diskuteras och förankras inom kommu-
nen. Följande är ett förslag 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 ta beslut 
 om punkterna uppfyllts. Vid stora 
 ändringar kan krävas att en sakkunnig i 
 kulturvärden kopplas till projektet.

• Attefallshus är bygglovspliktiga (PBL 9:4d).

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

BLÅ BYGGNAD

• Bedöms ha ett visst kulturhistoriskt värde.

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

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

Särskilt  
värdefull 
byggnad

Visst 
kultur-

historiskt 
värde

VISION (Förslag)

Årjängs kommuns vision är:

 • Att kommuninvånarna känner ansvar och  
  stolthet över den lokala byggnads- 
  historien. 

 • Att Årjängs och Töcksfors 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   
  områdesbestämmelser.

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

 • Att ka medvetenheten om betydelsen  
  av kulturhistoriska byggnader och miljöer  
  hos alla som är delaktiga i plan- och  
  byggprocesser.
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FORNHISTORI A

Årjängs fornhistoria

Hur länge har Årjäng varit befolkat?
Människor har bott i Värmland i minst 10 000 år. 
Spåren efter mänsklig bosättning i Årjäng sträcker 
sig ända tillbaka till äldre stenåldern. Genom olika 
slags fynd kan man anta att bosättningen åtmins-
tone sträcker sig 9000 år tillbaka i tiden, men san-
nolikt ännu längre. Genom strandlinjeberäkningar 
vet vi att det varit möjligt att bo i delar av nuvaran-
de Årjängs tätort för 11 000 år sedan. Några säkra 
belägg för så gammal bosättning har hittills inte 
påträffats i området.

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 också lämpliga att bebo 
innan man började 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.

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

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, trots att de var få. Framför allt bosatte 
man sig och rörde sig längs sjösystem. Boplatsläm-
ningar från den här tiden är att vänta på uddar, i 
vikar och vid utlopp av åar eller bäckar (Fornläm-
ning Silbodal 122:1, 215:1 i registret www.fornsok.
se). Den yngre stenåldern (4000-1800 f Kr) kan del-

vis uppvisa samma bosättnings- och levnadsmöns-
ter, men under periodens senare del får man allt 
mer en jordbruksekonomi som innebar delvis an-
dra boplatslägen och annat markbruk. Inslaget av 
boskapsskötsel, odling och fast bosättning ökade. 
Förutom strandboplatser har man nu bebott plat-
ser inne på land. Uppgifter om lösfynd av stenyxor, 
dolkar etc. ger goda indikationer på var sådana läm-
ningar kan förväntas (Fornlämning 124:1, 220:1, 
222:1, 223:1 och 287:1). 

Nuvarande Årjängs kommun är ett av de områden 
i Värmland som först kan sägas haft en jordbruk-
sekonomi, för omkring 4000 år sedan. Det är före-
komsten av fasta gravar i form av hällkistor, fynd 
av malstenar och skörderedskap av flinta, liksom 
resultat av pollenanalyser, som ger oss den bilden.

Bronsåldern (1800-500 f Kr)
Bronsålderns lämningar är svårare att få grepp om. 
Uppgifter om lösfynd ger goda indikationer på var 
lämningar kan förväntas. Men 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 sam-
tida boplatser någonstans i närheten. De kan dock 
ligga flera kilometer från varandra. 

Järnåldern (500 f Kr-1050 e Kr)
Under järnåldern startar ett bosättningsmönster 
som etablerades från och med medeltiden. Genom 
förekomsten av till exempel olika gravar, kan man 
se var huvuddelen av bosättningarna har funnits. 
Förutom att gravarna signalerar samtida boplats-
lämningar berättar de också att det kan finnas fle-
ra, ännu okända, gravar (Fornlämning Silbodal 6:1, 
13:1, 86:1–4, 127:1 och 139:1). Det finns tydliga teck-
en på att de synliga gravhögarna bara representerar 
delar av befolkningen. Stora delar av Värmland sak-
nar gravhögar, men andra fornlämningar visar att 
människor bott där trots detta. Därför måste man 
räkna med att järnålderns boplatser finns i fler om-
råden än där gravhögar finns.

Medeltiden (1050-1523)
Senmedeltidens bebyggelse är till stor del känd genom 
Gustav Vasas jordebok och vissa medeltida diplom. 
För första gången känner vi till namn på gårdarna, 
namn som ofta finns kvar än idag. 
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Fornlämningar Årjäng
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 Å RJÄ NG

Definitionen av fornlämning är att det ska vara lämningar efter människors verksamhet under forna 
tider, de ska ha tillkommit genom åldre tiders bruk och de ska vara varaktigt övergivna. Det gäller 
bara lämningar som är äldre än från 1850, efter det räknas det som en kulturhistorisk lämning.
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Utifrån skattelängder från 1500-talet kan man se 
att de flesta gårdarna tillhörde självägande skatte-
bönder. Indirekt tyder det på rätt magra förhållan-
den eftersom inga stora adelsgods funnits, de låg 
istället närmare Vänern på stora landområden med 
bördigare mark. Inom Årjäng finns uppgifter om 
sex gårdar med medeltida anor, nämligen Strand 
(Fornlämning 99:1 och 100:1), Högerud (Fornläm-
ning 130:1 och 131:1), Årjäng (Fornlämning 133:1, 
134:1, 134:2, 135:1 och 136:1), Huken (Fornlämning 
210:1 och 210:2), Stommen (Fornlämning 213:1 och 
214:1) och Kyrkerud (Fornlämning 225:1).

Från medeltiden finns även den gamla kyrkplatsen 
(Fornlämning 141:1). Genom förekomsten av en 
dopfunt vet vi att det funnits en kyrka, åtminstone 
sedan 1200-talet. 

Gränstrakter
Området som ett gränsområde 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 
uppgifter om ett stort antal ödegårdar och ödetorp. 
De har namn som Rullesbyn, Gallerud, Tobyn etc. 

På 1600-talet har dessa ödegårdar ofta brukats som 
ängsmark under en eller flera gårdar. Arkeologiska 
undersökningar har visat att flera eller t.o.m. 
många av dem kan ha medeltida ursprung, men 
har övergivits före 1640-talet. Orsaken till detta vet 
vi inte helt säkert. Olika förklaringar har angetts 
som möjliga anledningar, 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 exempel ha varit nordiska 
sjuårskriget 1563-70. En karta över förekomsten 
av ödegårdar och den med de kända gårdar som 
brändes under kriget överensstämmer väl. 

Förekomsten av olika slags försvarsanläggningar, 
företrädesvis från 2:a världskriget, visar också på 
områdets 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. Gränsens exakta dragning är 
idag svår att exakt rekonstruera. Under medeltiden 
har Norge och Sverige också haft samma kungar 
vid flera tillfällen, ett faktum som gör att man mås-
te ställa frågan om man Värmland under dessa pe-
rioder varit ett gränslandskap eller inte?

FORNHISTORI A
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Valda delar av Årjängs historia

”Nordmarks härad är den minst kända, men kanske 
mest egendomliga tragt af Wermland. Dess natur är 
i allmänhet vild och ödslig. Jordmånen är i allmänhet 
en hård, mager lera som ej kan lemna folket tillräcklig 
näring. Inga jerngrufvor finnes och de svåra kommu-
nikationerna hafva gjort, att först senare tider ett och 
annat jordbruk blivit anlagt. Timmerhandel, boskaps-
skötsel och hästhandel får derföre fylla vad som brister 
i jordens afkastning. Som jernbruken äro få, större lan-
tegendomar nästan inga och intet enda säteri finnes i 
hela häradet och följaktligen få eller inga ”herrekarlar” 
finnas, så har allmogen derigenom erhållit en sjelfstän-
dighet och en hållning, som fördelaktigt utmärker dem 
framför de övriga häradsborna vester om Clara.” 

Så skriver Ludvig Borgström när han är ute och 
reser i Värmland sommaren 1845 och situationen 
han beskriver präglar trakten mer eller mindre fram 
till 1900-talet. I det här avsnittet av kulturmiljöpro-
grammet redogörs för några av de förutsättningar 
som format Årjäng. Några slutsatser vi kommer 
kunna dra av historien som förklarar dagens Årjäng 
är bl.a. att:

• Jordmånen och de självägande bönderna har  
 varit en bidragande faktor till dagens många  
 egenföretagare.
• En mycket gammal vägdragning i rikets vägnät  
 idag är E18.
• Närheten till gränsen har skapat en flexibilitet  
 med till exempel arbetsvandringar vid perioder  
 av fattigdom samt ökat handeln.

Landskapets förutsättningar
Nordmarken är känd för sin vackra och vilda natur 
som idag bidrar till en stor del av turistnäringen. 
Landskapet har skapat de förutsättningar som fun-
nits 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 
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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. 

Jordmånen 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 på bördigare 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. Ägde man en häst 
hade man det bra. Några kor, höns, får och en gris 
som slaktades till jul var också vanligt för ett hus-
håll. Det kan också tänkas att man på grund av dålig 
jordmån kompenserade med annat, som till exem-
pel hästavel. Kreatur var tills mitten av 1900-talet 
en viktig handelsvara på Årjängs marknad. Det od-
lades ofta potatis och grönsaker. 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 till 24 435 år 1865. Men 
jordbruken var alldeles för små för att försörja alla. 
Många arbetsvandrade till Norge eller upprättade 
nybyggen på andra sidan gränsen. Andra emigrera-
de till Amerika. Från hemmanet Dalen i Töcksmark 
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emigrerade ca 30 personer på 1860-talet efter att 
skogen blivit såld till norska Saugbrugsforeningen.

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 
stora byggnader från den här tiden. 

Lantgårdar i Årjäng 
Ännu under mitten av 1900-talet fanns jordbruk 
med hästar, kor och annan boskap inne i det vi ser 
som centrala Årjäng, som Västtomta, Nertoma, 
Östtomta, i Backa och Högerud och på hela präst-
gårdområdet. Man kan säga att centrumkärnan, 
som främst bestod av Storgatan, var omringad av 
jordbruksenheter.

Bönderna gjorde smör av mjölken som de bytte 
till kaffe, socker och garn i handelsboden. Mejeri-
föreningen som bildades 1938 byggde sitt mejeri i 
Årjäng vilket fick stor betydelse för småbönderna. 
Bara tre år efter att föreningen bildats hade den 
696 medlemmar som levererade mjölk och fler 
skulle det bli, genom åren sammanlagt 

2 227 leverantörer, en siffra som tyder på att många 
ägde kor.

Skogsbruk 

Timmerhandel
Nordmarken är en utpräglad skogsbygd, vilket do-
minerar landskapet. Men skogsbruket var länge 
en binäring till jordbruket. Skogen användes till 
byggnadsmaterial och för svedjebruk där man på 
1500-talet sådde råg. Så småningom fick skogen 
ett större värde som sågtimmer. Från statligt håll 
började man bli orolig att skogen skulle försvinna, 
särskilt om den såldes till Norge. En stadga utfär-
dades 1642 om att timmer skulle säljas till särskil-
da städer som Karlstad och senare Vänersborg och 
Uddevalla. Men skogsägarna i Nordmarken ville 
hellre sälja sitt timmer till Norge som betalade be-
tydligt mer, ibland det tredubbla och transporterna 
dit var dessutom lättare. Det var bland annat på 
grund av timmerhandeln med Norge som markna-
den i Årjäng skapades, för att handeln skulle stanna 
på svenska sidan. Men timmer smugglades ändå, 
trots statlig bevakning på Stora Lee. 1782 upphörde 
de utvalda städernas egenrätt och timmerhandeln 
i Dalsland och Värmland blev fri dock bara inom 
Sveriges gränser.

Hästen var en viktig arbetskamrat vid arbetet i skogen. Fotograf Rolf Dahlén.
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Namnförklaringar

Nordmarks härad
Ett härad var ett område vars syfte var av rättslig 
natur. Fram till 1551 ingick Nordmarks härad (utom 
Sillerud) som en del i Dalsland och tillhörde därmed 
Västergötland. Från Dalsland sett sågs trakterna som 
”utmarker” eller ”de norra markerna” vilket tros ha 
gett häradsnamnet Nordmarken. Markerna, ”Markis”, 
nämns av Snorre Sturlasson flera gånger i hans 
Konungasagor. Ordet mark betyder ursprungligen 
gränsområde, gränsskog, och senare utmark eller skog. 
Såväl Skillingmark och Töcksmark slutar på ordet mark 
och ligger vid riksgränsen. 

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.

Silbodals socken
En socken var ett administrativt område som hade en 
sockenkyrka, styrdes av sockenstämman och var en 
slags föregångare till en kommun. Årjängs kommun 
består i dag av nio socknar varav Silbodal är en. Silbyrd-
hadal nämndes som socken första gången 1396 och då 
fanns en kyrka här. Vid reformationstiden var socknen 
ett annex till Blomskog. Silbodal är sedan 1680 ett eget 
pastorat, med en prästgård. Namnet tros komma från 
sjön Silen. Och ordet byrdh betyder bäring, bärställe, 
d.v.s. ett ställe där man burit båtar eller varor. Silbyrdh 
kan därför vara det ursprungliga namnet på ett bärstäl-
le vid Silbodalsälvens nedersta forsar. 

Årjäng
Årging eller Argenge var 1540 en gård, som senare får 
ett tillhörande torp. Det var ett hemman omgivet av 
andra hemman som Högerud, Strand, Prästgården, 
Holmedal och Kyrkerud. Ett hemman betydde förr bo-
stad, boning eller hem och avsåg de ägor som hörde 
till en jordbruksfastighet. Å i namnet betyder just vat-
tendraget å som i det här fallet är Silbodalsälven. Och 
genge är en gångväg eller spång/bro där man kunde ta 
sig över älven. 

Idag är Årjäng huvudort i Årjängs kommun som bild-
ades 1952 när nio landskommuner (socknar) slogs 
samman. Den slutliga sammanslagningen till den 
kommun vi ser i dag genomfördes 1974. 

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 för-
dubblades under åren 1850-1870. Nu blev skogs-
bolagen stora och i början av 1870-talet började 
den norska Saugbrugsforeningen i Fredrikshald 
köpa skog i Nordmarken och blev betydelsefulla 
för många som arbetsgivare. I början av 1900-talet 
var det Saugbrugsforeningen och dalslandsbruken 
som var de enda köparna av skog i trakten.

Vägar

Årjängs historia är mycket en historia om vägar, el-
ler snarare bristen på vägar och den isolering det 
innebar för trakten. I stort var det nog så, men man 
kan också fundera på om det var en historia skri-
ven från östligt svenskt håll, eftersom Nordmar-
ken hade en hel del kontakt med Norge. Årjäng låg 
dessutom vid en viktig nationell väg (dagens E18) 
vilket var en stor fördel. Men utöver detta fanns 
inte vägar i egentlig mening utan mest stigar, vilket 
påverkar trakten fram till att Dalslands kanal står 
färdig 1868 och järnvägen i Årjäng anläggs 1928.

Pilgrimsvägar
Målet för kristna pilgrimer som färdades genom 
Sverige var bland annat Olav den heliges grav i 
Nidarosdomen i Trondheim. Genom Värmland 
anses tre viktiga pilgrimstråk ha gått. Ett har 
följt Klarälvens dalgång, ett har löpt över Vänern 
till Värmlandsnäs upp till Glafsfjorden och via 
Edskogen in i Norge och ett tredje har gått genom 
Årjängstrakten.

De första vägarna
De första vägarna löpte längs lättillgängliga torra 
åsar och bergssidor, samt lättorienterade dalgång-
ar. 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 
en sådan kan vi se från Karlstad till Årjäng, genom 
Töcksfors och vidare till Örje och Oslo. I stort är det 
samma vägsträckning som dagens E18. Att en av 
Värmlands huvudvägar över landsgränsen gick här 
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Karta över ägorna till Årjeng hemman, år 1852. Norr om ligger hemmanet Backa, söder om ligger Högerud och västerut  
gränsar Prästgården och Hukens ägor. Marknadsbodarna är utritade på samma plats som de ligger idag, vid Folkets Park.  
Den blivande Storgatans sträckning är tydlig och bebyggelse samlas i klungor. 
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fick betydelse för orterna längs vägen. Till exempel 
har Karl XII:s resa genom Holmedal och Töcksmark 
1716-18 inför ett anfall mot Norge, satt spår i form 
av berättelser om platser han besökte.

Gästgiverier 
I övrigt fanns inte många vägar i nutida bemärkel-
se utan det var backiga, krokiga stigar eller mindre 
byvägar. Vägstandarden under början av 1600-talet 
gjorde att resenärerna i genomsnitt färdades med 
häst cirka en mil per timme. Längre resor var tidsö-
dande 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. I År-
jäng var Hammarsgården på Sveavägen gästgiveri 
och skjutsställe från 1862.

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 Nord-
marks härad utan man färdades till häst och frakta-
de gran på träandringsslipar”. Bristen på kärrhjul, 
som kanske överdrivs här, var nog naturlig i ett om-
råde där det inte fanns vägar som var framkomliga 
för kärror. I stället användes träandringsslipar, som 
var ett slags fraktfordon med medar som drogs av 
hästar. Man kunde också frakta varor genom att 
lägga en s.k. klövjesadel på hästens rygg som sedan 
lastades, medan man själv gick bredvid. Därför kall-
ades vägarna för klövjestigar. Andra sätt att frakta 
varor på var med båt, eller på vintern, med släde 
över sjöisarna.

Bygden var i hög grad otillgänglig för det övriga 
Värmland. Vägarna gick mer mot väster och Norge 
än inåt Värmland. 

Nya vägar 
Under andra halvan av 1800-talet började en ny 
landsväg planeras. Diskussionerna gick heta om 
den skulle gå vid marknadsbackarna och vidare 
utanför Årjäng eller svänga in till det som börja-
de likna ett litet samhälle. 1885 togs frågan upp i 
kommunalstämman som förordade en förbindelse 
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genom Årjäng där köpmannabodar, apotek, läkar-
boställe samt den viktiga hamnen fanns. På grund 
av vägdragningen började det växa fram fler och 
fler affärer och andra centrumfunktioner i lands-
vägskorsningen, som så småningom kallades ”Tor-
get”. De vägar som mötes var Storgatan, vägen mot 
Arvika och landsvägen mellan Karlstad och Nor-
ge. Senare har korsningen kallats Svanqvistkorset 
och här skulle centrum fortsätta utvecklas utmed 
Storgatan och ner mot ångbåtsbryggan och kyrkan. 
Vägarna eller ”gâtera” inne i Årjäng bestod av två 
hjulspår med ett spår i mitten där hästarna gick, 
och en upptrampad stig längs kanten för folk. 

Men vägarna blev bättre och under slutet av 
1910-talet byggdes vägar som gick mot Karlstad, 
Arvika, Dalsland och Norge. Detta betydde myck-
et för kontakterna med det övriga 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.

Dalslands kanal 

Kontakt med världen
När Dalslands kanal invigdes 1868 startade defi-
nitivt en ny tid för Årjäng. Bekvämare förbindelser 
med yttervärlden gav ett ekonomiskt uppsving. 
Trävaruindustrin fick en större roll då tillgodogö-
randet av de rika skogsområdena blev möjliga med 
bättre transporter av virke till järnbruk, sågverk och 
massa- och pappersindustrin. 

De många sjösystemen i nord-sydlig riktning möj-
liggjorde den 25 mil långa sjöleden från Vänern 
upp mot den norska gränsen norr om Töcksfors. 
Från ångbåtsbryggan i hamnen kunde man plöts-
ligt 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 
förlängdes kanalen med en sträcka från Töcksfors 
norrut till Östervallskog. 

Varufrakt och personresor
Till Årjäng kunde man nu beställa attraktiva varor 
från Göteborg utan några omlastningar. Både han-
deln och industrin påverkades positivt. Efter strän-

derna fanns många ångbåtsbryggor som även gjor-
de kommunikationerna i närbygden lättare. 

När järnvägen kom 1928 slutade så småningom 
sjötrafiken att gå. I dag är Dalslands kanal känd 
som en mycket vacker turistled, vilket den faktiskt 
använts som sedan invigningsåret 1868. 

Järnväg och buss

Järnvägen
Så kom då äntligen järnvägen 1928. Sent jämfört 
med andra orter och städer men den fick ändå stor 
betydelse. Den första sträckan gick mellan Åmål 
och Årjäng (1928-1954) och den andra mellan Mel-
lerud och Arvika (1928-1985). Det ökade ytterligare 
förbindelserna med omvärlden. 

Järnvägen var livligt trafikerad under de första de-
cennierna och i Årjäng fanns reparationsverkstad 
för både ånglok och rälsbussar. Förarbyten genom-
fördes också här så en del av invånarna i Årjäng var 
järnvägstjänstemän med familjer. Dessutom var 
det flera Årjängsbor i övrigt som var i arbete med 
järnvägens drift och funktion. 

Bussar och bilar
Busstrafiken startade 1929 mellan Årjäng och 
Arvika av Töcksfors omnibusslinjer. Under andra 
halvan av 1930-talet börjar fler och fler busslinjer 
att gå i Nordmarken. I Töcksfors byggde Leopold 
Andersson upp en busspark med 7-8 fordon. Bussar 
började gå i glesbygder där människor nu på ett helt 
nytt sätt kunde ta sig in till tätorten för att handla. 
När det gällde bilar växte antalet sakta. 1920 körde 
nio bilar i Årjäng, 1925 fanns i samhället 34 av de 
219 bilar som var registrerade i västra Värmland. 

HISTORIK



25 

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 kunna erbjuda mat och dryck. 

Hammarsgården på Sveavägen var gästgiveri och skjutsställe från 1862.
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1900-talet i Årjäng

Handel 
Runt sekelskiftet 1900 var Årjäng koncentrerat 
till några affärsbyggnader placerade i en trekant i 
landsvägskorsningen, inte långt från dagens torg. 
Årjäng växte successivt fram till en huvudort och 
den naturliga centralpunkten för handel. Kanske 
hade också de årliga marknaderna bidragit till be-
folkningens koppling till att göra sina inköp i År-
jäng. Orten var en centralpunkt för ett stort lands-
bygdsområde dit det var naturligt att placera post, 
apotek o.s.v. Både sjötransporter och järnväg gjor-

Ekonomiska kartan från 1964. Bebyggelsens täthet längs med Storgatan, från torget i norr till hamnen i söder är tydlig. Åkrar i Högerud 
och Prästgårdsområdet kommer snart att bli bebyggt med bostäder och i Backa kommer ett  industriområde att anläggas.

de det möjligt att få hit varor. Från 1846 hade det 
blivit friare att handla, även utanför städer, vilket 
möjliggjorde de första lanthandlarna. Tidigare hade 
Årjängsborna inte fått sälja (t.ex. överskott och 
hantverksprodukter) och köpa annat än på mark-
nadsdagar. 

På 1940-talet hade det bildats ett riktigt torg, där 
det för några årtionden senare endast funnits be-
tesmarker. Torget hade parkeringsplatser för både 
bussar och personbilar, samt en kiosk där taxista-
tionen hade sitt säte. 
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En vacker Värmlandsnejd. Brev från Årjäng till Handelstidningens veckoblad 22 mars 1919.
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Municipalsamhälle och köping
Årjängs municipalsamhälle inrättades 17 okto-
ber 1924. Skillnaden blev nu att inom området 
gällde hälsovårdsstadgan, byggnadsstadgan och 
brandstadgan, d.v.s. lagar som inte gällde på lands-
bygden. Den 1 januari 1941 blev Årjäng efter långa 
diskussioner köping, där även vissa delar av Hö-
gerud ingick. 

Årjäng växer
1923 köpte kommunen en stor del av prästgårdens 
marker och vattenledningar drogs till de nya tom-
terna. Några år tidigare, 1918, hade Årjäng fått sin 
första elektricitet i form av sju gatlampor. 1938 in-
förlivas stora delar av Årjäng och Högeruds hem-
man med en befolkning på omkring 400 personer 
till Årjängs municipalsamhälle. Årjäng får mer och 
mer karaktären av en liten stad. 1945 köper kom-
munen in ett område i Backa eftersom det är liv-
lig efterfrågan på tomter. På 1950-talet byggs nya 
småhusområden och från 1960-talet byggs enskil-
da ofta arkitektritade villor. En tongivande arkitekt i 
Årjäng var Tor Andersson som ritat kommunhuset, 
Stjärnhallen, några affärshus och villor i modernis-
tisk stil. Flerbostadshus i tre våningar byggs i ett 
”hus i park ideal” under 1960-talet. 1970-talet visar 
exempel på stora och mer likformade villaområden. 

Vad har Årjängsborna arbetat med? 

Jordbruk och skogsarbete
På 1800-talet fick människor i årjängstrakten 
främst sin inkomst från jord- och skogsarbete i de 
hemman som fanns här. Jordbruk på sommaren, 
skogsarbete på vintern och flottning under våren. 
Industrier fanns bara i liten skala, som garveri eller 
snickeri som låg intill älven. I Årjäng fanns Silbo-
dals kyrka som fungerade som en nod i landsbyg-
dens landskap. I och med Dalslands kanal 1868 
blev platsen även en knytpunkt för trafiken på sjön. 

Den lilla stadens mångfald
Fram mot slutet av 1800-talet blev det mer han-
del, serveringsställen och hotell i Årjäng. Mark-
nadsdagarna, en vintermarknad i februari och en 
höstmarknad i september, var så klart värdefulla 
för hantverkare av olika slag. Runt sekelskiftet 1900 
växte orten, det fanns kyrka, tingshus, lasarett, 
apotek, veterinär, postkontor, hotell, skola, lantmä-
tare, länsman, sågverk, smedja, bok- och pappers-
handel, tryckeri, bryggeri, skomakare, hattmakare, 
snickare, bagare, målare, mjölnare, skräddare, slak-
tare, garvare, urmakare, sömmerska, fotograf etc. 
Det var en stor mångfald av inrättningar och yrken. 
1925 fick Årjäng Värmlands tredje lasarett och 1928 

Två Flygfoton över Årjäng 1965. Foto: AB Flygtrafik Dals Långed, Värmlands Museums bildarkiv.
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järnväg, vilka båda på olika sätt genererade arbeten 
och skapade bättre levnadsvillkor. Tillverkningsin-
dustrin etablerade sig mer och mer under 1900-ta-
let.

Hög andel egna företagare
En studie från Karlstads Universitet 1999 visade att 
Årjäng var den kommun i Värmlands län som hade 
störst andel egenföretagare i förhållande till sin be-
folkning. Eda och Sunne kom strax efter. Det finns 
en stark småföretagartradition i Årjäng och det är 
lätt att se historiska förklaringar till det. Till skillnad 
mot bruksorter i östra Värmland har Årjäng varit en 
jordbruksbygd med självägande bönder, med få 
herrgårdar och bruk att lyda under, vilket troligtvis 
skapat en självständighet. Någon naturlig utveck-
ling till industriell verksamhet via bruksrörelsen har 
inte funnits. Successivt under 1900-talet har ratio-
naliseringar i jordbruket skapat större enheter och 
tvingat jordbrukare in i andra branscher. 

Hur ser vi att Årjäng är en gränstrakt?

Landskapet vänder sig mot Norge 
Fram tills kommunikationerna med övriga Värm-
land blev bättre, i och med Dalslandskanal, järnvä-
gen och bättre vägar, vände Nordmarken sitt ansik-
te 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. 

För många var Norge det stora landet, man visste 
mer om Kristiania (nuvarande Oslo) och Halden än 
man visste om Karlstad och Stockholm. Vid sjuk-
dom 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 Rikshospitalet i Oslo. Det var svårare att ta sig 
till lasarettet i Karlstad, det kunde bli en eller två 
övernattningar på vägen. 

Årjängs lasarettet 1965. Värmlands Museums bildarkiv.
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I samband med att Årjäng blev municipalsamhälle upprättades 
den här kartan 1925 av distriktslantmätare J. Zander. Kartan finns i 
original hos kommunen och är inte tidigare digitaliserad eller tryckt. 
Den är mycket detaljerad och varje enskild byggnad är uppritad så det 
är ett bra dokument för att förstå bebyggelsen 1925. Längst ut syns 
den gård där lantmätaren Zander själv bodde. 
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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 och 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 
på 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 bland annat bidrog till de fönstersnickerier 
med perforerade fönsteröverstycken vi framförallt 
ser i Töcksforstrakten.

Emigration
En del av befolkningen flyttade permanent till Nor-
ge. Under andra delen av 1800-talets överbefolk-
ning fanns det många små och fattiga torpställen i 
utkanten av byar och skogar. Mellan 1860 och 1919 
miste Silbodal omkring 40% av sin befolkning. Mer 
än hälften stannade i Norge (som kallades de fatti-
gas Amerika) och resten fortsatte till Amerika. De 
som flyttade bosatte sig oftast i närheten av grän-
sen 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 var viktig, vilket nämndes ovan i 
texten om skogsbruket. Handeln med Norge var 
också en av anledningarna till att Årjäng fick till-
stånd för marknad, då den svenska staten ville för-
hindra att timmer såldes till Norge och att salt och 
sill inhandlades där. Men det hindrade inte gräns-
befolkningen som fortsatte smuggla virket över 
gränsen, trots tulltjänstemän som bevakade längs 
sjösystemen.

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 så 
småningom spred sig till Nordmarken. (Läs mer 
om detta under miljön Årjängstravet.)

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. Även andra världs-
kriget kom att påverka området. 

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. Även prästgår-
den i Årjäng har plundrats och bränts. Kyrkklockor-
na och inventarierna i Silbodals kyrka stals. Som ett 
minne från den här tiden ser vi fortfarande namn 
på gårdar och byar, som t.ex. Öbyn och Ögårn. 
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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 Töcksmark 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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Bebyggelsen kring kyrkan förtätades successivt. 
Årjäng växte till en viktig marknadsplats för den 
omgivande landsbygden. År 1907 blev Årjäng 
municipalsamhälle och 1941 köping.

I tätortsbildningen märks idag en antydan till 
stadsmässighet i kvartersindelning och byggnads-
utformning. Här finns en variation av småska-
lig fristående trähusbebyggelse och flervånings  
affärs- och bostadshus med enstaka mer officiellt 
präglade monumentalbyggnader. Exempel på 
välbevarad sen 1800-tals eller 1900-talsbebyg-
gelse finns på flera håll. Till de byggnader som 
äger särskilda arkitektoniska värden hör förutom 
kyrkan t.ex. tingshuset i 1930-talets funktiona-
lism prydd med Erling Ärlingssons fresk i entrén 
och Folkets hus som torde äga få motsvarigheter 
på den svenska landsbygden som 1920-tals
klassicistiskt biografpalats.”

Ditt Värmland 

utdrag ur länsstyrelsens regionala  
kulturmiljöprogram frÅn 1989

Årjäng
”Enstaka lösfynd och fasta fornlämningar visar 
att bygden kring Västra Silens nordspets varit be-
folkad och bebodd redan under förhistorisk tid. I 
skriftliga handlingar framträder Silbodals socken 
första gången 1396 men en bevarad dopfunt an-
tyder en kyrka här också århundradet dessförin-
nan. Medeltidens expansiva odlingar resulterade 
i att åtskilliga gårdar i trakten etablerades under 
påföljande sekler.

Dagens vitputsade kyrkobyggnad från 1859 har 
föregåtts av två tidigare träkyrkor belägna några 
hundra meter söder härom. Kyrkan är ritad av 
arkitekt C G Blom Carlsson, i en renässansinspi-
rerad stil. Den tillhör den handfull kyrkor i länet 
som helt otraditionellt anlagts i nord-sydlig rikt-
ning.
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Häradsekonomiska kartor gjordes mellan 1883–95. På den här ser vi hur Silbodalälven slingrar sig ner med utloppet 
i hamnen. Längst älven finns verksamheter som kräver tillgång till vatten som garveri, bryggeri, och vid den övre 
forsen finns en stjärna som betyder vattenkvarn. Vi ser kyrkan med tillhörande prästgård väster om älven.  
Storgatan som samhällets livsnerv är tydlig liksom vägkorsningen där torget utvecklades.
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Fyra tydliga berättelser om Årjäng
Genom att studera Årjängs historia kan vi plocka ut några tydliga berättelser om Årjäng. 
Självklart finns det många berättelser att välja bland, det här är ett urval som kan bidra i 
diskussionen kring vad Årjängs karaktär är. På följande sida finns en fördjupning av temat 
Handel där Årjängs marknad presenteras mer ingående. 

handel
En tidig handel i Årjäng är den med timmer och andra varor över gränsen till Norge. Årjängs marknad ska-
pades 1741 för att staten ville hålla handeln på svenska sidan. Under mitten av 1800-talet släpptes handeln 
fri och kring en landsvägskorsning i Årjängs hemman växte ett litet centrum med handelsbodar och hant-
verkare fram. Handelsområdet växte i riktning mot hamnen och kyrkan och blev så småningom Storgatan, 
som fortfarande är Årjängs handels- och centrumgata. 

hästar
Nordmarksborna hade behov av bra hästar som kunde jobba både i skogen och på åkern samt ta sig fram 
på dåliga vägar och stigar. Många var självförsörjande och hade ett litet jordbruk där hästen var bland det 
värdefullaste man ägde, ett viktigt redskap i arbetet, vilket blev en statussymbol. Intresset för trav kom från 
Norge där de var tidiga med hästtävlingar. Förutom att det var ett stort folknöje visade tävlingarna vilka 
hästar som var starkast och snabbast och därmed bra för avel och till försäljning. Idag lever hästintresset 
vidare bland annat i Årjängstravet.
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T Y DLIGA BER ÄT TELSER

landsbygdscentrum
Årjäng har kallats ”Nordmarkens huvudstad” och är den största tätorten inom en stor landsbygdsregion. 
Orten blev ett centrum för service, sjukvård, handel, transporter o.s.v. för många små och mellanstora går-
dar. Nästan alla hade odling och djur och var mer eller mindre självförsörjande. Även inne i Årjäng fanns 
lantgårdar ända fram till mitten av 1950-talet. Än i dag finns ekonomibyggnader inne i centrala tätorten. 
De gamla vägarna som leder in mot Årjäng finns fortfarande kvar. Det gör även namnen på de olika gårdar 
som legat här i flera hundra år, där Årjängs hemman var ett. 

banbry tande modernism
Tor Andersson var en arkitekt som ritade modernistiska byggnader i Årjäng mellan 1945 och 1970. Han 
tog studenten från Arkitekturhögskolan i Stockholm 1929 och var bland de första övertygade funktionalis-
terna. Han blev känd för sin kompromisslöshet och sitt nytänkande och ritade mycket uppmärksammad 
arkitektur, först i Lund och senare i Årjäng. Han ritade bland annat Svanqvist tryckeri, Västsveriges första 
varuhus ”Årjäng Shopping” 1964, Årjängs kommunhus, apotekshus, saxfabrik och flera villor i Årjäng. 
Han ritade även Svensbyns skola 1947, vilket på sin tid var mycket uppmärksammad.
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FÖRDJUPNING

Fördjupning av en tydlig  
berättelse – Handel 
Årjängs marknad

Av Kristin Mikalsen, historiker

Med sina 100 000 besökare är Årjängs marknad 
en av Värmlands - och även Sveriges - största  
marknader. Den arrangeras enligt traditionen 
tredje helgen i september. Det finns inte så mycket 
forskning kring ämnet. Följande text baseras på 
Arvid Ernviks bok om marknader i Värmland, det 
som är skrivet om svenska marknaders historia i 
allmänhet, samt lokalhistoriska verk och källor.

Marknader i äldre tider
Även om folk på landsbygden var självförsörjande 
i hög utsträckning förr i tiden, fanns det vissa pro-
dukter man fick handla. Redan från medeltiden var 
handeln i Sverige koncentrerad till städerna – i alla 
fall var det myndigheternas målsättning ända fram 
till 1800-talets mitt. Det fanns flera skäl till detta, 
bland annat ville man säkra handelsborgerskapets 
näringsunderlag, ha kontroll på handeln (särskilt 
med lyx- och importvaror) och säkra skatteinkom-
ster. Från 1580 var allmogen på landsbygden ålag-
da att saluföra sina överskottsvaror och köpa det 
de behövde i städerna. Handel på landsbygden – 
landsköp - var förbjudet, och kunde straffas med 
”livets förlust vid tredje gångs brott”. 

Vintern var handelsresornas tid. Under sommar-
halvåret var alla på landsbygden fullt upptagna 
med jordbruket, men om vintern var det lättare att 
komma ifrån. Vägarna på landsbygden var få. Ofta 
fanns bara stigar där inga vagnar kunde dras, därför 
föredrog man att åka med släde på ett fruset vat-
tendrag om vintern. Ofta åkte man till städerna när 
det var marknad. Marknad betydde fest och folkliv, 
såväl som bättre priser både på det man ville köpa 
och sälja. Värmlands äldsta marknad var Tingvalla, 
som 1584 fick stadsprivilegier under namnet Karl-
stad. År 1643 fick staden Åmål privilegier. Resan till 
de närmaste två städerna från Årjäng var tio respek-
tive sex mil. Långa färdvägar var ett av skälen till att 
det kom att upprättas lantmarknader: regelbundna 
marknader utanför städerna. 

Gränshandel 
Befolkningen i gränsområden har genom historien 
vetat att utnyttja sitt geografiska läge – även om 
handelsvarorna och riktningen har ändrats. Medan 
norrmän idag åker till Sverige för att handla billiga-
re livsmedel var det länge allmogen på landsbygden 
i Västvärmland som sökte sig till Norge i samma 
ärende. Från Nordmarks härad åkte man gärna till 
Fredrikshald (Halden) och Christiania (Oslo). En 
tullängd från tidigt 1600-tal visar att västvärmlän-
ningarna utförde oxar, stutar, kor, bockar, getter, 
smör, talg, tjära, skinn, hudar och järn. En vara som 
något senare kom att bli central för Årjängstrakten 
var nordmarksvadmel: ett tjockt, grovt ulltyg i blått 
eller svart. Hem kom man med hästar, getter, sill, 
salt, bly till kultillverkning, spannmål, socker, to-
bak och tyger. Folk i Nordmarkstrakten var vana att 
resa västerut, och olika konjunkturer mellan grann-
länderna gav möjligheter för arbete och bättre för-
tjänst för de som hade nära till gränsen. Det finns 
långa traditioner för arbetsvandringar i området. 
Medan man på den tiden på norsk sida uppmunt-
rade till gränshandel, försökte svenska myndighe-
ter att begränsa den. 

Timmerhandel
Timmer var en av Nordmark härads stora tillgångar, 
och även en av de viktigaste varorna för etablering-
en av Årjängs marknad. Det kan tillsynes vara en 
opraktisk vara att omsätta på marknader; men det 
var inte fysiskt timmer som bytte ägare, utan avtal 
om leverans och betalning som gjordes upp under 
marknaderna. Export av virke var en av de mest 
framgångsrika näringar i Norge på den tiden. Virke 
såldes bland annat till England - där skandinaviskt 
timmer var viktigt för att återuppbygga London ef-
ter en stor brand 1666 - och Holland - vars expan-
siva handels- och upptäcktsresor var beroende av 
skandinaviskt virke till segelfartyg. Stora områden i 
södra Norge avskogades, och man vände sig öster-
ut till Sverige för nya råvarutillgångar. Den svenska 
timmerindustrin var mindre utvecklad och anta-
let sågverk färre, så gränsborna smugglade hellre 
sitt timmer vattenvägen över gränsen för enklare 
transport och bättre priser. År 1668 etablerades ett 
sågverk i Uddevalla, vars ägare kom att ogilla den 
norska konkurrensen om råvarorna. Svenska myn-
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digheter försökte hålla det svenska timret inom lan-
det, och 1674 skrevs ett kontrakt mellan allmogen 
i Nordmarks och Vedbo härad och Uddevalla, Vä-
nersborg och Åmål. Enligt detta skulle timret från 
Nordmarken och Vedbo levereras till Upperudsäl-
ven och flottas och fraktas till det nya sågbruket 
i Uddevalla. Allmogen var dock kritiska till att de 
svenska, statssatta priserna bara var hälften, ibland 
bara en tredjedel av det de fick i Norge, så stora 
mängder svenskt timmer smugglades över gränsen 
även i fortsättningen. År 1720 ansökte allmogen i 
Nordmarken om att fritt få utföra timmer till Norge 
för att där få inskaffa nödvändiga livsmedel och för-
nödenheter. Ansökan avslogs, men initiativet visar 
lite av timmerexportens betydelse, samt att Norge-
handeln tidigt var väletablerad i området.

Marknadens första år 
Det är svårt att säga om det funnits en inofficiell 
marknad mycket tidigt. Den officiella marknaden 
är dock väl belagd. Efter ansökan från rådmannen 
i Åmål fick Årjäng beviljat två marknader om året 
från 1741; en i augusti och en i februari. I ansökan 

lades det vikt vid särskilt två saker: att stävja grän-
sallmogens handel med Norge (särskilt med salt 
och tobak), samt den eftertraktade timmerhandeln. 
Magistraten i Karlstad protesterade på beslutet 
om marknad, eftersom han ansåg att Årjäng var så 
belägen ”att ingen borgare varken från Filipstad, 
Kristinehamn eller Karlstad kan ditkomma, ja icke 
heller någon brukspatron eller bergsman, utom 
vintertiden, förmedelst den svåra och långa vägen, 
som icke annorlunda än för getstiger uti bergen och 
fjällen kunna anses.” Trots motgångar blev Årjäng 
Karlstads enskilda marknad, vilket betydde att bor-
garna i Karlstad fick handla där, men även borgare 
från Åmål och Vänersborg. 

År 1756 beslöt sockenstämman att marknaderna 
skulle flyttas till Strandmon, söder om Årjäng, av 
okänd anledning. Vintermarknaden beslöts in-
dragen, men återkom snart igen. Landshövding 
Johan Gustaf Uggla skrev 1790 en längre rapport 
om marknaderna i Värmland. Här nämndes två 
marknader på Strand i Nordmark, den 4/2 och den 
17/8, men den förstnämnda rekommenderades att 
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dras in då den ansågs överflödig. Den andra före-
slogs flyttat till 2/9, ”då rågbärgningen plägar vara 
slutad.” Till Strand marknad kom handlande både 
från Karlstad och Åmål. Som på andra lantmark-
nader i länet såldes det ”allehanda kramgods och 
något specerier”- alltså småsaker och torra livsmed-
el, medan hantverkare som tenngjutare, blecksla-
gare, gördelmakare (bälten, remmar och seldon), 
sadelmakare och bokbindare sålde sina produkter. 
Spannmål såldes också. Bönder i området sålde 
boskap och hästar, samt ”en myckenhet torrt kött, 
fläsk, ister, talg, smör, ost, villebråd, och något av 
deras handaslöjder.” Höstmarknaden var en krea-
tursmarknad, då man sålde de djur man inte kunde 
föda över vintern. Från senare källor vet vi att häst-
handeln kom att bli en central del av Årjängs mark-
nad, men det är oklart hur stor omfattning denna 
hade på slutet av 1700-talet.  

Marknaden ägde rum på Strandmon fram till 1843. 
Då gjorde nya vägar att Årjäng var mer centralt, 
samtidigt som det ansågs positivt att Årjäng låg 
närmare riksgränsen. Årjängsborna skall ha ställt 
fri mark till marknadens förfogande, och en lokal 
riksdagsman skall ha varit aktiv i att flytta mark-
nadsplatsen. Marknaden var först på Årjängsbor-
nas gemensamma potatisland, men flyttades snart 
till den plats där den finns än i dag. Marknaden har 
sedan dess ägt rum på samma område, men med 
stora variationer i utbredning och innehåll. 

Från Årjängs marknads första sekel finns inte 
många källor till folklivet och mötesplatsen. Det 
är dock tydligt att kontroll av timmer – och annan 
gränshandel var bakgrunden för upprättelsen av 
marknaden.

Årjängs marknad i nyare tid
Kring mitten av 1800-talet inträffar flera stora sam-
hällsändringar som kom att få konsekvenser för 
marknadernas funktion och betydelse generellt, 
och Årjängs marknad speciellt. För det första upp-
mjukades lagarna om landsköp, och det blev nu 
tillåtet med lanthandlare. Årjängs första lanthandel 
öppnade 1861, och det blev för första gång möjligt 
för folk i området att köpa förnödenheter och an-
nat året om. Förutom affären erbjöd kringresande 

knallar olika produkter, vilket landsbygdsbor med 
flera mil till centralorten nog var tacksamma för. 
För det andra blev det, särskilt mot seklets slut, allt 
lättare att åka både inom landet och över till Nor-
ge, tack vare bättre vägar och nya tåglinjer. Medan 
marknaderna tidigare hade varit viktiga för att höra 
nytt om stort och smått, kom det nu tidningar och 
ett mer välutvecklat postverk. 
Myndigheterna började nu visa mer muskler gent-
emot det som ansågs som sociala problem. Mark-
nader hade redan länge kritiserats för att de ledde 
till fylleri, slagsmål och svordomar. I en rapport till 
kronofogden 1833 sägs det om Årjängs marknad 
(som då fortfarande hölls på Strand): 

”Då oss åligger att yttrande avgiva angående Strandmo 
marknad, så bör det vara oss lika kärt, var han hålles 
eller vart han flyttas, emedan få eller ingen härifrån 
vågar besöka den av den bedrövliga erfarenhet, att 
man där är osäker om borgerlig och annan frid. Fylleri 
och slagsmål har där så övergått till en vana, att icke 
i mannaminne någon marknad där blivit hållen, på 
vilken icke någon människa i mer eller mindre mån 
blivit våldförd och misshandlad.” 

I en större reform 1869 beslöts det att dra in nästan 
de flesta av Sveriges marknader – däribland även 
Årjäng. Ett antal torgdagar skulle vara ersättning-
en. Formellt sett skulle alltså historien om Årjängs 
marknad ha slutat här. Men folk i trakten lät inte 
ett byråkratiskt beslut i Stockholm hindra sig, och 
fortsatte hålla marknad i september varje år. Trots 
att det ekonomiska och juridiska underlaget som 
marknaden grundades på var borta, har den fyllt 
andra funktioner. En bit in på 1900-talet inträffa-
de ytterligare samhällsändringar som man skulle 
tro kunde orsakat Årjängsmarknadens död – men 
den har överlevt alla. Sannolikt har tumulten kring 
unionsupplösningen 1905 och de ändrade regler-
na kring tull haft inverkan på marknaden, men 
det är oklart i vilken omfattning. Under 1930-talet 
fick marknaden ställas in ett par gånger på grund 
av polioepidemier (då till stort missnöje lokalt). På 
1940-talet var det åter tal om att det var för mycket 
fylleri, och att det även vore bättre om lokala lag 
och föreningar i sin helhet arrangerade marknaden, 
i stället för kringresande tivoli och knallar. Lokala 
politiker argumenterade med att det vore synd att 
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Möten med marknadsbodarna. Foto: Fritz Arenö.
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bryta en så lång och stark tradition, men till ing-
en nytta. Återigen kom ett formellt beslut om att 
marknaden var inställd – men marknaden fortsatte 
arrangeras ändå. 

Varor och handel
Även om antalet handelsbodar blev flera och erbjöd 
varor året om, var urvalet rätt begränsat, och mark-
naden därför viktig. F.E. Karlström, hantverkare 
från Åmål, skrev om sina marknadsresor till Årjängs 
marknad kring år 1900. Enligt honom kom det då 
40–50 hästskjutsar med varor och hantverkare en-
dast från Åmål till Årjäng – vid en tid då marknaden 
alltså inte längre var lika nödvändig som tidigare. 
Han skriver att det fanns mycket redskap och annat 
att köpa: laggkärl, spinnkärl, spinnrockar, yxor och 
andra eggverktyg.  Även hantverkare fanns på plats, 
som bleckslagare, kopparslagare, buntmakare, gar-
vare, hattmakare, skomakare. Flera folkminnen 
berättar att det särskilt var vanligt att man köpte 
kläder och huvudbonader på Årjängs marknad. 

Hästar var som tidigare nämnt länge en viktig 
handelsvara. I Emigrationsutredningens bygde-

undersökning från 1908 står det att ”I synnerhet 
i Nordmarks härad äro hästarna föremål för nog-
grann omvårdnad. Intresset för trafsport är där 
synnerligen lifligt, så att man i flera socknar bildat 
trafklubbar.” Den särskilde nordmarkshästen sägs 
vara starkt upplandat med norska raser, och ”sär-
skildt lämpat för det hårda arbetet i skogarna under 
vintern.” Hästar köptes och såldes på marknaden 
ända till mitten av 1900-talet, och hästens roll finns 
kvar i Årjängstravet, som infördes på den nybyggda 
travbanan under marknaden 1936. Kreatur såldes 
fortfarande på 1940-talet, även om det då inte var i 
samma omfattning som tidigare. Andra varor man 
sålde var tagel, bivax, hudar och skinn, ringar och 
smycken. Godsaker och karameller lär har varit po-
pulära marknadsvaror.  

Marknadens betydelse och popularitet återspeglas 
i smeknamnen Nordmarksjula eller Silbodalsju-
la. Lite beroende på vem som uttalar sig tedde sig 
marknaden på mitten av 1900-talet som en folkfest 
för alla. Eller en farlig ansamling präglat av fylleri, 
slagsmål och vilt levande som genast borde avskaf-
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fas. Skånska Dagbladet (21.juli) skrev om Årjängs 
marknad 1944 att ”Det verkliga ändamålet för folk 
att komma till Årjäng var inte för att sälja eller köpa 
hästar utan för att roa sig i något väl vilda vägar.” 

 Värmlands Folkblads skribent har en rätt sympatisk 
inställning – om än med ett väldigt lokalt perspek-
tiv - då han 1939 skriver: ”Ute i världen är det åter-
igen brinnande krig, men här uppe i Nordmarkens 
metropol rusta vi oss nu som bäst till ’Silbodalsjula’ 
under allt detta.” Affärsmässigt är marknaden nu-
mera obetydlig, skrivs det, men traditionerna och 
nöjen står starkt bland folk. Marknaden kommer 
enligt artikeln som ett avbrott och en omväxling 
mellan midsommar och advent när det drygaste 
skördearbetet är undangjort. Det är då skönt att slå 
sig lös, känna feststämning och leva folkliv.  ”Vi får 
därför hoppas att inte världssammanbrottet kom-
mer denna gång – åtminstone inte förrän ’Silbodal-
sjula’ gått av stapeln.” 

Marknadens funktion och betydelse 
Vilka funktioner har Årjängs marknad spelat och 
vilken betydelse har den haft? Först och främst 
var beviljandet av marknaden ett sätt för svenska 
staten att försöka knyta befolkningen i gränstrakt-
en och deras ekonomiska aktivitet till Sverige och 
hindra deras utsträckta kontakter med Norge. Den 
lär dock ha varit signifikant inte minst ekonomiskt. 
Diskussionen kring marknadens flyttning från 
Strand tillbaka till Årjäng visar att den var en be-
tydande inkomstkälla lokalt. Det kan vara värt att 
se närmare på vilken roll intäkter från marknaden 
(som uthyrning av bodar och mark) spelade i sena-
re investeringar i Årjängs tätort. I ett område som 
länge var ökänt för fattigdom och brist på kontan-
ter, måste det varit viktigt att få en omsättnings-
plats för hemslöjdsprodukter som till exempel 
nordmarksvadmeln.  

Folks engagemang i marknaden vittnar om att 
den även haft stor betydelse socialt – något vi på 
goda grunder kan tro sträcker sig tillbaka ändå till 
marknadens början. Medan nordmarksborna och 
deras grannar tog sig till Halden och Oslo för att 
handla och uppleva marknadsliv även innan de fick 
en lokal motsvarighet, var dessa resor förbehållna 
några få – gärna husbonden. När Årjäng fick egna 
marknader blev dessa snabbt samlingspunkter för 
alla som kunde ta sig dit. Endast små barn och rik-

tigt gamla stannade hemma då, hette det. Förutom 
alla spännande varor som gick att se på och köpa, 
erbjöd marknaderna, då som nu, nöjen av olika 
slag. De var ett välkommet avbrott i det som Emig-
rationsutredningen beskrev som ”ett hårdt och be-
kymmersamt lif” i fattige skogsbygder. Det var där 
man träffade bekanta och fick höra nyheter. Det 
var även en möjlighet för folk att uppleva en större 
språklig och kulturell mångfald än de kanske gjorde 
i det dagliga. Många nordmarksbor träffade kan-
ske inte tyskar, göteborgare, romer eller samer i det 
dagliga – men på marten fanns de med varje år. En 
viktig organisatorisk så väl som psykologisk funk-
tion var traditionen att göra upp på marten: skul-
der skulle betalas och även ouppgjorda ärenden av 
mer fysisk art skulle avklaras. Martenslagsmål var 
länge en del av underhållningen på värmländska 
marknader, och Årjäng var inget undantag. Av de 
trevligare traditionerna kan nämnas att det ända in 
på 1900-talet var vanligt att förlova sig och köpa 
ring på marten.  

Marknadens popularitet bidrog till att förstärka 
Årjängs centrumsroll innan det fanns något fysiskt 
centrum. Folk i omnejden var vana att åka dit, de 
kände vägen och kände platsen. De som hade långt 
till marknaden övernattade i lador eller var det pas-
sade. Man kan även tänka att marknaden kan ha 
bidragit till att Årjäng förknippades med handel. 
Folk var till exempel vana att köpa sina kläder där, 
och dessa vanor lär inte ha ändrats i en tid då andra 
platser att köpa kläder låg minst en dagsresa borta.  

Marknaden gjorde även platsen känd utanför hä-
radet – enligt en ofta återberättat anekdot skall en 
fransk lärobok i geografi ha nämnt två städer i Sve-
rige: Stockholm och Årjäng. Även om franska kun-
skaper om Nordmarkens centrum nog var begrän-
sade, satte marknaden i alla fall Årjäng på kartan 
inom Sverige och även på andra sidan av norska 
gränsen. Än i dag drar Årjängs marknad kring 100 
000 besökare – samma antal som Kivik och Jokk-
mokks marknader skyltar med. Marknadshelgen är 
en hemvändarhelg – en tradition som går tillbaka 
till 1800-talets arbetsvandringar. I dag säljs varken 
timmer, hästar, salt, sill eller nordmarksvadmel på 
Årjängs marknad, och kläder kan beställas på nä-
tet. De kvarvarande beståndsdelarna av den tradi-
tionella marknaden ser ut att vara just tradition, 
gränshandel, bristfällig respekt för myndighetsbe-
slut, folkliv, fest och inte minst karameller. 
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Byggnadstraditioner i Årjäng

I Årjäng, liksom på andra platser i Värmland, 
var det fram till slutet av 1800-talet byggnadens 
funktion, vilka material som fanns tillgäng- 
liga 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. 

BYGGNA DSTR A DITION

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. 
De är ovanliga i resten av Värmland, men välre-
presenterade på andra sidan gränsen till Norge.

Nya influenser
Innan 1920-talet är arkitekturen mycket lokalt 
präglad. Ju längre fram i tiden vi kommer desto 
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. Arkitekter 
fick i uppdrag att skapa de nya samhällena. I År-
jäng ser vi flera av de stilar som var vanliga i Sve-
rige under 1900-talet. Det börjar med 1920-tals-
klassicismen vilken följs av funktionalismen som 
från 1930 influerat olika varianter av modernism 
fram till miljonprogrammet 1965-75. Särskilt 
fick arkitekten Tor Andersson inflytande i Årjäng 
med sin modernistiska arkitektur.

Inspiration från norska fönstersnickerier kan man se på 
det perforerade fönsteröverstyckena och de böljande 
fönsterfodren på sidorna.
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Här redogörs för några karaktärsdrag som är ut-
märkande för byggnader i Årjängstrakten under 
1800-talet och en bit in på 1900-talet. 

Träfasad  I en trakt med mycket skog är det lo-
giskt att byggnader får en timmerstomme som 
kläs med träpanel. Industribyggnader kunde un-
dantagsvis vara i tegel. Puts var ovanligt men kun-
de eventuellt användas 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 gavellik-
nande parti som förstärker byggnadens mittparti.

Takmaterial av tegel eller skiffer  Det vanligas-
te 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 mot-
verka drag och vid andra konstruktioner än tim-
merhus 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 på 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 är av trä och ofta inde-
lade med spröjs i sex rutor. Är rutorna mindre eller 
fler är byggnaden troligtvis från 1700-talet, alterna-
tivt med nationalromantiska ideal. Fönsteromfatt-
ningarna kan vara utsmyckade med snickerier, tex 
inspirerade av norskt snickeri med fönsteröver-
stycken med ett perforerat mönster, samt böljan-
de former på listverk vid fönstrens sidor. 

Snickarglädje Dekorativa utsmyckningar av  
figursågat 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. 

Prästgården från 1864 är två hela våningar likt en värmlandsgård. Sexdelade fönster  
som var vanligt på 1800-talet. Eventuellt har taket haft skiffer och inte tegel från början.
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En liten knuttimrad stuga med skiffertak och  
svarttjärad dörr står på Silbodals hembygdsgård.

Litet rött hus med vita snickerier, sadeltak och en skorsten.

Ett exempel på en ”Värmlandsgård” i två hela våningar, symmetriskt uppbyggd,  
med två fönsteraxlar på gaveln, sadeltak, stengrund och rödmålad fasadpanel.

Tak av näver och torv var vanligt på mindre byggnader 
innan 1800-talets mitt. Fasaden var oftast ofärgad. 
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M I L J Ö E R 
med kulturhistoriska värden i Årjäng
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STORGATA N

Värdefull miljö 
Storgatan

Längs Storgatan växer Årjäng fram från att vara ett 
jordbrukshemman till att bli en tätort. Det började 
med en lyckosam vägdragning.

En ny landsväg
På 1860-talet diskuterades en ny landsväg och 
var den skulle dras. Resultatet blev att den drogs 
via Årjäng för att få anslutning till hamnen med 
ångbåtarna som trafikerade Dalslands kanal. 
Nu hade Årjäng även apotek, sjukstuga och en 
postexpedition vilka var ytterligare anledningar till 
att dra vägen här. Det var en centralpunkt för ett 
stort landsbygdsområde. 

Lanthandeln
Från 1846 hade det enligt lag blivit fritt att handla. 
Tidigare hade det bara varit tillåtet att bedriva 
handel för borgare i städer och på marknadsdagar. 
Men under andra halvan av 1800-talet växer en ny 
företeelse fram på landsbygden - lanthandeln. 

Kanske var Årjäng redan förknippat med inköp 
för många i bygden. Marknaderna som funnits på 
orten sedan 1741 var obligatoriska för att handla 
sina sällanvaror. Årjäng växte mer och mer till en 
huvudort och blev den naturliga centralpunkten 
för handel. 

”Torget” eller Svanqvistkorset
I korsningen mellan den nya vägen och landsvägen 
mellan Karlstad och Norge växte hus fram som ett 
litet centrum. Det var trävillor i en och en halv plan, 
ofta med en framträdande farstukvist. Här fanns 
järnhandel, urmakare, kafé, apotek och Alfred 
Svanqvists tryckeri och bok- och pappersaffär 
som senare kom att ge korsningen namnet 
Svanqvistkorset. På övervåningarna var det oftast 
bostäder. Landsvägskorsningen blev formad som 
en trekant och fick benämningen ”Torget”. 

Hamnen som målpunkt
I motsatts till detta handelns centrum var den andra 
noden hamnen. Där var utvecklingen en annan, 
här fanns industrier, sågverk, verkstäder samt mat- 
ställen och pensionat för dem som kom med 
båtarna och efter 1928 med järnvägen. Garveri och 
bryggeri samlades där vattnet var lättillgängligt. 
När ångbåtarna slutade gå i samband med att 
järnvägen kom minskade verksamheterna här och 
koncentrationen hamnade mer längs Storgatan, 
som från början kallades Sjögâta, just för sin 
koppling till hamnen.

De långa avstånden för resande gjorde att 
serveringsställen, hotell och gästgiveri öppnade 
längs Storgatan. Årjäng växte fram till ”Nord- 
markens huvudstad” med en mångfald av 
verksamheter kopplade till handel och hantverk. 
Sjukstugan och så småningom lasarettet 
placerades även utmed gatan, intill den första 
distriktsläkarbostaden. 

Miljöavgränsning Storgatan.
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VÄ RDEFULL MILJÖ

Gatans tidigaste utformning
Storgatan var från början markerad med två djupa 
hjulspår med spår i mitten där hästarna gick, och 
en upptrampad stig längs kanten där folk gick. 
Hjulspåren fylldes emellanåt med grus som lagts 
ut i små högar vid kanterna eftersom vägen oftast 
var gyttjig och lerig. Men man var tidigt mån 
om att gatan skulle vara ren och prydlig, så det 
rensades och klipptes i dikena och längst vägen 
placerades stora björkar så vägen kom att se ut som 
en allé. Framför några av husen byggdes staket. 
På 1930-talet belades grusvägen med asfalt. 1918 
hade den första elektriska gatubelysningen kommit 
i form av sju gatlampor. Tidigare fanns endast två 
fotogenlyktor. 

Omgiven av landsbygd
Vid sidan av Storgatan var det ännu landsbygd 
runt sekelskiftet 1900. Fortfarande under mitten 
av 1900-talet fanns jordbruk med hästar, kor och 
annan boskap inne i det vi ser som centrala Årjäng, 
som Västtomta, Nertoma, Östtomta, i Backa och 
Högerud och på hela prästgårdområdet. Man kan 
säga att centrumkärnan var omringad av jordbruk. 

Bakom Storgatan 50 står fortfarande en lada. 
Storgatans utveckling
På 1940-talet hade det bildats ett riktigt torg vid 
landsvägskorsningen, där det för inte så många 
årtionden tidigare endast fanns betesmarker. 
Torget hade parkeringsplatser för både bussar 
och personbilar, samt en kiosk där taxistationen 
hade sitt säte. Storgatan hade blivit en modern 
gata med affärer och nya arkitekturstilar, som t.ex. 
efterkrigstidens modernism, vilka fyllde ut och 
ersatte äldre byggnader. 

Idag är Storgatan fortfarande Årjängs livsnerv och 
huvudgata med handel och andra verksamheter 
i bottenvåningar och det är vanligt med bostäder 
på övervåningar. Under de senaste decennierna 
har byggnader rivits och en del har förändrats, inte 
alltid till det bättre. Gatan har ett brokigt uttryck 
men hålls samman av just affärsverksamheten som 
vänder sig ut mot denna huvudgata, i en relativt 
enhetlig skala.

Storgatan på 1910-talet. Dikena hålls prydliga av en man som klipper gräset och björkarna är planterade på rad. 
De stora villorna med olika verksamheter i bottenvåningarna vänder sig mot gatan. Fotograf Bertil Danielsson.
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En bild från 1980-talet föreställande transport med häst och vagn in till centrum. Fotograf Bertil Danielsson.

Storgatan i början av 1900-talet. Fotograf Bertil Danielsson.

I förgrunden ser vi den byggnad som byggts in i modernistisk stil och idag har färgaffär. 
Nästkommande tre hus finns också kvar. Fotograf Hugo Svanqvist.

Från gatukorsningen Sveavägen och Storgatan växte ett centrum för handel fram. Hotell  
Central och till höger Svanqvist tryckeri, bok- och pappersaffär. Fotograf Hugo Svanqvist.
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Den häradsekonomiska kartan från 1883-95 visar tydligt ansamlingen av 
byggnader uppe i gatukorsningen, som senare kom att bli torget. Längst med 
Storgatan ser vi provinsialläkarens bostad och sjukhuset och längre ner mer 
industriell verksamhet kopplat till Silbodalsälven som garveri och benstamp.  
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Kulturhistoriskt värde
Det som så småningom växte till Storgatan var 
en sammanhållen bebyggelse med handels-  
och hantverksverksamheter vid en landsvägs-
korsning. Tillsammans med kyrkan och 
hamnen är det utifrån Storgatan som tätorten 
Årjäng växt fram. Det är handeln som är själva 
kärnan längs Storgatan, och den har en lång 
kontinuitet genom de marknader som funnits 
på orten sedan 1741. I dag ser vi byggnader från 
olika tidsepoker sida vid sida längs Storgatan. 
Storgatan har ett stort historiskt värde i 
berättelsen om hur Årjäng växt fram.

Viktiga karaktärsdrag i miljön
• Handelsverksamhet.

• Byggnaderna är individer i olika  
 arkitekturstilar.

• Från 1½ plan till 3 våningar höga byggnader.

• Vanligt med handel eller annan verksamhet i  
 bottenvåningen och bostad på övervåningen.

• De äldre trävillor som finns kvar är viktiga.

STORGATA N

Rekommendationer
• Arbeta aktivt för att göra Storgatan vackrare.  
 Informera om karaktären och skapa samsyn  
 kring en hög arkitektonisk nivå på ändringar  
 samt nytillskott längs gatan.

• Återställ de hus som finns kvar men som  
 är förvanskade. Det finns fina historiska 
 foton som inspiration. Äger kommunen  
  någon av de äldre byggnaderna och kan 
 inspireras med att återställa till deras tidigare  
 glans? Det kan bli fantastiskt fint på Stor- 
 gatan genom återställande av de hus som  
 finns kvar samt komplettering med nytt på  
 ett spännande sätt.

• Utgå från varje byggnads karaktär vid ändringar.

• Ta vara på karaktären av huvudgata genom  
 att lägga verksamheter ut mot gatan. Undvik  
 stängda fasader utan fönster i bottenvåningar  
 som vetter mot gatan.

 Läs vidare:
 Storgatan i Årjäng, från klövjestig till huvudgatan av  
 Peter Söderblom, 1996

 Årjäng i gamla vykort av Rosa Laurinsson och Bengt  
 Jägergren, 1998

Flygfoto över Storgatan 1965. Foto: AB Flygtrafik Dals Långed, Värmlands Museums bildarkiv.
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VÄ RDEFULL MILJÖ

En av de äldsta byggnaderna är en villa  
från 1888 med vacker glasad veranda.

Apoteket ritades av Tor Andersson 1946 och är en av de tidigaste byggnaderna som bröt mönstret med trävillor. 

En karaktärsskapande byggnad är S.J. Reinholdsons 
ur- och guldsmedsaffär från 1906.

Korsningen Storgatan-Sveavägen. Fotograf Fritz Arenö.
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Värdefull miljö
Hamnen & Hamngatan

En kyrkvik

Under årtusenden har människor bosatt sig intill 
vattendrag och vattenvägen har varit den snab-
baste och enklaste vägen att färdas. Intill den lång- 
smala sjön Västra Silens norra strand byggdes en 
kyrka som nämns första gången år 1396 (se mil-
jön Gamla kyrkplatsen) och det är troligt att viss 
bebyggelse växte fram runt den. Via vattnet tog 
sig människor lättast till kyrkan eftersom vägar på 
land knappt fanns. Här mynnade dessutom Silbo-
dalsälven ut i sjön. Även om det inte var en hamn 
i dagens betydelse så var den här platsen troligtvis 
viktig i kopplingen till kyrkan. 

H A MNEN

Dalslands kanal
Med Dalslands kanals färdigställande 1868 
levde platsen upp på riktig. Med kanalen fick 
Årjäng förbindelse med Vänern, Göteborg och 
därifrån i princip världens alla hamnar. Det var 
betydelsefullt i en tid med dåliga eller till och med 
obefintliga vägar på land. Denna skogstäta del fick 
nu sjöförbindelse med yttervärlden och varor från 
både när och fjärran. Längs stränderna fanns flera 
ångbåtsbryggor, vilket underlättade kontakten 
med människor i närheten. Inte mindre än sju av 
Nordmarkens elva socknar fick förbindelse med 
kanalsystemet. Detta utökades ytterligare när de 
två slussarna i Töcksfors byggdes 1915. 

Rederiet som bedrev persontrafik hette AB 
Bengtsfors-Nordmarken och de trafikerade med 
fartygen Nordmarken, Idun och Flora. Flora gick 
till exempel mellan Töcksfors och Årjäng från 
1895 till 1925. Till bryggan vid Årjängs hamn kom 
posten, varor som beställts, vänner och bekanta 
samt handelsresande från andra trakter. Här var det 
liv och rörelse. De stora bryggorna i Lennartsfors, 
Strand, Årjäng och Töcksfors blev samlingsplatser 
där unga och gamla samlades om sommarkvällarna 
för att se vilka passagerare båten kunde ha med. På 
bryggan stod man och väntade på båten som skulle 
ta en med på resa, kanske till ett nytt liv i stan, 
kanske till vänner och släktingar några bryggor 
längre bort. För emigranterna var resan ner till 
bryggan den första etappen på Amerikafärden. 

Det nya i och med kanalens tillkomst var att 
Nordmarken blev en tydligare del i det moderna 
industri-Sverige, som växt fram årtiondena 
kring sekelskiftet, där traktens bidrag var 
skogsprodukter och slaktdjur. Det som kom med 
båtarna till Årjäng var bland annat livsmedel, 
foderämnen, konstgödsel, jordbruksmaskiner och 
byggnadsmaterial. 

Ett område fyllt av verksamheter
I närheten av hamnen växte flera verksamheter 
fram. Några av dem var beroende av vattnet 
medan andra etablerade sig här på grund av 
ångbåtstrafiken. Det blev en central plats, kanske 
Årjängs tätaste bebyggda område decennierna efter 
att ångbåtsbryggan anlades, innan bebyggelsen 

Miljöavgränsning Hamnen & Hamngatan.
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längs Storgatan riktigt tagit fart. 

Flera verksamheter var beroende av närheten 
till vattnet från Silbodalsälven, som hade ett litet 
fall i närheten av kyrkbron där vattenkraften gick 
att utnyttja. Där byggdes ett brygghus/tvätteri 
som fortfarande finns kvar, garveriet som beredde 
hudar, bryggeriet (som brann ner 1909) och sågen, 
som numera ligger på andra sidan Silbodalsälven. 
Vid Kyrkforsen fanns en benstamp runt 1880 som 
malde ner ben som blivit över vid slakt, vilket 
sen blandades i djurfodret. Ofta låg bostaden i 
anslutning till arbetsplatsen eller så var bostad och 
verksamhet i en och samma byggnad.

Verksamheter som blomstrade på grund av ång-
båtsbryggan var utskänkningsställen, caféer och  
lite längre upp längs Storgatan etablerades 
pensionat och hotell. Olika verkstäder hade nytta 
av närheten till transporter på vattnet, till exempel 
snickeri, smedja, mekanisk verkstad, målerifirma 
och kritpipstillverkning, samt sågen som fick sitt 
timmer från hamnen.

Koppling till Storgatan
Hamnens industriella verksamhet blev som en 
pendang till landsvägskorsningen i Storgatans 
norra ända, som var en samlingspunkt för handeln. 
Mellan handeln och industrin gick Storgatan, eller 
Sjögâta som den till en början kallades. 

Båtarna slutar gå
1928 kommer järnvägen till Årjäng och fler 
och fler transporter av både personer och varor 
började gå med tåg. Det var början på slutet för det 
blomstrande livet i hamnområdet. Den sista turen 

med ångbåtstrafiken mellan Årjäng och Bengtsfors 
gjorde Nordmarken 19 november 1928. Flera 
platser längst rutten som hade haft brygga och 
goda förbindelser blev isolerade igen.
Lastbåtstrafiken fortsatte däremot med transporter 
av bland annat gödning, cement och tegel. Under 
andra världskriget var vedfrakterna viktiga. På 
1950-talet gick det allt längre mellan skutorna och 
på 1960-talet fanns det endast några båtar kvar 
som bland annat drog timmer.

Hamnen och Hamngatan idag
I dag används området som Årjängs gästhamn med 
båtbryggor, båtupptagningsplats och för några båt-
hus. Det ska finnas stenkistor kvar från den första 
ångbåtsbryggan, som sägs ligga söder om ”Svan-
qvisthuset”. Det stora magasinet som finns nere vid 
bryggan är äldre. Det var Centralföreningens maga-
sin, som senare blev Lantmännen. Här fanns förut 
flera gamla godsmagasin som är rivna nu. Det är 
en öppen plats med fin utsikt över sjön. Silbodals- 
älvens stränder är lummiga och vackra. En liten bit 
upp längs älven finns forsen. 

Hamngatan är slingrande och flera av de äldre 
husen finns kvar här. I början av vägen finns några 
röda bostadshus, bland annat Hamngatan 14 som 
är från 1857, alltså från tiden innan ångbåtarna 
började gå. Här var det snickeriverkstad och 
när båtarna började gå såldes kaffe och läsk. En 
karaktäristisk byggnad lite längre ner mot hamnen 
är det stora vita ”träslottet”. Det byggdes 1910 av 
en trävaruhandlare och i huset har många bott 
genom åren, bl.a. en länsman. Här var dessutom 
järnvägskontor under tiden järnvägen byggdes. På 
samma tomt nere vid Silbodalsälven ligger en liten 
röd byggnad som ska ha använts som tvätthus.
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Magasinet som byggdes för Centralföreningen invid ångbåtsbryggan.

Båthamnen 1967 då flera båthus fanns kvar. Fotograf Bertil Danielsson.

Byggnaden till vänster är Hamngatan 14 som byggdes 1857.
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H A MNEN

Kulturhistoriskt värde
Årjängs hamn och Hamngatan berättar om 
tiden då orten fick tillgång till bättre transporter 
och kommunikation med omvärlden genom 
Dalslands kanal från 1868. Här utvecklades 
ett kluster av industrier och verksamheter 
kopplade till vattnet och till ångbåtstrafiken. 
Platsen har ett historiskt värde i berättelsen 
om Årjängs framväxt, men även ett miljö-
mässigt värde i de vackra vattenmiljöer som 
erbjuds längst Silbodalsälvens södra del samt i 
utblickar mot Västra Silen. De äldre byggnader 
som ligger här, både bostadshus och byggnader 
kopplade till hamnen som magasin, båthus och 
själva bryggan, har ett kulturhistoriskt värde.

Viktiga karaktärsdrag i miljön
• Hamngatans vägsträckning.

• Enskilda byggnader med kulturhistoriskt  
 värde.

• Bryggan, magasinen och båthusen. 

• Det som finns kvar från äldre hamn-
 verksamhet som förtöjningspollare, den  

 första ångbåtsbryggans stenkistor, ev. äldre  
 stenbelagda strand och kajkanter o.s.v.

• De flesta äldre byggnader har fasader i trä- 
 panel som är målade rött eller vitt.

Rekommendationer
• Berättelsen om ångbåtsbryggans glansdagar  
 och dess betydelse för Årjäng kan förmedlas 
 i hamnen, t.ex. genom skyltning.

• Undersök möjligheten att återuppta båtturer  
 för allmänheten på sommaren. Det kan vara  
 i form av båtbuss till bad, friluftsliv, arbets-
 pendling eller som renodlade turistturer på  
 Västra Silen. Det skulle öka tillgängligheten  
 till vattnet för befolkningen och locka 
 besökare.

• Hamngatans byggnader är bland de få i hamn- 
 området som har en äldre karaktär. Skydda  
 dem  i detaljplan och se till att varsamhets- 
 kravet och förvanskningsförbudet i plan- och  
 bygglagen följs vid ändringar.

• Vid nybyggnation utgå från platsens  
 karaktärsdrag.

Häradsekonomiska kartan från 1883-95 där vi ser hamnen vid Silbodalsälvens utlopp.
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SILBODA LS K Y RK A

Värdefull miljö
Silbodals kyrka

Silbodals kyrka invigdes på den nya kyrkplatsen 
1859. Silbodals socken omnämns första gången 
1396 och den nuvarande kyrkan är troligtvis den 
tredje i socknen. När man i mitten av 1850-talet 
ansåg att den gamla timrade kyrkan från 1600-talet 
var för liten och i för dåligt skick, valde man att flytta 
kyrkplatsen ca 200 meter mot sydväst till den höjd 
där kyrkan ligger idag. Det var arkitekt C G Blom-
Andersson som fick i uppdrag att rita kyrkan och 
byggmästare P Pettersson från Åmål ansvarade för 
uppförandet. Förutom att leverera virke och annat 
byggnadsmaterial bistod också bönderna i socknen 
med arbetskraft. Kyrkan är placerad i nord-sydligt 
riktning till skillnad mot den vanligare öst-västliga 
orienteringen.

Den murade och putsade kyrkan har ett rektangulärt 
långhus med smalare, tresidigt avslutat kor i söder 
samt torn i norr. Exteriören har ett nyklassicistiskt 
uttryck där fasaderna betonas av hörnpilastrar och 
en kraftig konsolgesims. Västtornet kröns av en hög 
lanternin med spira omgiven av små hörntureller. 

Kyrkorummet är rektangulärt med förhöjt kor i 
söder som avslutas med en tresidig absid. Väggarna 
är vitputsade och rummet täcks av ett vitmålat 
trätunnvalv med en profilerad taklist. Läktare med 
senklassicistisk orgel finns i norr och därunder 
inbyggnader för olika ändamål. Öppna bänkar 
bildar fyra kvarter och ut- och ingångar finns mitt 
på långhusväggarna. Predikstolen och den tresidigt 
brutna altarringen är samtida med kyrkan och 
utförd i tidstypisk nyklassicistisk stil. Dopfunten 
är av täljsten och räknas som kyrkans äldsta 
inventarie, den dateras till 1200-tal.

Kyrkogården ligger runt kyrkan i en något oregel-
bundet rektangulär form. Den är terrasserad med 
stödmurar av huggen sten i nordöst ned mot 
Silbodalsälven och mot norr och söder omgärdas 
den av en stödmur. I öster bildar en slänt 
naturlig gräns. I norr har under 1990-talet 
begravningsområdet utvidgats med område för 
urnnedsättning och minneslund. Söder om kyrkan 
ligger församlingshem och pastorsexpedition i 
byggnader som tidigare var skola. 

Läs vidare:
Silbodal. Bidrag till socknens historia. 1966.

Värmland. Landskapets kyrkor. Sockenkyrkorna,  
 kulturarv och bebyggelsehistoria. 2006.

Medeltida dopfuntar i Värmland. Sven Axel Hallbäck. 1965

www.bebyggelseregistret.raa.se
https://www.svenskakyrkan.se/nordmarkenspastorat

Miljöavgränsning Silbodals kyrka.
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• Kyrkans höjd som gör att den är synlig från  
 olika håll gör den till riktmärke på orten  
 och i landskapet. 

Rekommendationer
• Kyrkan, kyrkogården och begravnings- 
 kapellet är skyddade enligt Kulturmiljölagen  
 4 kap. Detta innebär att alla ändringar kräver  
 tillstånd från länsstyrelsen.

• De utpekade byggnaderna inom miljön har  
 kulturhistoriskt värde, men de ska också  
 kunna anpassas för att passa verksamhetens  
 behov.

 

Kulturhistoriskt värde
• Kyrkobyggnaden med sin välbevarade ex- 
 teriör har betydelse som historisk symbol  
 och tidsdokument för orten. Tornet är ett  
 landmärke i landskapet.

• Kyrkans långa kontinuitet på orten.

• Församlingshem och pastorsxpedition har  
 betydelse för och stark knytning till den  
 kyrkliga verksamheten.

Viktiga karaktärsdrag i miljön
• Kyrkobyggnadens nyklassicistiska uttryck.

• Kyrkan och kyrkogårdens långa kontinuitet.

Silbodalsälven med fors och bron över till kyrkan i bakgrunden.
Foto Axel Gunnar Ödvall, okänt år.

Silbodals kyrka från söder.Silbodals kyrka med det ståtliga tornet försett med spira,  
lanternin och fyra tureller. Bild taget från norr.
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Värdefull miljö
Gamla kyrkoplatsen

Silbodals socken är medeltida och nämns första 
gången 1396. Hur den första kyrkan såg ut eller var 
den låg är inte klarlagt, men i Silbodals nuvarande 
kyrka finns idag dess dopfunt från 1200-talet. I 
kyrkans ägo finns också en kyrktupp som enligt 
uppgift är från 1517 och därmed är Sveriges äldsta. 
Att det på den gamla kyrkplatsen uppfördes en 
kyrka på 1640-talet är ändå klarlagt. Det var också 
här som den förste kyrkoherden i Silbodal tillträdde 
sin tjänst år 1640. Platsen för den gamla kyrkan 
ligger högt med utsikt över Silbodalsälvens utlopp. 

Härjningar vid byggandet av kyrkan
Vid Hannibalsfejden 1644-45 drabbades denna del av 
länet hårt. Hannibal Sehested inrättade sitt högkvarter 
i Silbodals prästgård och de norsk/danska styrkorna 

försåg sig med bland annat kreatur, säd och linne 
från gårdarna runt omkring. Då Hannibal lämnade 
trakten i februari 1645 lät han bränna ner stora delar 
av området. Mitt i detta inferno hade sockenborna 
påbörjat bygget av en kyrka. Även om inte kyrkan 
brändes ner så plundrades den på sina inventarier. I 
ett brev till drottning Kristina bad kyrkoherden om 
hjälp att avsluta kyrkobygget som då stod utan tak. 
Av diverse handlingar framgår att kyrkan stod färdig 
att helt tas i bruk 1644 (alternativt 1646). 

Kyrkans utformning
Under årens lopp ändrades kyrkan och blev om- och 
påbyggd ett antal gånger. Enligt en inventering år 
1830 ska denna korskyrka i timmer då haft spåntak 
och invändigt vara brädfodrad på väggar och valv. 
Längden ska ha varit 35 ½ alnar (ca 21m) från öster till 
väster och 40 alnar (ca 23,5m) från söder till norr. Koret 
var 13 ½ alnar (ca 8m) brett och valvet invändigt 12 
alnar (ca 6,7m) högt. I kyrkorummet fanns 76 stycken 
bänkar och i koret fanns två. Här fanns tretton fönster 
och fyra dörrar. I valvets mitt satt två målade bilder 
föreställande Luther och S:t Paulus och däromkring 
nitton andra bilder föreställande bland annat 
profeterna, evangelisterna och apostlarna samt Maria 
Magdalena. På den östra sidan bakom altaret fanns 
en sakristia. Ett torn fanns vid den västra gaveln, med 
en åttkantig huv. En altartavla fanns från 1729 och en 
predikstol från 1700-talet av okända bildhuggare. 

Denna kyrka brukades av församlingen fram till 1859 
då den nya kyrkan ca 200 m åt nordväst var färdig 
för invigning. Då revs 1600-talskyrkan. På den gamla 
kyrkans tornhuv satt då den gamla kyrktuppen som 
nämnts tidigare. 

Minneslund
Den gamla kyrkplatsen stod öde fram till 1939 då 
en minnesplats iordningställdes. Av den gamla 
kyrkomuren återstår västra och östra sidans 
terrassmur samt på norra sidan en några meter lång 
sträckning och ingång med järngrindar. Mitt på 
området finns en rest sten med inskrift ”Silbodals 
kyrka stod här 1664-1858”och på marken har den 
gamla korskyrkans utbredning markerats genom en 
grusläggning. På kyrkogården finns några gravstenar 
och en obelisk. Sedan 1990 har den gamla kyrkogården 
iordningställts som minneslund. En stilla och vacker 
plats att minnas sina anhöriga och förlorade vänner. 

Miljöavgränsning Gamla kyrkoplatsen.
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Rekommendationer
• Platsen är skyddad som fornlämning av 
 Kulturmiljölagen 2 kap. Det innebär att 
 ändringar kräver tillstånd från länsstyrelsen.

• Att platsen hålls öppen innanför murarna   
 med klippta gräsmattor och välvårdat grus.

• Att träd och buskar i och utanför platsen   
 hålls vårdade och ersätts om de måste tas ner.

Kulturhistoriskt värde
• Den gamla kyrkplatsen har ett högt  
 kulturhistoriskt värde och minner  
 om socknens medeltida ursprung.

Viktiga karaktärsdrag i miljön
• Kyrkomur med grindar.

• Den öppna ytan innanför murarna.

• Minnesstenen och gravvårdar.

• Träden som omgärdar platsen.
Läs mer:
Silbodal. Bidrag till socknens historia. 1966.
Värmland. Landskapets kyrkor. Sockenkyrkorna, kulturarv  
och bebyggelsehistoria. 2006.
Medeltida dopfuntar i Värmland. Sven Axel Hallbäck. 1965
www.bebyggelseregistret.raa.se
https://www.svenskakyrkan.se/nordmarkenspastorat

Minnesstenen över den gamla kyrkan och gravvårdar av skiffer på den gamla kyrkogården.

Den gamla gravplatsen är omgärdad av en lummig grönska. Den gamla kyrktuppen från 1517.



66

TINGSHUSOMR Å DET

Värdefull miljö
Tingshusområdet & 
funkisvillor

På en höjd i samhällets nordöstra del ligger 
Nordmarkens tingshus. Det är en kubisk byggnad 
med tydliga modernistiska drag som från början 
måste tett sig mycket reslig och väl synlig, men 
som med tiden blivit inbäddad i grönska. Bredvid 
tingshuset står en fristående klockstapel med 
klocka. 

Att hålla ting
Ting är en äldre benämning för möten där ”alla fria 
män” avhandlade gemensamma angelägenheter, 
stiftade lagar och skipade rättvisa. I landslagen 
från 1350 fastställdes regler kring tingsstället. Det 
skulle finnas en tingsplats i varje härad och det 

var kungen som utsåg häradshövdingen. Från att 
tidigare samlats under bar himmel började man 
under 1400-talet hålla förhandlingarna inomhus. 
Ofta valdes en byggnad som låg i närheten av 
kyrkan eller vid en större färdväg, t ex en präst- 
eller nämndemansgård, eller kanske ett gästgiveri. 
Under 1680-talet beslutades att ett särskilt tingshus 
skulle finnas i varje härad. Under 1800-talets 
senare hälft övergavs många äldre tingsplatser till 
förmån för nybyggda tingshus i samhällen och 
järnvägsknutpunkter. Till dessa prestigebyggnader 
anlitades ofta arkitekter vilket gav byggnaderna en 
värdig och respektingivande utformning både ut- 
och invändigt. 

Under 1900-talet har tingsväsendet genomgått en 
rad förändringar och de geografiska områdena för 
tingsställen har gjorts större. Detta har inneburit 
att antalet tingsplatser har minskat och att många 
äldre tingshus ligger kvar i landskapet som en 
symbol för bygden, häradet och minner om den 
äldre rättshistorien. Långelanda och Nordmarks 
härads tingshus är en del av denna historia.

Nytt tingshus i Årjäng
År 1933 antogs en ny stadsplan för nya bostäder 
och ett tingshus i Årjängs samhälle som då skulle 
ersätta tingshuset i Långelanda. Länsarkitekt Conny 
Nyqvist ritade det nya tingshuset som byggdes 
1934–35. Byggnaden gavs en modern utformning 
i funktionalistisk stil med kubisk form och putsade 
väggar i ockragul kulör. Mitt på entréfasaden finns 
en stor centrerad trappa och ett stort uppglasat 
entréparti inramat i ett profilerat listverk. Ovanför 
entrén står i kopparbokstäver: Nordmarks härads 
tingsrätt. I entréhallen finns en stor färgstark 
väggmålning av Erling Ärlingsson som föreställer 
olika platser och händelser i häradet.

Byggnaden ligger i sutteräng med entré mot den 
öppna platsen framför byggnaden. Baksidan mot 
söder har tre våningar och en senare tillkommen 
utbyggnad i en våning och en balkong med ett räcke 
som påminner om en reling. Fönstren på sidorna är 
i tre våningar och mellanvåningens fönster är störst. 
Alla fönster, inklusive ramverket i entrépartiet, är 
grönmålade. Taket är platt och inte synligt från 

Miljöavgränsning Tingshusområdet & funkisvillor.
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marken. Takavvattning och andra plåtarbeten är av 
koppar. Överlag präglas formspråket av en avskalad 
estetik med räta vinklar och släta ytor typisk för 
1930-talet. 

Sedan 1970 då häradsrätten flyttade ut ur huset har 
verksamheterna varierat. På 1980-talet ombyggdes 
tingshuset för att inrymma polisen. 2007 inrymdes 
ett vandrarhem i byggnaden och 2012 fungerade det 
som allaktivitetshus och kommunala verksamheter. 
Sedan 2015 finns en ungdomsgård här. 

När stadsplanen antogs 1933 var området i princip 
obebyggt med bara ett par byggnader uppe vid 
Sveavägen och några västerut i kv Smeden. 
Tingshusvägen leder i en rak axel med Tingshuset 
i fonden. Framför Tingshuset vidgar sig gatan till 
en öppen plats likt ett torg. På Tingshusets västra 

sida, mot Storgatan, finns en park med stora träd, 
stigar och en klockstapel. Parken och platsen 
förstärker Tingshusets dominerande intryck. I 
kvarteren närmast Tingshuset finns idag flera 
funktionalistiskt inspirerade villor från tiden efter 
1930-talets mitt fram till början av 1950-talet.  

Invid den öppna platsen framför tingshuset 
ligger två villor på var sida. På den östra sidan om 
Tingsgatan hade häradshövdingen Tage Levinsson 
sin bostad och på den västra sidan bodde en 
bankkamrer med sin familj. Längs med gatorna som 
utgår från platsen framför tingshuset finns idag ett 
flertal ”funkisvillor” av olika ålder. Många av dem 
har modernismens kännetecken: kubiska former, 
putsade fasader i ljusa kulörer, fönster med smäckra 
karmar, låga tak och kanske ett smidesräcke till 
balkongen eller trappan. 

Läs vidare:
Långelanda tingshus. Silbodal, Årjäng.  
Annalena Nordström. 2000
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Kulturhistoriskt värde
Tingshuset har ett högt kulturhistoriskt värde 
då det är ett fysiskt uttryck för Nordmarkingar-
nas strävan att ha eget tingshus. Tingshuset var 
i funktion som tingshus fram till 1970. Sedan 
dess har byggnaden haft varierat innehåll, idag 
finns här en ungdomsgård och viss annan kom-
munal verksamhet. De kringliggande villorna 
från 1930-50-talen är placerade kring en öppen 
plats och längs en gata i en rak axel med Tings-
huset i fonden. De bildar en sammanhållen och 
tidstypisk miljö och har både arkitektoniska och  
miljömässiga värden.

Viktiga karaktärsdrag i miljön
• Tingshusets höga placering i änden av  
 Tingsgatan, väl synligt från flera håll.

• Tingshusets exteriör och interiör med en 
 entréhall och väggmålning samt äldre plan- 
 lösning som visar på byggnadens funktion  
 som tingshus.

• Klockstapeln intill Tingshuset.

• Funkisvillornas tidstypiska volymer och   
 proportioner med ljust putsade fasader och   
 tidstypiskt placerade och utformade fönster.

Rekommendationer
• Tingshuset bör inte byggas till eller ändras i   
 form och volym. Var särskilt varsam om   
 exteriör, entréparti och entréhall. Överväg att  
 modifiera solskydden på fasadens södra sida 
  och hitta ett alternativ till den nya skylten   
 över entrépartiet som är alltför dominerande.

• Villabebyggelsens funktionalistiska uttryck   
 med tidsenliga volymer, material, utföranden   
 och kulörer bör behållas.
 
• Vid eventuella ändringar eller tillbyggnader av  
 bostadshusen bör det modernistiska uttrycket  
 vara vägledande så att miljöns karaktär av  
 funktionalistisk arkitektur bibehålls.

Tingshuset i slutet av 1950-talet.
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 Allvarliga män på trappan till Tingshuset.  
vid invigning 1937. Foto: Axel Gunnar Ödvall.

Tingshusets västra fasad och klockstapeln.

Det nya Tingshuset tronar högst på toppen,  
väl synligt från alla håll. Foto: Fritz Arenö. Del av Tingshusgatan med modernistiska villor.  
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Kyrkerudskolan

Historik 
1922 bildades en skolförening i Årjäng vars syfte 
var att inrätta en lantmannaskola på Kyrkerud. 
Gården ägdes då av Saugbrugsforeningen i Halden. 
Föreningen beslutade att utarrendera fastigheten 
gratis till skolföreningen med det förbehållet att 
gården skulle bedrivas som ett mönsterjordbruk 
med särskild inriktning mot skogsbruk. De 
teoretiska delarna av lant- och skogsmannaskolan 
och inackordering av de manliga eleverna skedde i 
gårdens huvudbyggnad. Undervisningen skedde på 
höst och vinter varför verksamheten stod tom vår 
och sommar. För att få åretruntverksamhet föddes 
tankarna om att också starta en lanthushållsskola 
för kvinnor. En styrelse som fick i uppdrag att 
upprätta lanthushållsskolan tillsattes 1927 och den 
fösta kursen startade våren 1928.

Verksamheten under 1930-talet var framgångsrik 
och många elever sökte sig till kurserna. 1935 
brann den gamla ladugården ner till grunden. 
En ny uppfördes dock samma år och hela 
fastigheten inköptes nu av skolföreningen. Två 
år senare beviljades medel för nybygge av en 
lantmannaskolbyggnad och lärarbostad. Den 
gamla byggnaden skulle stå kvar och användas av 
de kvinnliga eleverna.

Verksamheten övertogs av Landstinget i Värmland 
1944, samtidigt beslutades också att nya lokaler för 
skolorna skulle uppföras. Bygget påbörjades 1947 
och den vinkelställda byggnaden i gult tegel stod 
klar för den första kursen 1949. I slutet av 1950-talet 
kunde bygget av nya lokaler för lanthushållsskolan, 
liksom nya lärarbostäder påbörjas. Den nya 
lanthushållsskolan invigdes 1960. 

Antalet sökande till kurserna minskade under 
1960-talet och 1968 beslutades att lantmanna-
utbildningen skulle avvecklas. Året därpå  
beslutades att Kyrkerud skulle bli en folkhögskole-
filial med estetisk inriktning. Lanthushållslinjens 
sista kurs gick ut 1977. Intresset för och utvecklingen 
av skolan som en plats för estetisk utbildning bara 
växte, och sedan 1978 är Kyrkerud länets femte 
fristående folkskola och drivs i dag av Region 
Värmland. Skolan har ett högt renommé inom 
konstvärlden med elever från hela Sverige.

Beskrivning av miljön 
Alla byggnader i miljön berättar delar av skolans 
snart 100-åriga historia. Den dominerande 
byggnaden i området är skolbyggnaden som stod 
färdig 1949 och har höga arkitektoniska kvalitéer. 
Den är uppförd i vinkel i två våningar med ett tydligt 
entréparti mot mitten. Den äldsta byggnaden på 
området är den gamla magasinsbyggnaden som ska 
ha hört till lantgården Kyrkerud. Den är omgjord 
och försedd med fönster, men har ändå som äldre 
byggnad ett kulturhistoriskt värde. 

I de centrala delarna av området finns också de  
byggnader som uppfördes till den nya 
lanthushållsskolan i slutet av 1950-talet. Det är 
tre byggnader ställda i en fyrkant med en öppen 

K Y RKERUDSKOL A N

Miljöavgränsning Kyrkerudskolan.
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sida mot sjön Västra Silen. Byggnaderna har 
olika funktioner och är uppförda i en och två 
våningar. Materialen är tegel och träpanel som är 
röd- eller vitmålad. Här fanns lokaler med bland 
annat kök och vävstuga samt inackorderingsrum. 
Dessa byggnader, som stod färdiga 1958, har visst 
kulturhistoriskt värde. I kärnområdet finns också 
en mindre villa från 1930–40-talen. Den var under 
en period bostad åt rektorn för Lanthushållsskolan. 
I denna centrala del finns också en byggnad 
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med undervisningslokaler troligen uppförda på 
1980-talet. 

Lite längre bort från kärnområdet ligger den 
så kallade Villan uppförd på 1920-talet som 
rektorsbostad. Strax intill ligger en länga med 
lärarbostäder från slutet av 1950-talet. På andra 
sidan vägen ligger ytterligare två bostadshus, som 
enligt uppgift är arrendatorsbostäder. Alla dessa 
byggnader har kulturhistoriskt värde som delar av 
skolans historia och utveckling. 

Kyrkeruds gård uppförd på 1880-talet. Blev lantmannaskola 1922. 
Foto: Fritz Arenö.

Flygbild över Kyrkerud 1965, Värmlands Museums bildarkiv.
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Kulturhistoriskt värde
Byggnaderna på Kyrkeruds skola har ett kultur-
historiskt värde då de är ett uttryck för de utbild-
ningar som bedrivits på platsen i närmare 100 år. 
Byggnaderna berättar om olika tiders undervis-
ning och skolans olika inriktningar. 
Huvudinriktningen mot skog visar på skogens 
betydelse för trakten. 

Viktiga karaktärsdrag i miljön
• De olika byggnadernas särdrag som speglar  
 olika tillkomsttider och olika funktioner.

• Utrymmena mellan byggnaderna är viktiga  
 för upplevelsen av byggnaderna liksom  
 utsikten mot Västra Silen.

• Den gamla gårdstomtens utbredning och  
 eventuella spår av trädgård.

Rekommendationer
• Vid ev. ändringar eller tillbyggnader, utgå från  
 de befintliga byggnadernas olika karaktärer,   
 behåll i största möjliga mån utrymmet mellan  
 byggnaderna och låt de naturgeografiska för-  
 utsättningarna styra placering och utformning  
 av eventuella nytillskott. 

• Vid ändringar, var särskilt varsam om de två   
 äldsta skolkomplexen, magasinet, rektors- 
 och lärarbostäder samt skolans struktur med   
 utrymmen mellan byggnaderna.

K Y RKERUDSKOL A N

Det nya skolhuset för lantmannaskolan stod färdigt för inflyttning 1949. 
Foto: Fritz Arenö.
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Den nya skolbyggnaden byggs upp framför den gamla huvudbyggnaden  
som revs senare. Foto Fritz Arenö.

Skolhuset idag. 

Lanthushållsskolan som den såg ut 1970. Foto Bertil Danielsson.
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Värdefull miljö 
Årjängstravet

Årjängstravet, även kallat Sveriges vackraste 
travbana, har stor betydelse för orten och är ett 
kännetecken för Årjäng runt om i Sverige. Travet 
har betydelse för näringslivet, inte minst för 
besöksnäringen med runt 30-35 000 besökare per 
år. Årjängstravet är en av Sveriges första travbanor 
då den byggdes 1936 och är ett fysiskt tecken på 
den långa kontinuitet av hästintresse som finns i 
trakten.

Travsporten hade när banan byggdes redan en djup 
förankring i bygden. Sedan slutet av 1800-talet 
hölls travtävlingar vintertid på de frusna isarna. 
Man samlades vid en närbelägen sjö och ställde i 
ordning en bana. Publiken kom gärna, för det här 
var ett av årets stora nöjen. Att tävlingarna blev 
så omtyckta berodde kanske också på att den ofta 
avslutades med prisutdelning och fest. Under lång 
tid var det framförallt två gånger om året som 
bönderna ville mäta hästarnas travförmåga, på 
julottan och mârten. 

Det var vanliga arbetshästar som arbetade på åkern 
på sommaren och i skogen på vintern och med 
tävlingarna fick man chans att visa att man kunde 
föda upp duktiga hästar och på så vis göra pengar 
på avel och försäljning. Det gjordes ofta hästaffärer 
i samband med tävlingarna.  

I Norge kom travsporten tidigare, redan 1832 hölls 
de första organiserade tävlingarna i Kristiania. Det 
var troligtvis inspiration från grannlandet som 
gjorde att travintresset i gränsbygden sköt fart. 
Travklubbar bildades på olika håll i Nordmarken, 
Karlanda Travklubb var den första 1894. Underlaget 
av travare var stort i Värmland och Nordmarken 
blev snart ett av de mest framgångsrika distrikten 
på tävlingarna runt om i Sverige. 

1934-35 började diskussionerna om att bygga en 
egen travbana. Än fanns bara tre fasta landbanor 
i Sverige. Travbanan placerades öster om 
marknadsplatsen, längst vägen där man redan 
under 1900-talets början hade kört lopp. Den 7 
juli 1936 började man fälla träd, bana, schakta ur 
bergsknallar och fylla i hålor ute på myren, för hand 
med spade och skottkärra. Tio veckor senare, den 
30 september gick det första loppet! 

Travbanan fick stor betydelse för travsporten men 
även för bygden i övrigt. Det blev tidigt en tillgång 
för ortens lantbrukare, som ofta kombinerade 
jordbruk med hästuppfödning. I tävlingen på 
hemmaplan kunde man nu visa vad hästen kunde 
prestera och sedan sälja till bra priser.

Travbanans tillkomst förde också med sig att Årjäng 
som ort uppmärksammades i övriga Sverige och att 
besökare reste hit. För näringslivet betyder det nya 
arbetstillfällen och möjligheter till extrainkomster. 
Camping och hotell är fullbokade veckan runt de 
18 tävlingsdagar som körs varje år då ett lopp kan 
ha 12-15 000 besökare. Sedan 1998 ligger även 
Nordiska Travmuseet inom travbanans område, 
vilken även har restaurang och konferenslokaler. 

Miljöavgränsning Årjängstravet.

Läs vidare:
Årjängstravet 1936-1986 av Per O. Magnusson, 1986
Årjängstravet mellan 50 och 80 av Göran Axelson  
och Bengt Kroken Nilsson, 2016
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VÄ RDEFULL MILJÖ

Viktiga karaktärsdrag i miljön
• Terrängen med höjden intill som en naturlig  
 läktare och inslaget av tall och skog som gör  
 travbanan trivsam och vacker.

• Fristående byggnader som inte är 
 sammanbyggda.
   
• Byggnader som fanns redan från starten, 
 vilka är måldomartorn och bandomartorn.  
 Samt entrén och damklubbens byggnad 
 som uppfördes strax därefter. Även ett  
 stall är från banans start, 1936.

• Från 1950-talet finns en travrestaurang i  
 tidstypisk arkitektur som också berättar om  
 travbanans framväxt och 1950-talet som en  
 mycket aktiv period.

Kulturhistoriskt värde
Årjängstravet har ett högt kulturhistoriskt värde 
då det är ett fysiskt uttryck för det stora häst-
intresse som har en lång kontinuitet i bygden. 
Årjängstravet har sedan det byggdes 1936 varit 
ett landmärke för Årjäng och gjort orten känd.

Rekommendationer
• Vid ev. ändringar eller tillbyggnader, utgå  
 från travbanans öppenhet med fristående  
 byggnader och inslag av grönska samt den  
 kuperade terrängen. 

• Vid ändringar, var särskilt varsam om  
 de två domartornen, entrén, damklub- 
 bens byggnad samt travrestaurangen.

Travlopp, bildbanken Årjängs kommun.

Travbanan i dag, 2018.

Entrén till travbanan.
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B Y G G N A D E R 
med kulturhistoriska värden i Årjäng
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Fastighetsbeteckning: Banken 3

Adress Storgatan 52
Byggår Okänt. Nuvarande utseende kom  
 till 1961
Arkitekt Ombyggnad 1961 av Tor Andersson
Byggherre Ombyggnad 1961 av Bo Wejrum

Ur bygglovsarkivet
1986 fasadändring och ombyggnad. 1991 skylt  
Elinstallationer. 1998 Flügger färg. 2010 fasadändring 
fönster på sidan.
Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Byggnad där Wermlandsbanken haft sina lokaler, 
ett av affärshusen längs med Storgatan. Huset 
renoverades till ett helt nytt utseende 1961 ritat 
av Tor Andersson. Fasaden är indelad i fält genom 
skifferplattor.

Viktiga karaktärsdrag  
 • Karaktären av butikslokal med stora  
  skyltfönster och stort entréparti.
 • Fasadbehandlingen med skifferplattor som  
  bildar rutmönster.
 • Takformen.

Fastighetsbeteckning: Banken 4

Adress Storgatan 50

Ur bygglovsarkivet
1947 renoveringsarbete. 1952 skylt Skohörnan Anna 
Olsson. 1955 skylt Fiat. 1964 ny skylt Årjängsortens 
jordbrukskassa. 1968 skylt Årjängs musikhandel. 
1976 inglasning av veranda. 1978 skylt Bratex. 1987 
fasadändring. 1993 tillbyggnad veranda handikap-
panpassad. 1992 fasadändring.
Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Ett av affärshusen längs med Storgatan som ger ga-
tan dess karaktär. Det är ett timrat hus som byggdes 
och ägdes av familjen Olsson från Klinten i Klevane 
och kallades ”Klintehuset”.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Takets utformning som är halvvalmat och   
  brutet, med svängt avslut mot takfoten.
 • Frontespisen mot gatan med takkupor på  
  var sida.
 • Fönstersättning med butiks- respektive 
  lägenhetsfönster.

1

2
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Fastighetsbeteckning: Banken 4
Adress Storgatan 50
Värdering Röd - särskilt värdefull
Ekonomibyggnad som hör till ett affärs- och 
bostadshus längs Storgatan. Kallades ”Klintelagårn”, 
Huset mot gatan kallas ”Klintehuset” för att 
ägarfamiljen kom från Klinten i Klevane. 
Ekonomibyggnaden visar på den agrara karaktär 
som fanns både längs Storgatan och i omgivningen 
under 1800-tal och tidigt 1900-tal.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Karaktären av uthusbyggnad består i volmen,  
  den enkla panelade fasaden struken med   
  röd slamfärg, avsaknaden av fönster i botten- 
  plan, vitmålade enkla fönster på övre plan och  
  rödmålade dörrar. 

Känslighet  på så sätt att den har mycket autenti-
citet kvar i material och utformning. Karaktären av 
ekonomibyggnad bör bestå.

Fastighetsbeteckning: Banken 7

Adress Storgatan 44
Byggår 1952
Arkitekt Byggmästare Sven Edlund, Karlstad
Byggherre Svenska Gulf Oil Company ab

Ur bygglovsarkivet 
1931 pumpar. 1958 skylt Gulf. 1962 tillbyggnad 
spolplatta. 1964 tillbyggnad kallförråd. 1977 
skärmtak över pumpar. 1978 till och omflyttning av 
lokaler. 1987 skylt Q8. 1994 tillbyggnad. 
Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Platsen har lång kontinuitet av bilservice och 
bensinstation sedan 1930-talet och varit ett nav och 
samlingspunkt i Årjängs centrum. Byggnad till höger 
på bild är från 1952. Tidigare var det Nafta och på 
1930-40-talen fungerade den som busstation för BJ-
bussarna. På 1940-talet blir det Gulf bensinstation 
och bilservice.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Tidstypiska betongglas i södra fasaden.
 • Karaktären av garage/bensinstation med  
  portar och butiksdel.

3

4
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Fastighetsbeteckning: Banken 8

Adress Erik Trells väg 3
Byggår 1936
Ur bygglovsarkivet 
1966 omfärgning av fasad
Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde

Bostadshus i tidstypisk 1930-talsfunktionalism med 
välbevarade karaktärsdrag.

Viktiga karaktärsdrag  
 • Den kubiska formen och det tegelklädda 
  tälttaket.
 • Originalfönster med fast mittpost, smal karm  
  och mörkare kulör än fasaden.
 • De små skärmtaken ovanför entréerna.

Fastighetsbeteckning: Banken 13

Adress Storgatan 46
Byggår 1946
Arkitekt Tor Andersson
Byggherre Gunnar Danielsson
Ur bygglovsarkivet 
1967 från kontor till lägenheter. 1976 riva vägg i 
Lindgrens herrekipering ab. 1985 ombyggnad vinds-
plan. 1987 ombyggnad. 1987 skylt Lindgrens Storga-
tan herr & dam. 1990 ombyggnad mindre bostad.
Historisk bild Foto: Fritz Arenö
Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Butiks- och bostadshus längs Storgatan som bygg-
des som apotek och ritades av arkitekten Tor An-
dersson i tidstypisk modernistisk stil. En av 1900-ta-
lets tvåvåningsbyggnader längs med Storgatan med 
butiker i bottenvåning och bostäder på övervåning.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Putsad fasad med fönstersättning som 
  avspeglar de två våningarnas respektive  
  butiks- och lägenhetsfunktioner.
 • Trappan till entrén.

6

5
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Fastighetsbeteckning: Banken 15

Adress Storgatan 58
Byggår 1968
Arkitekt l. Johansson ark & ing. byrå ab.
Byggherre Årjängs Järn

Ur bygglovsarkivet
Järnhandelsbygget, 1968 rivning, ansökan gäller  
rivning av 4 st. byggnader. 1983 ombyggnad. 1987 till-
byggnad fasader. 1988 skylt SH-foto. 2003 tillbyggnad.
Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde

Modernistiskt affärs- och bostadshus i ett centralt 
läge i korsningen Storgatan/Kvarnåsgatan. Stora 
uppglasade partier med inre bärande pelare karaktä-
riserar bottenvåningen och är typiskt för modernis-
men.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Fasadmaterial och skyltfönster med skärmtak.
 • Stora perspektivfönster på bottenvåningen.
 • Takformen.

Fastighetsbeteckning: Banken 16

Adress Storgatan 56
Byggår 1906
Värdering Röd - särskilt värdefull

S.J. Reinholdsons ur- och guldsmedsaffär med lång 
kontinuitet, från husets bygge och än i dag. Butikslo-
kaler i bottenvåningen och bostäder på övervåningen. 
Karaktäristisk byggnad längs med Storgatan med sitt 
torn och sekelskiftesarkitektur. En av få affärs-
byggnader från sekelskiftet som finns bevarade.  

Viktiga karaktärsdrag  
 • Tornet.
 • Falsat plåttak.
 • Fönstersättningen för butik i bottenvåning  
  och bostad i övervåning.
 • Fönstrens utformning med traditionellt  
  snickeri inspirerad av norsk träarkitektur.

8

7



86

Fastighetsbeteckning: Banken 17

Adress Storgatan 54
Byggår 1910 ombyggnad, 1929 nybyggnad 
uppförs i anslutning till befintlig byggnad
Arkitekt Eric eller Emil Carlsson, Åmål
Byggherre G. A. Karlström, fabrikör. W.   
 Berglund, husägare
Ur bygglovsarkivet 
1937 nytt skyltfönster o flytt av ingång för norra bu-
tiken. 1946 ombyggnad takkupa samt inreda vinds-
våning. 1956 byte av fönster. 1957 neonskylt Årjängs 
skomagasin samt skylt Arnes. 1962 skylt Sparbanken. 
1981 skylt Hedefurs kläder börsen. 1981 byta tegeltak 
till plåt. 1996 nybyggnad av affärshus. 1996 skylt 
Bergers lek & bosättning. 1998 fasadrenovering, 2016 
skylt Gottebiten.
Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Detta är troligtvis det hus som garverifabrikanten G A 
Karlström köper 1910 och gör om och startar Årjängs 
Läder och Skomagasin i. En byggnad längs med 
Storgatan med affärer i bottenvåning och bostäder i 
övervåning som huserat många olika verksamheter 

Fastighetsbeteckning: Berget 4

Adress Storgatan 23
Byggår 1914

Ur bygglovsarkivet 
1986 nytt tak från tegel till svart plåt
Historisk bild Foto: Fritz Arenö
Värdering Röd - särskilt värdefull

Kakelugnsmakare Andersson bodde i huset  
(och kanske uppförde det) under första delen av 
1900-talet. En massiv och pampig villa med drag av 
jugendstil och vackra originalfönster kvar. Relativt 
välbevarad även om takteglet bytts mot plåt. Väl 
synlig utmed Storgatan med ett miljömässigt värde. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Volymen och den halvvalmade takformen.
 • Balkongens säregna takform och snickeri.
 • Originalfönster med tidstypisk indelning 
  och foder.
 • Snickerier på fasad och veranda.

10

9

genom åren. Har genomgått många förändringar 
och har inte mycket av sin ursprungliga karaktär 
kvar men har ändå ett kulturhistoriskt värde i och 
med att det är ett av de äldre affärshusen som 
karaktäriserar Storgatan. Se vidare i Värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Skyltfönster i bottenvåningarna
 • De två burspråken
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Fastighetsbeteckning: Berget 11

Adress Storgatan 27
Byggår Början av 1930-talet
Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde

Tidstypisk byggnad i ett väl synligt läge  
utmed Storgatan. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Volymen och det valmade sadeltaket,  
  lagt med tegel.
 • Den putsade fasaden med typisk 
  fönstersättning
 • Originalfönster med fast mittpost,   
  tunna karmar och spröjsade bågar.

12

11

Fastighetsbeteckning: Björnen 1

Adress Storgatan 42
Byggår 1880-talet eller äldre

Ur bygglovsarkivet 
1938 tillbyggnad av trapphus vid fastigheten Ströms-
berg under trappan ska inrättas vattenklosett;  
Alma Sandersson. 1945 tillbyggnad veranda samt  
fasadändring, 1967 ändrad användning samt fasad-
ändringar bostadsfönster till skyltfönster för Strum-
pan. 1988 skylt Sytt & slöjdat. 1986 skylt Stures Ur. 
1987 tillbyggnad. 1992 skylt Mini Livs Nassir.

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Huset ägdes av skräddare J S Sandersson och hans 
hustru Alma. Ett bostads- och affärshus längs med 
Storgatan som är från 1800-talet. Under åren har det 
huserat många olika verksamheter. Som en av de 
äldre byggnaderna längs med Storgatan med typiskt 
utseende i form av en villa med både verksamheter 
och bostad har den ett kulturhistoriskt värde. 
Byggnaden har dock förändrats mycket och har inte 
kvar sitt ursprungliga utseende. På historisk bild ser 
det ut som den har skiffertak, vilket var påkostat, den 

hade även en fin farstukvist.  
(Se boken Årjäng i gamla vykort).

Viktiga karaktärsdrag 
 • Drag som visar att byggnaden har hög ålder:  
  volymen, det vinkelställda taket med dekora 
  tioner i gavelspetsarna.
Risk Byggnaden bör underhållas. Rekommenderas 
att inspireras av historisk utformning. 
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Fastighetsbeteckning: Björnen 2

Adress Storgatan 40
Byggår 1880-talet eller äldre

Ur bygglovsarkivet 
1937 veranda för fru Betty Flink. 1947 takkupa. 1949 
förslag till inredning av hembageri. 1971 skylt Osby. 
1980 skylt Pia salongen. 1984 skylt Abella. 1993 
tillbyggnad baksidan. 2006 Blomsterverkstan.

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde

Ett bostads- och affärshus längs med Storgatan som 
är från 1800-talet. Under åren har det huserat många 
olika verksamheter. Som en av de äldre byggnaderna 
längs med Storgatan med typiskt utseende i form 
av en villa med både verksamheter och bostad har 
den ett kulturhistoriskt värde. Byggnaden har dock 
förändrats mycket och har inte kvar sitt ursprungliga 
utseende. Se vidare i Värdefull miljö.
(Se historisk bild i boken Årjäng i gamla vykort).

13

Viktiga karaktärsdrag 
 • Drag som visar att byggnaden har hög ålder:  
  volymen, taket med frontespis och fönstrens  
  placering.

Fastighetsbeteckning: Björnen 3

Adress Storgatan 38
Byggår 1880-talet eller äldre

Ur bygglovsarkivet 
1977 tak över balkong. 1989 KA-fritid försäljning 
uthyrning. 1985 ombyggnad solarium. 1992 skylt EA 
blommor. 1994 skylt taxi. 2002 tillbyggnad.

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Byggnad från 1800-talet som ligger längs med  
Storgatan. Här bodde landstingsman Nils Björnsson 
med maka och dotter. Dottern drev mjölkaffär här 
omkring 1928-30. En tid var det kaférörelse och 
även lantmannabanken hade sina lokaler i detta hus 
en kort tid. Under åren har det huserat många olika 
verksamheter. Som en av de äldre byggnaderna längs 
med Storgatan med typiskt utseende i form av en villa 
med både verksamheter och bostad har den ett 
kulturhistoriskt värde. Byggnaden har dock föränd-
rats mycket under 1970- och 80-tal och har inte kvar 
sitt ursprungliga utseende. Se vidare i Värdefull miljö. 

14

Viktiga karaktärsdrag 
 • Drag som visar att byggnaden har hög ålder:  
  volymen, taket med frontespis och fönstrens  
  placering.
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Fastighetsbeteckning: Brunnen 15

Adress Brunnsvägen 8
Byggår 1958
Arkitekt Bo Wejrum

Ur bygglovsarkivet 
På ritning från 1968 står det ritning till 
pensionärshem å tomten nr 16 i kv. Brunnen 26. 
Brunnsvägen 8. 
Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde

Byggnad som uppfördes som lägenheter för  
äldre samt en samlingssal. Numera mindre 
hyreslägenheter. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Putsad fasad och symmetrisk fönstersättning.
 • Sadeltak med skorstenar och lertegel.

15

Fastighetsbeteckning: Bryggan 1

Adress Hamngatan 12
Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde

Byggnaden är en tidigare såg, snickeriverkstad och 
auktionskammare byggd och ägd av Georg Ruus. 
Byggnaden ligger vid Silbodalsälven och visar på 
områdets långa kontinuitet inom såg- och träindu-
strin. Intill vid forsen finns också Erik Edvinssons  
f.d. såg och snickeri, en byggnad med putsad  
bottenvåning och övervåning i brunmålad träpanel. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Byggnaden präglas av den enkla formen.
 • Faluröd fasadfärg.

16
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Fastighetsbeteckning: Bryggan 2 och 3

Adress Hamngatan 14
Byggår 1857 (1870 enligt taxering)
Byggherre Per Olsson
Värdering Röd - särskilt värdefull
Byggnaden ligger intill Högerudsforsen i Silbodalsäl-
ven. Huset kallades ”Valborg i Svingens” byggt 1857 av 
Per Olsson från Arvika som också hade snickeriverk-
stad i anslutning till bostaden där han bl.a. tillverkade 
möbler. Olsson deltog i byggandet av Silbodals kyrka 
och skall bl.a. ha lagt in det välvda innertaket samt 
färdigställdt predikstolen. Hans dotter Laura drev 
kaffe och läskedrycksförsäljning samt sömnad i huset. 
Alla som skulle till eller kom från ångbåtsbryggan 
passerade här och många kom in för en kopp kaffe 
och en pratstund. På 1930-talet var det en frisersalong 
i huset. Byggnaden ha genomgått ändringar genom 
åren, 1927 en omfattande renovering och 1976 byte 
av fönster, men har ett historiskt värde som en av de 
äldsta byggnaderna i området. 

Viktiga karaktärsdrag  
 • Faluröd fasad med vita snickerier och brutet  
  sadeltak. 

Fastighetsbeteckning: Bryggan 4

Adress Hamngatan 16
Byggår 1924

Ur bygglovsarkivet 
1953 utbyte inv. trappa, ny entrédörr, utökning 
lagerutrymme, utbytte murstock. 1986 ombyggnad. 

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde

Karaktäristisk byggnad intill Hamngatan med 
sin säregna takform. Bidrar till en intressant 
miljö med äldre byggnader utmed Hamngatan, 
har dock förändrats mycket i fasaden bl.a. med 
tilläggsisolering. Se mer i värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Säregen takform lagt med skivtäckning.

18
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Fastighetsbeteckning: Bryggan 7

Adress Hamngatan 8

Värdering Röd - särskilt värdefull
En liten byggnad vid Silbodalsälvens utlopp. Huset 
har fungerat som tvätthus, även kallat brygghus, med 
en liten bostad ovanpå. Det kan även har varit snick-
eriverksamhet enligt en uppgift. Huset har kallats 
”Kupa” (Kupan). En äldre byggnad med koppling till 
vattnet då det varit brygghus, ett arbete som oftast 
utfördes av kvinnor, vilka varit underrepresenterade i 
historieskrivningen och det finns därför ett värde i att 
lyfta fram de fysiska kulturmiljöer som finns.  
Byggnaden har många originalmaterial kvar. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Volymen.
 • Sadeltak lagt med plåt i skivtäckning.
 • Faluröd träfasad.
 • Vitmålade, spröjsade träfönster.

Känslighet  Delvis hög känslighet då flera äldre 
material finns kvar, försvinner de i en ovarsam 
renovering så försvinner en del av värdet. 
  

19

Fastighetsbeteckning: Bryggan 7

Adress Hamngatan 10
Byggår 1910
Värdering Röd - särskilt värdefull
Längs vägen som går ner till hamnen, där förut
ångbåtsbryggan fanns, ligger ett hus med två torn. 
Huset liknar ett litet slott i tre våningar. Det byggdes 
1910 av trävaruhandlaren Valdén som bodde där med 
sin familj till 1916. Huset såldes till länsman Anders 
Norelius samt hans fru Maja. Under deras tid byggdes 
de två tornen, vilka utgör trappuppgången till andra och 
tredje våningarna. Under 1925-28 då järnvägen byggdes 
var det järnvägskontor på tredje våningen. Byggnaden 
är välbevarad, mycket fint renoverad med vackra 
originalfönster kvar. En ståtlig byggnad som ligger 
vackert längs med Hamngatan ner mot hamnen och har 
ett högt kulturhistoriskt och miljömässigt värde.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Den rektangulära och stora volymen.
 • Den ljust målade träfasaden.
 • Balkonger, torn och andra dekorativt  
  utförda element på fasaden.
 • De tidstypiskt spröjsade träfönstren med 
  småspröjsad överdel.

Känslighet  i exteriörens utformning, som   
material och originalfönster.

20
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Fastighetsbeteckning: Bryggan 8

Adress Hamngatan 

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde

Båthus eller fiskebod i hamnen. Enda ensamstående 
båthuset som finns kvar. Har ett kulturhistoriskt och 
miljömässigt värde i kopplingen till hamnen.  
Se mer i värdefull miljö. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Funktionell byggnad av enkla material.  
 • Faluröd träpanel, sinuskorrugerad plåt på   
  sadeltaket, små fönster för ljusinsläpp och  
  stor svartmålad port på gaveln. 

Fastighetsbeteckning: Buaren 1

Adress Fogdevägen 2

Ur bygglovsarkivet 
1972 tillbyggnad veranda.

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Äldre bostadshus i ett område som tidigare hade en 
mer agrar karaktär. Delvis bevarade material. 

Viktiga karaktärsdrag  
 • Karaktär av mangårdsbyggnad från   
  sekelskiftet eller 1900-talets början.
 • Faluröda fasader med vita snickerier och   
  fönster i tidstypiskt utförande.

22

21



93 

Fastighetsbeteckning: Buaren 8

Adress Fogdevägen 4
Byggår 1857 

Värdering Röd - särskilt värdefull
En äldre gård och gårdsläge, troligtvis är det samma 
gård som syns på häradskartan från 1883-95. En äldre 
årsring som visar hur Årjäng växt fram och förtätats 
mellan äldre jordbruksfastigheter. Viss snickarglädje 
samt glasveranda är äldre.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Det fria läget på höjden
 • Fönsterplacering

Fastighetsbeteckning: duVan 1

Adress Storgatan 21
Byggår 1944-45

Ur bygglovsarkivet 
1953 utbyte inv. trappa, ny entrédörr, utökning 
lagerutrymme, utbytte murstock. 1986 ombyggnad. 

Värdering Röd - särskilt värdefull
Byggnad i funktionalistisk stil i ett väl synligt läge 
längs med Storgatan. Välbevarade material och 
karaktärsdrag.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Den kubiska volymen med sadeltak lagt 
  med lertegel
 • Den putsade och ljust avfärgade fasaden med  
  sin fönstersättning
 • Originalfönster med fast mittpost, tunna  
  karmar och spröjsade bågar

Känslighet  Delvis känslig exteriör då den är vär-
defull på grund av sina välbevarade och tidstypiska 
material, som fönster och entréparti.

24
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Fastighetsbeteckning: enen 1

Adress Kyrkåsvägen 1
Byggår 1926

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Tidstypisk 1920-tals villa med flera fina karaktärsdrag 
välbevarade, tillbyggd senare på ett bra anpassat sätt.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Villa av 1920-talskaraktär med träfasad,   
  spröjsade fönster och brant sadeltak med   
  takkupa.

Fastighetsbeteckning: hammarsgÅrden 11

Adress Sveavägen 26
Byggår 1909

Värdering Röd - särskilt värdefull
Gick under namnet Villan och var bostad för 
landsfiskal Nordström. Arkitekturen har drag av 
jugend både i takformer, den putsade fasaden och de 
småspröjsade fönstren. Relativt välbevarad även om 
den svart/vita färgsättningen inte är tidstypisk och 
vissa delar som dörrar och balkong är utbytta så är 
det en gedigen villa i tidstypisk jugendstil, en ovanlig 
byggnad i Årjäng.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Takformen med många takfall.
 • Putsad fasad
 • Småspröjsade fönster.

26
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Fastighetsbeteckning: hammarsgÅrden 26

Adress Sveavägen 24
Byggår 1862

Ur bygglovsarkivet 
1991 ombyggnad till flerbostadshus, 1964 garage. 
 
Värdering  Röd - särskilt värdefull

Hammarsgården byggdes 1862 av P. B. Köhlin 
som drev skjutsstation och gästgivargård 
med övernattning och service på 1800-talet. 
Byggnaden kallades för ”Norr”. En ståtlig och 
vacker herrgårdsliknande byggnad som är en av 
Årjängs äldsta byggnader. Intressant historik som 
skjutsstation och gästgivargård, vilket hade en viktig 
funktion för resande på landsbygden. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Herrgårdsliknande karaktär.
 • Skiffertak 
 • Träfasad med ljus färgsättning.

Fastighetsbeteckning: hammarsgÅrden 26

Adress Sveavägen 24

Värdering Röd - särskilt värdefull
Magasin tillhörande Hammarsgården. Okänd ålder, 
men Hammarsgården är byggd 1862 så runt det 
årtalet är troligt. Byggnaden berättar att det bedrevs 
ett jordbruk vid gården, vilket var vanligt för de flesta 
vid den här tiden, endera i större skala eller mindre 
för självhushållning. Har troligtvis varit rödmålad 
tidigare. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Karaktären av magasin där fönster saknas. 
 • Upphöjd på sten.

28
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Fastighetsbeteckning: huken 1:124

Adress Huken 301

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Ett litet bostadshus längst vägen vid Huken. Oklar 
ålder men uppskattas vara från 1800-talet. 
Traditionell utformning med rödmålad träpanel  
och sadeltak. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Rödmålad träfasad.
 • Småspröjsade träfönster.
  • Liten volym med sadeltak.

29         

Fastighetsbeteckning: huken 1:135

Adress Huken Lövåsen 1
Byggår 1889

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Ett äldre bostadshus i området Huken med putsad 
fasad vilket är ovanligt för tiden om det inte var en 
offentlig byggnad, kan det ha varit någon verksamhet 
här, tex en handel? Fin uppbyggnad med markerade 
hörn, frontespis och veranda. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Den putsade fasaden. 
 • De ursprungliga träfönstren i avvikande 
  kulör mot fasaden.

30
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Fastighetsbeteckning: högBacka 6

Adress Högbackavägen 4

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Bostadshus i 1920-talsklassictisk stil.

Viktiga karaktärsdrag 
 • De originalfönster som finns kvar.
 • Takformen med frontespis.

31

Fastighetsbeteckning: kaBBelekan 1-5 m.fl.

Adress Almgatan 2, 4, 6, 8, 10 m.fl.
Byggår 1973

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde
Längst Almgatan ligger en rad av kedjehus och villor 
med mycket tidstypisk arkitektur och med omsorg 
om placering och artikulering i fasad genom olika 
riktningar på panelen. Det bör utredas vidare om 
det är fler byggnader utmed gatan som har samma 
karaktär.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Placering i förhållande till varandra.
 • Volymerna, takformen.
 • Panelriktningen.
 • Tidstypiska färgsättningar (röd, grön osv).

Känslighet Delvis känslig i exteriörens    
utformning, se viktiga karaktärsdrag.

32
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Fastighetsbeteckning: kullen 1

Adress Storgatan 20
Byggår 1949-50
Arkitekt Byggnadsfirman Ernst Nilsson  
 & son, Bo Wejrum
Byggherre Köpman Herman Elofsson

Ur bygglovsarkivet
 1954 ombyggnad vävkammare, 1945 slakteri och 
bilfirma i ekonomibyggnaden bakom. 

Värdering  Röd - särskilt värdefull
Ett litet hus i tidstypisk modernistisk stil som 
ligger längs med Storgatan. Vackert entréparti och 
välbevarade fönster. En dekorativ grind mot gatan. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Den ljust putsade fasaden och dess   
  fönstersättning med originalfönster med 
  fast mittpost och tunna karmar. 
 • Entrépartiets material och utförande.

33

Fastighetsbeteckning: kullen 2

Adress Storgatan 18
Byggår 1928
Arkitekt Gunnar Danielsson enligt 
 bygglovsritning
Byggherre Herman Elofsson
Historisk bild Foto: Axel Gunnar Ödvall

Värdering Röd - särskilt värdefull
Tidigare var det köpman Herman och Ida Elofssons bostad, 
en villa i tydlig 1920-talsklassicistisk stil som bibehållit 
mycket av sin karaktär. Ligger i ett väl synligt läge utmed 
Storgatan. En välbevarad och tidstypisk vacker villa.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Volymen
 • Det valmade taket med tegelpannor,   
  tidstypiskt utformade takkupor och två   
  skorstenar.
 • Den putsade fasaden i ljus kulör med släta   
  hörn och indelning.
 • Fönstrens placering och utförande i trä med  
  mittpost, tunna karmar och spröjsade bågar.
 • Entréparti med omfattning och profilerat   
  överstycke.
Känslighet  av exteriörens material och 
utformning, tex fönster och takpannor.
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Fastighetsbeteckning: kyrkerud 1:13

Adress Kyrkerudskolan Pilen
Byggår Uppskattat till ca 1940-tal

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Uppfördes som bostad för rektorn till 
Lanthushållsskolan. Se mer i Värdefull miljö. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Karaktären av äldre bostad med sadeltak  
  och tidstypiska fönster. 
 • Träfasad och falurödfärg. 35

Fastighetsbeteckning: kyrkerud 1:13

Adress Kyrkerudskolan
Byggår 1958
Arkitekt HaHoLi, Havstad Hollström  
 Lindell Ark

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde
Undervisningslokaler för Lanthushållsskolan som 
visar på Kyrkerudskolans utveckling och utbyggnad. 
Tidstypisk arkitektur. Se vidare i Värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Den långsträckta formen som tillsammans  
  med andra byggnader bildar en öppen   
  innergård mot vattnet.
 • Fönstersättningen bl.a. i långa band.

36
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Fastighetsbeteckning: kyrkerud 1:13
Adress Kyrkerud
Byggår 1947-49
Byggherre Wärmlands läns landsting  
 byggnadskommitté

Värdering Röd - särskilt värdefull
Huvudbyggnad på Kyrkeruds skola, byggdes som 
lant- och skogsmannaskola, vilket visar skogens 
stora betydelse i trakten. Kyrkerud har varit en viktig 
institution i snart hundra år och ligger vackert vid 
vattnet i en samlad miljö. Se värdefull miljö för vidare 
beskrivning.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Volymer
 • Material i form av gult fasadtegel, rött   
  tegeltak och brunmålade träfönster.
 • Den tidstypiska arkitekturen.

37

Fastighetsbeteckning: kyrkerud 1:13

Adress Kyrkerudskolan Häggen & Björken
Byggår 1958
Arkitekt HaHoLi, Havstad Hollström 
 Lindell Ark 

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Elevbostad som inringar en gård tillsammans med 
undervisningsbyggnader med utblick mot vattnet. 
Ingår i sammanhanget kring Kyrkeruds skola som 
elevbostäder. Se mer i Värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Fönstrens indelning.
 • Tegelfasad och sadeltak.

38
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Fastighetsbeteckning: kyrkerud 1:13

Adress Kyrkerudskolan
Byggår 1958
Arkitekt  HaHoLi, Havstad Hollström  
 Lindell Ark

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Undervisningslokaler för Lanthushållsskolan som 
visar på Kyrkerudskolans utveckling och utbyggnad. 
Tidstypisk arkitektur.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Den långsträckta vinkelställda formen som  
  bildar en öppen innergård mot vattnet.
 • Fönstersättningen bl.a. i långa band.

39

Fastighetsbeteckning: kyrkerud 1:13

Adress Kyrkerud
Byggår Uppskattat till 1800-tal eller äldre

Värdering Röd - särskilt värdefull
Magasinsbyggnad till den lantgård som låg här när 
Kyrkeruds skola etablerades 1922. Byggnaden är  
enligt uppgift flyttad, men är det enda som påminner 
om lantgården som låg här innan skolan.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Volym
 • Material
 • Magasinskaraktär
 • Vällingklocka under skärmtak.

Känslighet Hög känslighet, för materialbyten och 
minskning av karaktären som magasin, tex genom 
fönsterupptagningar.
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Fastighetsbeteckning: kyrkerud 1:25, 1:27 
och 1:28
Adress Kyrkerud 103, 104, 105, 106
Byggår Bygglov lämnas in 1959, 
 men enligt uppgift byggt 1961
Arkitekt HaHoLi, Havstad Hollström  
 Lindell Ark
Byggherre Landstinget

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Uppfördes som lärarbostäder till Kyrkeruds skola 
och har ett värde i helhetsmiljön kring skolan. Har en 
intressant tidstypisk arkitektur där material dock har 
bytts ut nyligen. Se mer i Värdefull miljö. Enligt upp-
gift från boende ritat av Tor Andersson, som under 
perioder arbetade åt HaHoLi.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Tidstypiska radhus i en våning med förskjutna  
  byggnadsvolymer.
 • Fasadmaterial av tegel och stående panel.
 • Små trädgårdar framför de olika fastigheterna.

42

Fastighetsbeteckning: kyrkerud 1:24

Adress Kyrkerudsvägen 102
Byggår 1923

Historisk bild Foto: Axel Gunnar Ödvall

Värdering Röd - särskilt värdefull
F.d. rektorsbostad till Kyrkeruds lant- och 
skogsmannaskola samt lanthushållsskola. Värdefull 
i sitt sammanhang med de andra byggnaderna vid 
Kyrkeruds skola. Visar på rektorns höga position i 
hierarkin samt hur bostad (privatliv) och arbete var 
nära förknippade. 1920-talsklassicistisk arkitekturstil. 
Se mer i värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Karaktären av större villa med sadeltak,   
  faluröd fasad, vita snickerier och  
  två skorstenar.

41
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Fastighetsbeteckning: kyrkÅsen 1

Adress Kyrkåsvägen 23
Byggår 1960
Arkitekt Ab Svenska Stenhus Arkitekt- och  
 Konstruktionsavd. Skövde rit. W-Ö 
Byggherre Karl Lindgren
Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Ett bostadshus längs Kyrkåsvägen på sluttningen mot 
vattnet. Fin tidstypisk arkitektur som är välbevarad.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Putsad och ljust avfärgad fasad med   
  originalfönster av trä, laserade i brunt.
 • Räcke till fransk balkong.
 • Tunt tak och takfötter.

Känslighet på så sätt att byggnaden är värdefull
på grund av sina välbevarade originalmaterial och 
tidstypiska utformning.

43

Fastighetsbeteckning: kyrkÅsen 2

Adress Kyrkåsvägen 21
Byggår 1960
Arkitekt Egna hem ab Myresjöhus ab 
 Vetlandahus 
Byggherre Affärsbit. Bengt Eriksson fack 33,  
 Noréns specerier
Ur bygglovsarkivet
1975 om och tillbyggnad altan. 
 
Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Ett bostadshus längs Kyrkåsvägen på sluttningen mot 
vattnet. Fin tidstypisk arkitektur som är välbevarad.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Byggnadsvolymen med takfallen.
 • Den röda tegelfasaden.
 • Originalfönster i trä.

Känslighet på så sätt att byggnaden är värdefull
på grund av sina välbevarade originalmaterial och 
tidstypiska utformning. 
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Fastighetsbeteckning: käglan 3

Adress Sveavägen 36
Byggår 1937 och 1941
Arkitekt Ernst Nilsson
Byggherre Svagdricksbryggeri Årjäng

Ur bygglovsarkivet
1937 svagdricksbryggeri. 1938 garage. 1941 till-
byggnad. 1948 ombyggnad inredning av 2 rum i 
vindsvåning, 1959 ombyggnad och nytt garage. 
1959 förändringsarbete i f.d. Årjängs bryggeri AB 
Pripp & Lyckholm, 1961 neonskylt. 1982 skylt 
Skogsvårdsstyrelsen. 

Värdering   Blå - visst kulturhistoriskt värde
Före detta bryggeri, tidstypisk modernistisk industri-
byggnad som representerar de små och mellanstora 
industrier som är karaktäristiska för Årjäng.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Karaktär av industriverksamhet 
  med lastbrygga.
 • Vinkelställd byggnadskropp och putsad 
  ljus fasad. 

45

Fastighetsbeteckning: käglan 7
Adress Backmansvägen 4
Byggår 1961
Arkitekt Tor Andersson 
Byggherre Erik Svanqvist A. Svanqvist & son
Ur bygglovsarkivet
1967 skylt Svanqvist Tryckeri. 

Värdering Röd - särskilt värdefull
Byggnad med tryckeri i skyltläge utmed E18 vid infarten 
till Storgatan. Ritades av arkitekten Tor Andersson 
1961 i en modernistisk arkitektur. Byggnaden har kvar 
den ursprungliga skylten ”Tryckeri” samt stor del av 
de karaktäristiska dragen med t.ex. fönsters placering 
och utformning. Byggnaden har ett arkitekturhistoriskt 
värde. Läs mer om ”1900-talsarkitekten Tor Andersson: 
funktionalist och modernist” av Annette Carlson.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Byggnadsvolymerna med olika takfall och   
  ljusinsläpp.
 • Originaldelar på fasaden som t ex koppardetaljer.
 • Fönsterband med träfönster. 
 • Putsad fasad.
 • Skylt ”Tryckeri”.

Känslighet för exteriöra förändringar av material, 
t.ex. fönsterpartiernas karmar.
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Fastighetsbeteckning: lommen 1

Adress Hamngatan 13
Byggår 1922 (enligt taxering)

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Ett bostadshus som ligger intill den gamla 
kyrkplatsen. Det har varit en mindre lantgård som 
haft en röd stallbyggnad intill. I huset har det bott 
många familjer samtidigt, bla kakelugnsmakaren 
Karl Nilsson med familj samt Anders Larsson som 
hade häståkeri med körningar åt Årjängs såg. Äldre 
byggnad som bidrar till miljön utmed Hamngatan.  
Se mer i värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Volymen och den för tiden typiska frontonen  
  som bryter upp sadeltaket på ena långsidan.
 • Ljust målad träfasad och s.k. flaggfönster.

47

Fastighetsbeteckning: mellanÅs 1

Adress Högerudsvägen 26
Byggår 1860-talet

Värdering Röd - särskilt värdefull
Byggnaden uppfördes som Årjängs första 
distriktsläkarbostad och mottagning. 
Ombyggd till förskola, ev. 1976. Byggnaden har 
genomgått en rad förändringar som delvis har 
minskat det kulturhistoriska värdet, men dess 
dominerande läge på en höjd och dess historik 
som distriktsläkarmottagning ger den ett högt 
historiskt värde. Det är också möjligt att avläsa 
originalbyggnadens utbredning och utformning. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Möjligheten att utläsa originalbyggnaden med  
  dess fönsterplaceringar och takutformning.  
 • Träfasad
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Fastighetsbeteckning: myggan 2 och 3

Adress Nertomtvägen 6, Claras gränd 5  
 och 7 samt Kvarnåsgatan 8
Byggår 1961-64
Arkitekt Tor Andersson 
Byggherre Kjell Carlsson
Värdering Röd - särskilt värdefull
Affärsbyggnad ritad av arkitekten Tor Andersson i 
modernistisk stil. 1964 invigdes Västsveriges första externa 
shoppingcenter och enligt pressen det första moderna 
varuhuset uppfört på svenska landsbygden. Är en del av 
den långa historien av handel i Årjäng, som började med 
marknaderna. Årjängs shopping är en korsning mellan 
den tidigaste funktionalismens starkaste idéer i form av 
plantaket, de skarpskurna linjerna samt fönsterbanden 
och 1950-60-talens amerikanskinfluerade internationella 
modernistiska västkustarkitektur. (Läs mer i boken ”Det 
moderna Värmland” s. 207.)

Viktiga karaktärsdrag 
 • Volymernas samspel i slänten gör byggnaden  
  till ett suterränghus. 
 • Äldre skivmaterial på väggar, äldre fönster-  
  och dörrpartier.
 • Vissa äldre neonskyltar.
 • Balkongen på övervåningen.
 • Dragspelsformen på fasaden på Myggan 3. 

49

Fastighetsbeteckning: nertomta 5

Adress Nertomtvägen 5
Byggår Oklart. Uppskattat till mitten av  
 1800-talet 
Värdering Röd - särskilt värdefull
Mangårdsbyggnad till fastigheten Nertomta som är en av 
de äldsta jordbruksfastigheterna i Årjäng, varav stor del har 
tagits i bruk för byggnation av centrala Årjäng. Byggnaden 
har ett högt kulturhistoriskt värde som en av de äldsta 
bevarade gårdarna i centrala Årjäng men idag även ett 
symbolvärde för det äldre Årjäng då den ligger på en plats 
med representativa funktioner som kommunhus, ett torg/
platsbildning vid Årjängstrollet samt hotell och utgör en 
tydlig fond vid en viktig entré till Årjäng.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Volym
 • Takets material och form samt de två   
  skorstenarna.
 • Grundkällare i natursten.
 • Träpanel målad faluröd.
 • Fönster och fönstersättning.
 • Veranda med snickarglädje.

Känslighet av exteriören på grund av sitt höga 
kulturhistoriska värde.
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Fastighetsbeteckning: pelikanen 6

Adress Östtomtvägen 4
Byggår 1932
Arkitekt Byggmästare Ernst Nilsson
Byggherre Karl Pettersson

Ur bygglovsarkivet
1971 ombyggnad. 

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Bostadshus med drag av 1920-talsklassicistisk stil 
med delvis välbevarade karaktärsdrag som t.ex. 
fönster.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Originalfönster med smäckra karmar i trä.
 • Den putsade fasaden i ljus färg.

51

Fastighetsbeteckning: skolan 14

Adress Västanåsvägen 7
Byggår 1864
Historisk bild Foto: Fritz Arenö

Värdering Röd - särskilt värdefull
Silbodals prästgård sedan 1864, men tomten har 
sedan 1600-talet varit plats för Silbodals prästgård. 
I prästgården hade bland annat kyrkoherde S. P. 
Persson sin bostad och pastorsexpedition från 1938 
till 1958. Kyrka och prästgård har funnits mycket 
länge i Årjäng. Byggnaden har ett högt historiskt 
värde.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Trädgårdens större yta kring    
  prästgårdsbyggnaden.
 • Volym och takform.
 • Ljust målad träpanel.
 • Tvåluftsfönster med mittpost och  
  tredelade bågar.
 • Rött tegeltak.

Känslighet för materialbyten.
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Fastighetsbeteckning: skolan 17

Adress Skolvägen 1
Byggår 1935
Arkitekt Harald Olsson  
Byggherre Ernst Nilsson från Furuskog 

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Efter långa diskussioner fattades 1929 beslut om upp-
förande av en ny skolbyggnad. Spaden för detta bygge 
sattes i marken augusti 1933. Skolan invigdes i januari 
1935 och ansågs ”grandios” och var vid tiden jämte 
lasarettet en av samhällets mest representativa bygg-
nader. Skolområdet har byggts till och blivit större 
sedan dess. Byggnaden är en representant för ortens 
utveckling och ligger vackert på en höjd. Förändringar 
i fasad, som fönster och entréparti gör att den inte är 
så välbevarad.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Monumental placering på höjden.
 • Volymen och takformen.
 • Putsade och ljust avfärgade fasader.
 • Trapphusets ljusinsläpp och symmetriskt   
  placerade fönster i original.

53

Fastighetsbeteckning: skÅllÅsen 7

Adress Gamla vägen 10
Byggår 1933. Tillbyggt senare

Värdering Röd - särskilt värdefull
En frikyrka i vacker 1920-talsklassicistisk stil med 
putsad fasad. Har varit Missionsförbundet, nu 
Equmeniakyrka. Berättar om frikyrkorörelsens 
betydelse under 1900-talet och har en vacker 
arkitektur i den ursprungliga delen.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Olika tidsepoker är tydligt avläsbara.
 • Ursprungsbyggnadens ljusa putsade fasad,  
  dess tegelklädda takformer och utsmyckning  
  i form av ett kors.
 • Karaktäristiska runda fönster samt   
  originalfönster.
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Fastighetsbeteckning: slätten 7
Adress Östtomtvägen 5
Byggår 1939
Arkitekt Helge Blombergsson Arkitekt S.A.R
Byggherre Nordmarkens Mejeriförening
Ur bygglovsarkivet
1949 ombyggnad och flytt av ostlager. 1952 tillbyggnad. 1957 till-
byggnad. 1962 tillbyggnad fryshus. 1980 ombyggnad/tillbyggnad 
silotank med alkov. 1983 tillbyggnad silo, uppförande av tank. 

Värdering Röd - särskilt värdefull
F.d. mejeribyggnad från 1939. Ritad av Helge Blombergsson som 
var arkitekt vid Svenska Mejeriernas Riksförenings arkitektkontor 
i Stockholm från 1935. Olika produktioner av livsmedel har 
funnits under åren, men det uppfördes först som mejeri åt ett 
stort antal lokala bönder som anslöt sig i en mejeriförening. 
Det var vanligt ännu under 1900-talet att ha självhushållning 
med en ko eller fler och mejeriet har därför ett lokalhistoriskt 
värde då den berättar om levnadsformerna i Årjängstrakten 
förr. Byggnaden har byggts till många gånger, vilket speglar 
produktionen. Det är en stor häftig byggnad i modernistisk 
stil som präglar den närmsta omgivningen. Se även bilagan 
utveckling.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Volymer, platta tak.
 • Materialet tegel.
 • Fönstersättning och betongglas.
Risk   Behöver få en användning.
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Fastighetsbeteckning: slätten 8

Adress Gamla vägen 5
Byggår Uppskattat till 1930–50-tal

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Bostadshus i välbevarad funktionalistisk stil.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Originalfönster med smäckra karmar i trä.
 • Den putsade fasaden i ljus färg.
 • Tidstypiskt entrétak.
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57

Fastighetsbeteckning: smeden 7

Adress Tingsgatan 4
Byggår 1930
Byggherre För Betaniaförsamlingen i Årjäng,  
 David Kilström
Ur bygglovsarkivet
Tillbyggt/ombyggt runt 1979 och 1982.  
1952 inredning av bostadsrum på vinden. 

Värdering Röd - särskilt värdefull
Välbevarad frikyrka, Pingstkyrka. Karaktärsbyggnad 
i centrala Årjäng som visar på frikyrkans betydande 
ställning på orten under 1900-talets första hälft.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Volymen
 • Den putsade fasaden i ljus kulör.
 • De spröjsade träfönstren.
 • Entréer med litet skärmtak och trappor.

Känslighet Hög känslighet av exteriörens 
utformning.
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Fastighetsbeteckning: slätten 8

Adress Gamla vägen 5

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Bostadshus längs en äldre väg in mot samhället. 
Troligtvis från 1800-talet men i varje fall från 
1920-talet eller äldre. Påminner om en äldre 
boendeform men står obebott och underhållet är 
eftersatt.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Det brutna taket med tegelpannor.
 • Originalfönstren med mittpost och 
  spröjsade bågar.
 • Faluröd panel.

Risk Behöver underhållas.
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59

Fastighetsbeteckning: smeden 9

Adress Tingsgatan 8
Byggår 1932 enl. arkiv

Ur bygglovsarkivet
 1944 till tandläkare Erik Norblad. Bygglov för till-
byggnad avsedd tandklinik. 1975 nybyggnad garage 
förråd. 1985 ombyggnad.

Värdering Röd - särskilt värdefull
Tidigt låg det ett lantmäterikontor här och lantmäta-
ren bodde i huset. En mycket fin villa i tidig funktio-
nalistisk stil som ligger i ett sammanhang med flera 
andra funkisvillor kring Tingshuset från 1934. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Originalfönster med smäckra karmar i trä.
 • Den putsade fasaden i ljus färg.
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Fastighetsbeteckning: smeden 8

Adress Tingsgatan 6
Byggår 1933 
Byggherre  Byggmästaren Gunnar Danielsson 

Ur bygglovsarkivet
1933 ansökan om bygglov för biograf. 

Värdering Röd - särskilt värdefull
Före detta folketshus och biograf, bostäder sedan 
2004. Den f.d. samlingssalen på 7,5 meter höjd är nu 
avdelad i två plan. Säregen arkitektur i en blandning 
mellan 1920-talets klassicism och 1930-talets  
modernism. En byggnad med högt kulturhistoriskt 
värde för Årjäng både i sin f.d. funktion som folkets-
hus men även för sin arkitektur.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Volym
 • Fasadmaterial
 • Framsidans kolonner med arkitrav.
 • Träfönstrens utformning och entrédörrar 
  i original.

Känslighet Hög känslighet av exteriörens 
utformning.
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61

Fastighetsbeteckning: strand 1:29

Adress  Strand Södra backen

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Äldre gårdsläge som syns på häradsekonomiska 
kartan från 1883-95. Ligger fint mittemot Strand 1:44 
samt ekonomibyggnader. Har dock en del material 
utbytta som tex fönster.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Rödmålad träfasad.
 • Sadeltak
 • Centrerad farstukvist. 

62

Fastighetsbeteckning: smeden 10

Adress Högerudsvägen 36
Byggherre Erik Karlsson 

Ur bygglovsarkivet
 1948 söker Erik Karlsson bygglov för garage, han 
driver lastbilsrörelse.

Värdering Röd - särskilt värdefull
Tvåfamiljshus i välbevarad funktionalistisk stil som 
ligger i ett sammanhang med flera andra funkisvillor 
kring Tingshuset från 1934. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Originalfönster med smäckra karmar i trä.
 • Den putsade fasaden i ljus färg.
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63

64

Fastighetsbeteckning: strand 1:44

Adress Strand 750 

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Äldre gårdsläge som syns på häradsekonomiska 
kartan från 1883-95. Ligger fint mittemot Strand 1:29 
i området Strand. Är fint välbevarad.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Byggnadsvolymen och det brutna taket 
  med tegel.
 • Faluröd fasad och originalfönster med fast  
  mittpost och spröjsade bågar.
 • Enkla men fina snickerier i farstukvist.

Fastighetsbeteckning: strand 1:78

Adress Strand 601 

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
En äldre mangårdsbyggnad, troligtvis från 1800-talet, 
som har karaktär av värmlandsgård. Att tak och föns-
ter är utbytta samt att underhållet är eftersatt minskar 
värdet, men den är fortfarande avläsbar som en större 
äldre gård.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Karaktär av värmlandsgård i volym och   
  proportioner.

Risk  Bör underhållas.
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65

66

Fastighetsbeteckning: strand 1:81

Adress   Strand 751

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde 
En gård som ligger på en höjd utmed en äldre väg. På 
tomten ligger flera ekonomibyggnader och en agrar 
hushållning är därför avläsbar. Byggnaden ser ut att 
ha en knuttimrad stomme men har inte många origi-
nalmaterial kvar. Har kallats ”Huberts hus”.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Träpanel
 • Sadeltak och farstukvist.
 • Sammanhanget med äldre  
  ekonomibyggnader på tomten.

Fastighetsbeteckning: strand 1:81

Adress   Strand 751

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde
Äldre ladugård som har ett sammanhang med gården 
med kubbteknik i bottenvåningen. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Träpanel
 • Väggar av kubb.
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67

68

Fastighetsbeteckning: strand 1:85

Adress:  Strand Skolan

Ur bygglovsarkivet 
2002 tillbyggnad av förråd, trädgårdsanläggning Lille-
rud 2004. 2006 nybyggnad inglasat uterum. 

Värdering  Röd - särskilt värdefull
F.d. Strand Skola i området Strand. En vacker bygg-
nad som är tydligt avläsbar att den varit en skola i 
de stora fönstren och farstukvist intill vägen. Be-
rättar om befolkningsökningen i området under 
sent 1800-tal då elevantalet ökade, och har ett högt 
samhällshistoriskt värde då den berättar om skolans 
utbyggnad och historia. Den f.d. lärarbostaden ligger 
på fastigheten norr om skolan, Strand 1:80 och har ett 
sammanhang med skolan. Välbevarade och mycket 
vackra stora originalfönster.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Karaktären av skola
 • Originalfönstrens stora storlek och placering.

Känslighet i material, originalfönster.

Fastighetsbeteckning: strand 1:92

Adress   Strand Furulund
Byggår   1870 

Värdering  Röd - särskilt värdefull
Ett litet bostadshus från 1870 längs en äldre väg in 
mot Årjäng.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Originalfönster
 • Den lilla volymen och formen med sadeltak
 • Rödmålad träfasad och tegelklätt tak.
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69

70

Fastighetsbeteckning: strand 1:100  
(byggnad 2, längst österut)

Adress:  Strand 954

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde
Ett litet bostadshus i ett område med lantlig karaktär. 
Vacker dubbeldörr i trä och lokal snickartradition på 
originalfönster, förutom taket som troligtvis bytts 
från tegel till plåt är det ett välbevarat och traditio-
nellt utformat litet hus, av oklar ålder, men upp- 
skattat till innan 1930.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Träfasad med röd slamfärg.
 • Äldre träfönster med kornischer enligt 
  lokal tradition.
 • Äldre dubbeldörr.

Fastighetsbeteckning: strand 1:100  
(byggnad 1, längst västerut)

Adress:  Strand 952
Byggår   1921 enligt taxeringsuppgift

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde
En traditionellt utformad villa i området Strand, med 
lantlig karaktär som är relativt välbevarad.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Brutet tegelklätt tak
 • Träfasad med röd slamfärg
 • Vitmålade originalfönster med mittpost och  
  tredelade bågar
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71

72

Fastighetsbeteckning: styVern 7

Adress:  Tingsgatan 14
Byggår   1949
Byggherre  Erik Sandberg 
Byggmästare  Gunnar Danielsson

Ur bygglovsarkivet
1966 nybyggnad garage, 1968 bygglov för  
omfärgning.

Värdering Röd - särskilt värdefull
Villa i modernistisk stil som ligger precis intill tings-
huset och flankerar den nästan som en flygel intill en 
öppen plats framför tingshuset. Här bodde en bank-
kamrer med familj, i huset mittemot bodde härads-
hövdingen. Vackert utformat entréparti och dörr med 
originalbelysningen kvar. Se vidare i Värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Entrépartiet med dörr, omfattning 
  och belysning.
 • Perspektivfönster 
 • Byggnadens form och placering. 

Fastighetsbeteckning: styVern 9

Adress:  Tingsgatan 18
Byggår   1951
Arkitekt  Bo Wejrum
Byggherre  Västra Värmlands och Dals Skogsä- 
  gareförening u.p.a. Erling Östlund

Ur bygglovsarkivet 
1969 bygglov omfärgning, 1976 ombyggnad.

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde
Bostadshus i funktionalistisk stil som ligger i ett sam-
manhang med flera andra funkisvillor kring Tingshus-
et från 1934. Se vidare i Värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag
 • Originalfönster med smäckra karmar i trä.
 • Putsad fasad.
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73

74

Fastighetsbeteckning: styVern 10

Adress   Tingsgatan 20
Byggår   Arkivuppgift 1944, eller 1947 
Arkitekt  Bo Wejrum
Byggherre  Köpman Yngve Lindgren

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde
Bostadshus i välbevarad funktionalistisk stil som 
ligger i ett sammanhang med flera andra funkisvillor 
kring Tingshuset från 1934. Se vidare i Värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Originalfönster med smäckra karmar i trä.
 • Den putsade fasaden i ljus färg.
 • Putsad balkong/terrass på baksidan med   
  rundade hörn.

Fastighetsbeteckning: styVern 13

Adress:  Tingsgatan 26

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde
Bostadshus i funktionalistisk stil som ligger i ett sam-
manhang med flera andra funkisvillor kring Tingshus-
et från 1934. Se vidare i Värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Originalfönster med smäckra karmar i trä.
 • Den putsade fasaden i ljus färg.
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75

76

Fastighetsbeteckning: styVern 17

Adress   Sveavägen 27

Ur bygglovsarkivet 
Skylt Medborgarskolan, 1962 skylt Skogsägare- 
föreningen. 

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde
Byggnad i centrala Årjäng av äldre karaktär och  
med välbevarade fönster.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Volymen och takformen med brutet och   
  valmat tak.
 • Fönstersättningen, gamla fönster med  
  fast mittpost och spröjsade bågar.

Fastighetsbeteckning: styVern 14

Adress:  Tingsgatan 10
Byggår   1943

Ur bygglovsarkivet 
1965 tillbyggnad.

Värdering  Röd - särskilt värdefull 
Bostadshus i välbevarad funktionalistisk stil som 
ligger i ett sammanhang med flera andra funkisvillor 
kring Tingshuset från 1934. Se vidare i Värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Originalfönster med smäckra karmar i trä.
 • Den putsade fasaden i ljus färg.



120

77

78

Fastighetsbeteckning: sVarVen 15

Adress:  Storgatan 9
Byggår   1920

Värdering:  Röd - särskilt värdefull
Mitt emot kyrkbron ligger ett stort vitt bostadshus. I 
huset finns väggmålningar av konstnär J.A. Engström, 
vilken bodde i närheten. Byggnaden har kallats för 
olika namn och är verkligen ett landmärke i svängen 
mellan Storgatan och Hamngatan med sitt karaktäris-
tiska torn och stora fönster. Byggnaden 
har ett högt miljömässigt värde, är relativt välbevarad 
och har en spännande arkitektur.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Det plåttäckta tornet.
 • Sadeltak med tegelpannor.
 • Den ljust målade fasaden.
 • Originalfönster med mittpost.

Känslighet i exteriörens utformning tex med 
originalfönster och torn, högt miljömässigt värde  
som inte bör påverkas negativt.

Fastighetsbeteckning: sVarVen 7

Adress:  Kyrkåsvägen 18
Byggår   1950
Arkitekt  Byggnadsfirman Ernst Nilsson &   
  son Bo Wejrum
Byggherre  Murare Karl Nilsson

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde
Tidstypisk villa från 1950 som har kvar mycket av 
sina originalmaterial och karaktär. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Den putsade och ljust avfärgade fasaden.
 • Originalfönstren med fast mittpost,  
  tunn karm och mörkare färgsättning. 
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79

80

Fastighetsbeteckning: sömmerskan 1

Adress:  Gamla vägen 12
Byggår   Tillbyggd 1963
Byggherre  Karl Winolf (Danielsson) och  
  sonen Rune

Ur bygglovsarkivet
1963 om- och tillbyggnad för Sintex AB. 1965 om och 
tillbyggnad av fabrikslokal Leif Johansson ark. Skärav-
delning, sysalen, 1966 tillbyggnad. 

Värdering  Röd - särskilt värdefull
Industribyggnad i två delar varav den i två våningar 
troligtvis är från 1930-50-talet. Här låg syfabriken Sintex, 
Bronzella, senare WIVEX. Huvudproduktion var regnklä-
der och plastmattor. Som mest var det 60 personer an-
ställda men även arbete utlagt i hemmen. Verksamheten 
fick problem under textilkrisen som drabbade hela Sve-
riges textilproduktion. Byggnadens två byggnadskroppar 
är tidstypiska var för sig och speglar företagets utveckling. 
En av de många mindre och mellanstora industrier som 
är karaktäristiskt för Årjäng under 1900-talet. Se även 
bilagan utveckling.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Karaktären av industribyggnad från  
  olika perioder.
 • Putsad fasad och fönsterband med    
  originalfönster.

Fastighetsbeteckning: tendern 15

Adress:   Järnvägsgatan 1
Byggår   Troligtvis 1928 då järnvägen anlades

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde men 
högt historiskt värde som järnvägsstation.
Före detta järnvägsstation som har ett historiskt 
värde då järnvägen kom att betyda mycket för Årjäng 
som tidigare varit relativt isolerat. Byggnaden har 
renoverats kraftigt under senare år men har ett  
kulturhistoriskt värde i dess historia som järnvägs- 
station. Är den enda byggnaden kvar som påminner 
om järnvägen, då de andra är rivna. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Kopplingen till banvallen som ligger 
  bakom byggnaden.
 • Fönstersättningen
 • Ljust målad träfasad.
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Fastighetsbeteckning: tendern 18

Adress:  Storgatan 32
Byggår   1888

Värdering  Röd - särskilt värdefull 
Ett av Årjängs äldsta hus, byggt 1888 av Lantbrukaren 
Nils Persson som hade en lantgård intill. Karaktä-
ristisk glasveranda och välbevarade snickerier och 
fönster. Representant för en lokal hustyp varav flera 
rivits längs Storgatan.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Volymen
 • Sadeltaket med lertegel.
 • Den ljust målade träfasaden.
 • Originalfönster med den för orten    
  karakteristiska kornischen.
 • Glasveranda, delvis med färgat glas och  
  äldre dubbeldörr.

Känslighet Hög känslighet i exteriören.

Fastighetsbeteckning: Tornet 6

Adress   Storgatan 31 
Byggår   1957-58, även 1966.
Arkitekt  Tor Andersson ing. R. Andersson
Byggherre  Årjängs köping 

Ur bygglovsarkivet
1957 Nybyggnad för brandstation, tvätt och bad. 1959 
tvätterilån beviljas för kollektivt tvätteri – Årjängs 
andelstvätteri ekonomisk förening. 1974 skylt Tvätt-
baren AB. 1976 och 1981 tillbyggnad. 1986 nybyggnad 
av övningshus. 1992 tillbyggnad rökövningshus. 1994 
tillbyggnad lager. 2000 helikopterplatta. 

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde 
F.d. brandstation i Årjäng, en viktig samhällsfunktion 
i en modernistisk byggnad.

Viktiga karaktärsdrag 
 • De många och stora garageportarna.
 • Tornen
 • Putsad fasad.
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Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:9

Adress:  Hagvägen 1

Värdering  Röd - särskilt värdefull
Vacker villa som ligger i en sluttning en liten bit från 
centrum. Fina snickerier runt fönster och på veranda. 
Från början troligen uppfört av Årjängs förste apote-
kare Heffne. (Enligt boken Årjäng förr).

Viktiga karaktärsdrag 
 • Originalfönster i trä.
 • Verandan på framsidan som ger mycket   
  karaktär till byggnaden. 83 

Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:11

Adress   Hagvägen 3
Byggår   1956
Arkitekt  Byggmästare Bo Wejrum
Byggherre  Polisman Ulric Jonsson 

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde 
Villa i modernistisk arkitektur som ligger på en slänt 
mellan tallar. Glasat hörnparti och kontraster mellan 
material är tidstypiska element.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Fönsterpartier över hörn.
 • Volym
 • Material

Känslighet på så sätt att byggnaden är värdefull på 
grund av sina välbevarade originalmaterial och tids- 
typiska utformning. 

84
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Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:49

Adress:  Erik Trells väg 6

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde
En av de fem ursprungliga delarna av Västtomta. Det 
var en liten jordbruksfastighet ända in på första delen 
av 1900-talet. Ett äldre gårdsläge som berättar om 
Årjängs tidigare agrara karaktär.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Karaktären av lite enklare jordbruksfastighet
 • Formen med tegelklätt sadeltak och   
  slamfärgsmålad röd fasad

Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:52

Adress:  Marknadsvägen 26
Byggår   1939

Värdering  Röd - särskilt värdefull 
Damklubbens byggnad från 1939, några år efter att 
travbanan anlades 1936, och är därmed en av de älds-
ta byggnaderna på området. Mycket fin funktiona-
listisk arkitektur med stora ”lätta” uppglasade partier 
och pulpettak som sticker ut. Se även Värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Volymen
 • Fasadutformningen som till största delen   
  består av stora vitmålade fönsterpartier.
 • Det tunna pulpettaket.
 • Den röda kulören med vita inslag hör  
  samman med de äldre husen på området.

Känslighet i exteriören.
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Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:52

Adress:  Marknadsvägen 24
Byggår   Slutet av 1930-talet

Värdering  Röd - särskilt värdefull 
Entrébyggnad till Årjängstravet som uppfördes strax 
efter att travbanan byggdes 1936 och är därmed en av 
de äldsta byggnaderna vid travet. Viktig symbolbygg-
nad med skylten och entréportarna i funktionalistisk 
stil. Ingår i sammanhanget vid Årjängstravet.  
Se vidare i värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Karaktär av entré med biljettkurer, skärmtak  
  och skylten ”Årjängstravet”.

87

Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:52

Adress:  Marknadsvägen 26
Byggår   1956 enligt bygglovshandling

Ur bygglovsarkiv 
1980 tillbyggnad restaurang, 1986 tillbyggnad  
klubblokal.

Värdering  Röd - särskilt värdefull
Travrestaurangen vid Årjängstravet. Tornet är 
presstorn på översta våningen och gästrum för 
Travsällskapets styrelse på undre våningen. 1950-ta-
let var en glansålder för Årjängstravet och bygget av 
restaurangen speglar det. Tidstypisk arkitektur med 
det karaktäristiska tornet som syns över travområdet. 
Se mer om Årjängstravets kulturhistoriska värde i 
Värdefull miljö. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Funktion av travrestaurang och åskådarplats.
 • Tornets modernistiska arkitektur med balkong,  
  sidofönster och pulpettak.
 • Den röda kulören med vita inslag hör samman  
  med de äldre husen på området.
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Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:52

Adress:  Marknadsvägen 26
Byggår   1936, när banan byggdes

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde 
Stallar som uppfördes 1936 när Årjängstravet anlades 
och är därmed en av de äldsta byggnaderna i området. 
Se även Värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Funktionen som stall och färgsättningen.
 • Ventilationshuvarna.

Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:52

Adress:  Marknadsvägen 26
Byggår   1936

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde
Bandomartornet på Årjängstravet uppfört 1936 när 
banan byggdes och är tillsammans med måldomartor-
net och stallar den äldsta byggnaden på travet.  
Se mer i Värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Funktionen som bandomartorn
 • Färgsättningen i rött och vitt
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Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:52

Adress   Marknadsvägen 26
Byggår   1936

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde
Måldomartornet på Årjängstravet uppfört 1936 när 
banan byggdes och är tillsammans med måldomar-
tornet och stallar den äldsta byggnaden på travet. 
Här sitter domare, speaker, målfotografer. Se mer i 
Värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Karaktären av måldomartorn
 • Färgsättning i rött och vitt
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Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:52

Adress:  Marknadsvägen 26
Byggår   Mitten av 1960-talet

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde
Stallcaféet är en av flera byggnader som ingår i 
upplevelsen av att gå på travet. Tidstypisk 
1960-talsarkitektur. Se mer i Värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Funktionen och färgsättningen  
  har betydelse.
 • Plattare tak och fönsterband. 92
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Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:52

Adress   Marknadsvägen 24
Byggår   1998
Arkitekt  Ulf Svarén
Byggherre  PEAB

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde
Travmuseum och restaurang som visar på travspor-
tens betydelse i trakten. Intressant arkitektur som är 
rödmålad likt de andra byggnaderna på travområdet 
och ligger väl anpassat bland tallar i en slänt.  
Se mer i Värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • De olika byggnadsvolymernas samman- 
  sättning och varierande takfall.
 • Fasadbehandlingen med faluröd panel 
  och varierande fönstersättning.

Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:79

Adress:  Storgatan 35
Byggår   Uppskattat till 1920-tal  
  på grund av arkitekturen 

Ur bygglovsarkivet
1994 rivningslov ansöks på två byggnader, 1995 kul-
turmiljöenheten och stadsarkitekt anser att likboden 
har ett kulturvärde, rivningen återtas.

Värdering  Röd - särskilt värdefull 
Gamla bårhuset tillhörande lasarettet. Byggd i 1920-tals-
klassicistisk stil med vackra välvda fönster och dekorativt 
smide i gångjärnen. Byggnaden har  
ett kulturhistoriskt värde i kopplingen till lasarettet.  

Viktiga karaktärsdrag 
 • Volymen 
 • Sadeltak med lertegel.
 • Den putsade fasaden i ljus kulör och    
  rundbågade, parställda och spröjsade fönster.
 • Slagportarna på gaveln med svartmålade   
  dekorativa gångjärn.
 • Ventilationshuven på taket av plåt (ingår   
  troligen i kylfunktionen).

Känslighet  Hög känslighet i förändringar av exteriören. 
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Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:79

Adress:   Storgatan 35
Byggår   1924 
Historisk bild Axel Gunnar Ödvall.

Ur bygglovsarkivet
1955 nybyggnad panncentral. 1958 ombyggnad av väs-
tra flygeln. 1984 utbyggnad etapp 1A, 1986 ombyggnad 
etapp 1B.

Värdering  Röd - särskilt värdefull 
  (de äldre delarna i norr) 
Årjängs lasarett byggdes 1924 och var en viktig mil-
stolpe för den då lilla orten då sjukvården tidigare varit 
eftersatt med långa transporter för avancerad sjukvård. 
En monumental institutionsbyggnad som ligger i en 
parkliknande miljö tillsammans med flera byggnader 
som berättar sjukvårdens historia, bland annat dstrikts-
läkarbostaden som var den första att fungera som 
sjukvårdsmottagning. Byggnadsvolymerna berättar om 
sjukhusets olika tillkomststadier. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • En sammanhållen byggnadsvolym tack vare   
  fasadmaterial och kulör. Olika uttryck och   
  detaljer berättar dock om olika tillkomsttider.
 • Putsad fasad i ljus färgsättning.

95

Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:79

Adress:  Höjdvägen 6
Byggår  Uppskattat till 1920-tal eller tidigt  
  1930-tal p.g.a. arkitekturen och 
  bygget av lasarettet 1924
Historisk bild Axel Gunnar Ödvall
Ur bygglovsarkivet 
Upprättad för bostad. Ombyggdes 1948. 1968 till-
byggnad med en trappuppgång. 

Värdering  Röd - särskilt värdefull 
Intill lasarettet ligger f.d. bostaden för överläkaren (så 
länge det fanns dygnet runt bemanning med läkare på 
sjukhuset). Berättar tydligt läkarens hierarkiska ordning 
vid lasarettet och att landstinget ännu ordnade med 
bostad åt anställda. En fin park mellan lasarettet och 
villan, tex med en centrerad trappa, ger ett miljömässigt 
värde. Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde i kopp-
lingen till lasarettet. 

Viktiga karaktärsdrag
 • Den monumentala placeringen där äldre   
  trädgårdselement kan anas, närheten till   
  lasarettet.
 • Volymen och dess utformning med en   
  mittrisalit som ger byggnadens baksida   
  resning.
 • Den ljust putsade fasaden och fönstren med   
  mittpost och tunna karmar.
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Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:89

Adress   Storgatan 16
Byggår   Troligtvis 1880-tal
Historisk bild Från 1970-talet när det var rödmålat.  
  Fotograf Bertil Danielsson.
Ur bygglovsarkivet 
Skiffertak utbytt mot plåt. 

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde
Garvaren John Almgren byggde huset åt sig och sin familj på 
1880-talet. Här har varit många olika användningar, bland 
annat pensionat och konditori. En tandläkare som hyrde 
rum här hade Årjängs allra första mottagning i huset. Här 
bedrevs också kursverksamhet, som tex sömnad, vävning, 
matlagning m.m. tills 1920 då det drevs som pensionat. 
Så småningom med inackorderingsrum för personalen 
vid järnvägsbyggnationen. Byggnaden har förändrats i en 
renovering, det har tidigare varit ljusmålad fasad med mörka 
fönsterfoder samt skiffertak. (Under en senare period var det 
rödmålat.) Byggnaden är en av de äldsta byggnaderna längs 
Storgatan och har ett miljömässigt värde då den ligger i ett 
centralt läge mellan kyrkan och Storgatan. Läget vid Silbo-
dalsälven där garvaren använde vattnet är avläsbart.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Volymen
 • Den ljust målade träfasaden.
 • Entré med snickarglädje.
 • Träfönster med tidstypisk spröjsindelning.

Fastighetsbeteckning; Årjäng 4:95

Adress:  Strandvägen 28

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde
En äldre byggnad som syns på häradsekonomiska 
kartan 1883-95. Visar på en äldre bebyggelsestruktur 
och agrar karaktär.

Viktiga karaktärsdrag 
 • En mangårdsbyggnad från andra halvan  
  av 1800-talet med tidstypisk volym och   
  proportioner.
 • Den ljust målade fasaden och de mörkare   
  spröjsade fönstren.
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Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:118

Adress:  Hamngatan 11

Värdering  Röd - särskilt värdefull
Ett mindre, välbevarat, bostadshus som enligt en 
uppgift kan vara byggt runt 1860-tal. Ett fint litet hus 
som bidrar till miljön längs med Hamngatan ner mot 
hamnen. Både ett historiskt värde med sin ålder och 
ett miljömässigt värde. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Träpanel målad i faluröd kulör
 • Äldre fönster 99

Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:125

Adress  Ängsvägen 22
Byggår   Uppskattat till sent 1800-tal eller  
  sekelskifte 1900.

Ur bygglovsarkivet 
1982 tillbyggnad av garage och förrådsbyggnad,  
sökande var Bo Wejrum. 1997 ändrad användning 
från bostad till kontor.  

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde
Tidigare bostad och kontor för byggfirman Ernst 
Nilsson och son, numera tillbyggt och ägs av ett fö-
retag. Huset ligger på sluttningen i kurvan där vägen 
följer strandkanten av Silbodalsviken. Vägen nedanför 
trädgården är kantad av ”stabbstenar” som samman-
hålls av kraftiga kättingar. Huset ligger väl synligt och 
pampigt på höjden. Från 1917 ägdes den av lantmä-
tare Janne Zander och kallades därför ”lantmätarns” 
hus. Villan förvärvades senare av byggmästare Ernst 
Nilsson och hans son byggmästare Bo Wejrum som 
ägde den till 1986. Villan har tidigare varit rödmålad. 
Många förändringar har gjort att den inte är så välbe-
varad, men villan har ändå ett visst kulturhistoriskt 
värde genom sin ålder och att den ligger väl synligt i 
landskapet på höjden och har ett miljömässigt värde.

100

Viktiga karaktärsdrag
 • Formen och materialet på det brutna  
  tegelklädda taket.
 • Träpanel
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Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:126

Adress   Storgatan 6
Byggår   1858-59
Arkitekt  Carl-Gustaf Blom-Carlsson

Värdering  Röd - särskilt värdefull
Silbodals kyrka har ett mycket högt kulturhistoriskt 
värde och är skyddad enligt Kulturmiljölagens 4 kap. 
Se mer i värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Nyklassicistisk exteriör med ljust putsade   
  fasader med hörnpilastrar och en kraftig   
  konsolgesims.
 • Torn i söder med hög lanternin och spira   
  omgiven av små hörntureller.

Känslighet  Hög känslighet både utvändigt och 
invändigt samt omgivande miljö. 

Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:126

Adress   Storgatan 6, Silbodals kyrka
Byggår   1997 (1995)
Arkitekt  Marianne Åstedt

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde 
Bårhus till Silbodals kyrka i tidstypiskt 1990-talsar-
kitektur med postmodernistiska kopplingar till äldre 
arkitektur i skiffertak, fönsterformer och huven på ta-
ket. Ligger inom kyrkogården vilken är skyddad enligt 
kulturmiljölagens 4 kap. Se mer i Värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Putsad, ljust avfärgad fasad.
 • Skiffertak
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Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:142

Adress:  Sileniusvägen 11

Värdering Röd - särskilt värdefull
Liten ekonomibyggnad som hör till Silbodals hem-
bygdsgård. Visar på ett äldre byggnadsskick i trakten. 
Hembygdsgården som helhet har också ett högt 
kulturhistoriskt värde.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Den faluröda stommen, dörren och sticktak.

Känslighet  Hög känslighet i både exteriör och inte-
riör då en del av syftet med byggnaden är att visa på 
äldre byggnadsskick och upplevelsen av patina.
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Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:142

Adress:  Sileniusvägen 11
Byggår   1812, (flyttad till platsen 1947 enligt  
  en uppgift, 1934 enligt en annan)

Värdering  Röd - särskilt värdefull
Huvudbyggnaden på Silbodals hembygdsgård. Silbodals 
hembygdsförening bildades år 1932, två år senare flytta-
des en äldre mangårdsbyggnad från Gördsbyn i Hol-
medal till Kyrkåsen i Årjäng. Byggnaden, som är timrad 
i 2 plan, avspeglar en lokal byggnadstradition för större 
mangårdsbyggnader i Nordmarken. Hembygdsgården 
har senare utökats med lador, loge, stolpbod samt ett 
soldattorp, tidigare tillhörande Nordmarks kompani. 
(Läs mer på sidan 437 och 490 i hembygdsboken ”Silbo-
dal”.) Se även bilagan utveckling.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Karaktären av värmlandsgård med symmetriskt  
  uppförd fasad, faluröd panel, fönster med fast  
  mittpost och småspröjsade fönster   
  samt skiffertak och naturstensgrund.

Känslighet  Hög känslighet i både exteriör och inte-
riör då en del av syftet med byggnaden är att visa på 
äldre byggnadsskick och upplevelsen av patina.
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Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:142  
(det till vänster i bild)

Adress  Sileniusvägen 11

Värdering Blå - visst kulturhistoriskt värde
Byggnad som är en del av Silbodals hembygdsgård 
men som har genomgått förändringar, tex tak och 
fönster. Verkar tidigare ha varit en ekonomibyggnad.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Volymen och den röda slamfärgen

Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:142 
(det i mitten av bilden)

Adress   Sileniusvägen 11

Värdering  Röd - särskilt värdefull
Ekonomibyggnad som har ett kulturhistoriskt värde i 
sammanhanget på hembygdsgården samt i uppvisandet 
av ett äldre byggnadsskick med bl.a. timmerstomme. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Timmerstommen med loft
 • Slamfärgsmålad röd fasad

Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:142

Adress:  Sileniusvägen 11
Byggår   1700-tal, flyttad 1969.

Värdering  Röd - särskilt värdefull
Litet soldattorp som ingår i Silbodals hembygdsgård. 
Kallas ”Gammelströmmens” soldattorp och kommer 
från Norra Ström utanför Årjäng. Köptes av Silbodals 
hembygdsförening 1969. Soldattorpet härstammar 
från 1700-talet och beboddes av en soldat vid namn 
Ström. Taket tillverkades nytt men på traditionellt 
vis när det flyttades: ”Störar kapas till och barkas 
och dessa kommer sedan att täckas med bark och 
över detta ett lager av torv.” (Tidningsartikel NWT 
23/5–69.)

Viktiga karaktärsdrag 
 • Den obehandlade panelen, dörr och fönster  
  samt torvtak

Känslighet Hög känslighet i både exteriör och inte-
riör då en del av syftet med byggnaden är att visa på 
äldre byggnadsskick och upplevelsen av patina.
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Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:142

Adress:  Sileniusvägen 11

Värdering  Röd - särskilt värdefull
En stolpbod, magasin, som ingår i Silbodals hem-
bygdsgård. 

Viktiga karaktärsdrag 
 • Karaktären av stolpbod utan fönster, enkupigt  
  tegel och vällingklocka på taket

Känslighet Hög känslighet i både exteriör och inte-
riör då en del av syftet med byggnaden är att visa på 
äldre byggnadsskick och upplevelsen av patina.
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Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:142

Adress:  Sileniusvägen 11

Värdering  Röd - särskilt värdefull
Liten byggnad som ingår i Silbodals hembygdsgård. 
Visar på ett äldre byggnadsskick i trakten. Hembygds-
gården som helhet har också ett högt kulturhistoriskt 
värde.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Karaktären av enkel stuga med få fönster,   
  faluröd timmerstomme och skiffertak.   
 • Skorstenen

Känslighet Hög känslighet i både exteriör och inte-
riör då en del av syftet med byggnaden är att visa på 
äldre byggnadsskick och upplevelsen av patina.
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Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:143

Adress:  Nertomtvägen 5 
Byggår   1972
Arkitekt  Bo Weirum, Årjäng. Konstnär Erik  
  Hermansson, Båstad.

Värdering  Röd - särskilt värdefull
Årjängstrollet flyttades från torget till nuvarande plats 
2006 när torget gjordes om. Trollet byggdes på initi-
ativ av den ideella föreningen Start 68 med främsta 
syfte att samla ihop medel till en simhall i Årjäng men 
har kommit att bli en samlingspunkt och symbol för 
Årjäng och har så ett högt identitets- och symbolvär-
de. (Läs mer i artikel från 2012 av Bo Danielsson.)
 
Viktiga karaktärsdrag
 • Anletsdrag och färgsättning.

Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:143

Adress   Marknadsvägen, Folkets Park
Byggår   Troligtvis 1978 då bygglov ges för  
  nybyggnad av danslokal
Byggherre  Lennart Andersson

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde
Dansbana tillhörande Folkets Park som öppnade 1936 
och ligger på det gamla marknadsområdet. Lång kon-
tinuitet som samlingsplats. Under 1970 och 80-talet 
hade parken en glansperiod med många konserter 
och danskvällar. Läs mer i boken: Årjängs Förr, åren 
mellan 1930 och 1960. Se även bilagan utveckling.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Öppen dansbanekaraktär med plats  
  för orkester.
 • Platt tak som lyfts upp av pelare.
 • Kulörer i rött och vitt.
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Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:143

Adress   Marknadsvägen, Folkets Park
Byggår   Folkets park öppnades 1936, troligt  
  byggår 1936

Ur bygglovsarkivet 
1984 tillbyggnad serveringslokal. 

Värdering  Röd - särskilt värdefull
Servering, f.d. dansbana tillhörande Folkets Park som 
ligger på det gamla marknadsområdet. Lång kontinu-
itet som samlingsplats. Läs mer i boken: Årjäng förr 
åren mellan 1930 och 1960.  
Se även bilagan utveckling.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Den öppna dansbanekaraktären med tak   
  uppburet av stolpar.
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Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:147

Adress:   Kyrkåsvägen 5
Byggår   1924 

Ur bygglovsarkivet 
1968 nybyggnad garage. 1973 tillbyggnad. 1979 till-
byggnad uthus.

Värdering  Röd - särskilt värdefull
Vacker villa i nationalromantisk stil med småspröj-
sade fönster och vackra vinklar på takkupor och bur-
språk. Ligger i en rad med större villor utmed vattnet 
vid Kyrkåsvägen 5.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Småspröjsade originalfönster i trä.
 • Takets former, tex med svängda partier  
  över frontespis och burspråk.
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Fastighetsbeteckning: Årjäng 4:4

Adress:  Kungsvägen 5
Byggår   1869 eller tidigare

Värdering  Röd - särskilt värdefull 
I byggnaden inrättades Årjängs första postexpedition 
år 1869, vilken 1 april 1876 upphöjdes till postkon-
tor. Byggnaden kallades även Norr-Norr, d.v.s. norr 
om gården Norr (som Hammarsgården kallades). I 
huset bodde bl.a. postmästare Olof Nordqvist som 
hade tjänsten som chef för posten i Årjäng mellan 
1896–1913. Byggnaden har ett offentligt läge vid infar-
ten mot Storgatan, vilket även förr var en strategisk 
placering vid vägkorsning och landsväg.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Verandan med lövsågerier/”snickarglädje”.
 • Ljust målad träpanel.
 • Traditionell byggnadsform i två våningar  
  och sadeltak.

Känslighet av exteriören, på grund av sitt höga kul-
turhistoriska värde.

Fastighetsbeteckning: Åsen 1
Adress:  Tingsgatan 7 
Byggår   1934
Arkitekt:  Conny Nyquist (länsarkitekt i  
  Värmland 1929-52)
Byggherre  Kan vara Gunnar Danielsson

Ur bygglovsarkivet 
2007 ändrad användning till vandrarhem. 1984 ombyggnad polis, 
hiss och ramp. 2012 allaktivitetshus, kontor till socialen. 2015  till 
kontor och fritidsgård.

Värdering  Röd - särskilt värdefull
F.d. Nordmarks härads tingshus som förutom tingshus även 
varit polisstation (celler i källaren) och på senare tid Bed and 
Breakfast och nu ungdomsgård. I entréhallen finns en målning 
av Erling Ärlingsson som visar lokalhistoriska motiv. Är utförd i 
en mycket tidstypisk funktionalistisk 1930-talsarkitektur ritad av 
Nyquist som även ritat andra tingshus och offentliga byggnader 
i Värmland. Har ett mycket högt kulturhistoriskt värde både i sin 
arkitektur och som offentlig byggnad med den för Nordmarken 
viktiga funktionen som tingshus. Se mer i värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Arkitektoniskt uttryck, tidstypisk    
  1930-talsfunktionalism och volym.
 • Offentlig byggnad markeras bl.a. i putsfasaden,   
  entrétrappans centrering och det stora    
  uppglasade entrépartiet.

Känslighet på grund av sitt mycket höga kulturhistoriska värde. 
Känslig för exteriöra förändringar framförallt på entréfasaden.
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Fastighetsbeteckning: Åsen 2 

Adress:  Tingsgatan 11
Byggår   1955
Arkitekt  Havstad Hollström Lindell ark. SAR
Byggherre  Wermländska inmätningsförening  
  genom dispens Gösta Djurberg

Ur bygglovsarkivet
1955 kontor o bostad. 1995 nybyggnad carport. 1999 
tillbyggnad altan. 

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde
Bostadshus i modernistisk stil ritad av arkitektkon-
toret Ha Ho Li, som ligger i ett sammanhang med 
flera andra funkisvillor kring Tingshuset från 1934. Se 
vidare i Värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Originalfönster med smäckra karmar i trä
 • Den putsade fasaden i ljus färg
 • Det dekorativa partiet med ljusare puts på   
  gaveln mot gatan
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Fastighetsbeteckning: Åsen 6

Adress   Tingsgatan 9
Byggår   1943 (eller 1946 enligt boken Årjäng  
  förr)
Arkitekt  Werner Gjerming

Ur bygglovsarkivet
1970 tillbyggnad.

Värdering  Röd - särskilt värdefull
Villa i modernistisk stil ritad av Werner Gjerming som 
ligger precis intill tingshuset och flankerar den nästan 
som en flygel intill en öppen plats framför tingshuset. 
Här bodde häradshövdingen Levinsson med familj, 
han hade sin arbetsplats i Tingshuset som ligger intill 
och byggnaden har ett historiskt värde i kopplingen 
till tingshuset. (Levinsson var häradshövding ända 
till Nordmarkens domsaga slogs ihop med Arvika och 
blev tingsrätt). Se vidare i Värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag
 • Den ljust putsade fasaden
 • Originalfönster med smäckra karmar
 • Balkongen med rundat hörn
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Fastighetsbeteckning: östra hamnen 1

Adress:  Hamngatan 1

Värdering  Blå - visst kulturhistoriskt värde 
Båthus i hamnen som ger området maritim karaktär 
och funktion. Träportar med dörrar i och fasad i trä 
(inte plåt) gör att åldern uppskattas till runt 1950-ta-
let. Se mer i värdefull miljö.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Den enkla formen med plåtklätt pulpettak och  
  faluröda fasader med vita stora slagportar som  
  täcker hela ena långsidan.

Fastighetsbeteckning: östra hamnen 1

Adress:  Hamngatan 1

Byggår   Oklar ålder men kanske runt sekel- 
  skiftet 1900 då Centralföreningen  
  övergår till Lantmännen, och 
  ångbåtarna gick här. 

Värdering  Röd - särskilt värdefull 
Magasinsbyggnad i hamnen. Här intill låg ångbåtsbryg-
gan under senare delen av 1800-talet och fram till ca 
1929. Här låg Centralföreningen, som var föregångare till 
Lantmännen, med egen lastkaj. Byggnaden innehåller idag 
serviceutrymmen för Årjängs gästhamn, båtmagasin m.m. 
Under en tid användes magasinet som konsertlokal. Har 
ett högt kulturhistoriskt värde då det är den idag äldsta 
byggnaden i hamnen och ger hamnkaraktären till området. 
Se mer i värdefull miljö samt i bilagan utveckling.

Viktiga karaktärsdrag 
 • Den enkla funktionella formen med flackt   
  sadeltak, portar och dörrar i bottenvåning och  
  fönster under takfoten
 • Träfasaderna målade med röd slamfärg   
  dominerar intrycket

Känslighet i originalmaterialens patina, underhåll 
material istället för att byta ut.
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UT V ECKLING

Byggnader och miljöer i Årjäng 
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.

Storgatan
Storgatan har stor utvecklingspotential. Det är 
huvudgatan och livsnerven på orten. Här är det 
liv och rörelse som man bör ta vara på. Förstärk 
nerven och bygg inte bort den eller sprid ut den. 
Storgatan är ett viktigt ansikte utåt och den del av 
samhället som många, särskilt besökare, uppfattar 
som ”Årjäng”.

Storgatan är ett mycket tidigt centrum historiskt. 
Det var utifrån denna väg som tätorten Årjäng 
växte fram. Från början var det några affärer i en 
landsvägskorsning. Runt om Storgatan var det 
landsbygd med mindre gårdar. Det är handeln som 
är själva kärnan längs Storgatan, och en viktig del 
av Årjängs historia med de marknader som funnits 
på orten sedan 1741.

Byggnaderna är individuella med egna karaktärsdrag 
och den brokigheten är en del av karaktären, det är 
viktigt att utgå från varje byggnads egenskaper vid 
ändringar. Trots individuella skillnader finns några 
särskilda karaktärsdrag på de äldre byggnaderna 
(varav många har rivits) som är gemensamma. 
Det gäller främst trävillor i en eller två och en 
halv plan med handel eller annan verksamhet i 
bottenvåningen och bostad på övervåningen. 
Höjden längs gatan är oftast två våningar, inte högre 
än tre. Här skulle det vara möjligt att förtäta med ny 
bebyggelse på vissa platser, det vore då spännande 
att ansluta till den lokala byggnadstraditionen och 
använda materialet trä, samt utforma huskropparna 
uppbrutet, småskaligt och individuellt. 

Arbeta aktivt för att göra Storgatan vackrare. 
Informera om gatans karaktär och återställ de 
hus som finns kvar men som är förvanskade. Det 
finns fina historiska foton som inspiration. Äger 
kommunen någon av de äldre byggnaderna och 
kan inspirera med att återställa till deras tidigare 
glans? Det kan bli fantastiskt fint med återställande 
av de hus som finns kvar samt komplettering av 
nytt på ett spännande sätt.

utveckling av Storgatan kan uppfylla 
följande Strategier:

Stärk Årjängs tätort som besöksmål  
och plats för arrangemang
• Stärka, säkerställa och utveckla befintliga   
 evenemang och besöksmål, exempelvis trav,  
 trollet, Sommarvik, Kyrkerud och marknaden.
• Skapa inbjudande infarter till tätorten  
 både på land och vatten.
• Utveckla och synliggör ortens historia 
 genom dess kulturmiljöer.

Stärk Årjängs koppling till sjön
• Utveckla gästhamnen med ytterligare   
 service och skapa ett stråk mellan  
 centrum och gästhamnen.

Skapa goda förutsättningar för  
rekreation och fritid
• Skapa olika former av mötesplatser  
 för olika behov och årstider.
• Vara behjälplig att finna lokaler och 
 eller mötesplatser för nya initiativ.

Skapa förutsättningar för ett  
livskraftigt näringsliv
• Tillsammans med centrumförening  och  
 näringsliv samt föreningsliv ta fram en   
 centrumstrategi som inkluderar strategier kring  
 tomma lokaler och vid nya etableringar ”rätt  
 sak på rätt plats”. Viktiga frågor är tomma   
 lokaler, parkeringar och kopplingar    
 mellan funktioner samt dess utformning.
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UT V ECKLING

Mejeriet
Mejeriet byggdes 1939 av Nordmarkens Mejeri-
förening, men har byggts till många gånger 
allteftersom verksamheten växt och ändrats.  
Många små jordbruk i trakten lämnade in sin mjölk 
här, som bland annat blev till ost och smör. Mejeriet 
ritades från början av arkitekt Helge Blombergsson 
som var arkitekt vid Svenska Mejeriernas 
Riksförenings arkitektkontor i Stockholm från 
1935, senare chef för arkitektkontoret. Mot gatan 
finns en liten butikslokal.

Det är en stor, iögonfallande, modernistisk tegel-
byggnad som idag står tom i ett centralt läge i 
Årjäng. Den syns från höjderna och det är säkert 
vacker utsikt från mejeriets övre delar. Här kan man 
verkligen skapa något, som bostäder, konsertlokal, 
teater, konferens, företags- eller föreningslokaler.

en ny användning för Mejeriet kan uppfylla 
följande Strategier:

Stärk Årjängs tätort som besöksmål och plats 
för arrangemang
• Utveckla och synliggör ortens historia  
 genom dess kulturmiljöer.

Skapa goda förutsättningar för  
rekreation och fritid
• Skapa olika former av mötesplatser för 
 olika behov och årstider.
• Vara behjälplig att finna lokaler och 
 eller mötesplatser för nya initiativ.

Värna om ett varierat boende med närhet  
till service och aktiviteter

Skapa förutsättningar för ett  
livskraftigt näringsliv
• Tillsammans med centrumförening och 
 näringsliv samt föreningsliv ta fram en   
 centrumstrategi som inkluderar strategier kring  
 tomma lokaler och vid nya etableringar ”rätt  
 sak på rätt plats”. Viktiga frågor är    
 tomma lokaler, parkeringar och kopplingar   
 mellan funktioner samt dess utformning.
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UT V ECKLING

Silbodalsälven
Silbodalsälven slingrar sig norrifrån genom Årjäng 
och rinner ut i Västra Silen vid hamnområdet. 
Kraften i älven har använts för olika byggnader 
längs älven, men inte många av dem finns kvar 
idag. Det finns ett litet äldre brygghus/tvättstuga 
nära hamnen och en såg- och snickeribyggnad. 
Det finns två platser där vattnet sätter fart och 
forsar ner, forsen i norr vid E18 samt söder om 
bron som går över till kyrkan. Det finns vissa spår 
efter vattennära verksamheter, eventuellt en kvarn 
i ”norra” forsen som syns på häradsekonomiska 
kartan från 1883-95. 

Silbodalsälven omges av ett fint naturområde 
där stigar och broar har anordnats och skyltar 
finns till en 3 km lång naturslinga. Men området 
skulle ändå kunna utnyttjas mer. Älven upplevs 
mer som en baksida, stigen är i flera delar inte 
tillgänglighetsanpassad och det är inte alltid givet 
hur man tar sig dit, var ”ingångarna” till området 
finns. I närheten finns också f.d. banområdet och 
järnvägen som är tomma ytor vilka skulle kunna 
kopplas ihop med Silbodalsälvens natur.

utveckling av oMrådet längS SilbodalSälven 
kan uppfylla följande Strategier

Stärk Årjängs tätort som besöksmål  
och plats för arrangemang
• Skapa inbjudande infarter till tätorten  
 både på land och vatten.
• Utveckla och synliggör ortens historia 
 genom dess kulturmiljöer.

Stärk Årjängs koppling till sjön
• Utveckla gästhamnen med ytterligare service och  
 skapa ett stråk mellan centrum och gästhamnen.
• Skapa plats för sjönära boende med utsikt.

Skapa goda förutsättningar för  
rekreation och fritid
• 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. 
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Hamnen och Hamngatan
Läget vid vattnet är en viktig anledning till att 
samhället Årjäng etablerats på just den här platsen. 
I en trakt med dåliga vägar och en järnväg som 
anlades sent, först 1928, var vattnet huvudled både 
på sommaren med båt och på vintern till fots eller 
häst och släde på den frusna isen. När Dalslands 
kanal byggdes i mitten av 1800-talet fick Årjäng 
kontakt med Göteborg och därifrån världen. ”De 
vita båtarna” började trafikera från ångbåtsbryggan 
nere i hamnen vilket gav ett stort uppsving för 
industri, handel och andra verksamheter.

I hamnen finns ett hamnmagasin som bla används 
för konserter, här finns bryggor och båthus. Längs 
med Hamngatan finns flera historiska och vackra 
hus, både stora och små. Det är en trevlig liten 
väg som slingrar ner till vattnet. Här finns tillgång 
till vattnet för Årjängsborna, i övrigt kan vattnet 
verka svårtillgängligt fastän samhället ligger precis 
intill Västra Silen. Hur skulle man kunna utveckla 
hamnen för fler verksamheter och mer vistelse vid 
vatten för Årjängsborna?

utveckling av haMnoMrådet kan uppfylla 
följande Strategier

Stärk Årjängs tätort som besöksmål  
och plats för arrangemang
• Stärka, säkerställa och utveckla befintliga   
 evenemang och besöksmål, exempelvis trav,   
 trollet, Sommarvik, Kyrkerud och marknaden.
• Skapa inbjudande infarter till tätorten både  
 på land och vatten.
• Utveckla och synliggör ortens historia 
 genom dess kulturmiljöer.

Stärk Årjängs koppling till sjön
• Utveckla gästhamnen med ytterligare service och  
 skapa ett stråk mellan centrum och gästhamnen.
• Skapa plats för sjönära boende med utsikt.

Skapa förutsättningar för ett  
livskraftigt näringsliv
• 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.

UT V ECKLING
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Bangård och järnvägsspår
Förutom Dalslands kanal så var det järnvägen 
som öppnade upp möjligheterna för Årjäng 
1928. Järnvägen kom hit sent om man jämför 
med andra orter och den lades ner redan under 
1950 och 80-talen, men när den kom hade den 
stor betydelse. Här byggdes lokstallar, vändskiva, 
verkstad, magasin samt en stationsbyggnad, vilken 
är den enda byggnad som är kvar och nu har gjorts 
om till bostäder. 

Bangårdsområdet ligger mellan ett område 
med flerbostadshus och naturområdet kring 
Silbodalsälven. Det är ett öppet område som 
är spännande, med den långa sträckningen av 
järnvägen som försvinner bortåt. Här skulle både 
kultur, fritid och sport kunna platsa beroende 
på vilka behov som finns. Skatepark, utegym, 
permanenta kulturupplevelser eller evenemang, 
cykelbana längs spåret är några förslag, men 
framförallt en tydligare entré och koppling in till 
naturslingan vid älven.

utveckling av bangården och 
järnvägSSpåret kan uppfylla följande 
Strategier

Stärk Årjängs tätort som besöksmål  
och plats för arrangemang
• Utveckla och synliggör ortens historia  
 genom dess kulturmiljöer.

Skapa goda förutsättningar för  
rekreation och fritid
• 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.
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Platsen vid kommunhus/ 
Nertomta/Trollet/Hotell
Intill den här platsen finns kommunhuset, 
vilket blivit förvanskat genom åren, men som 
är ett modernistiskt bygge ritat av arkitekten 
Tor Andersson. Här ligger också det lilla huset 
Nertomta som är ett av de äldsta husen i Årjäng 
i dag. Nertomta var ursprungligen en lantgård på 
vars marker Årjäng har förtätats. Här finns också 
den starka symbolen Årjängstrollet samt ett hotell, 
en stor parkering och trafikapparat från E18. I 
närheten ligger Tor Anderssons modernistiska 
varuhus vilket var västsveriges första varuhus. 

Det är ett spretigt område som det är svårt att 
greppa sammanhanget om. Här finns många 
symboler och flera kulturhistoriska värden, men 
utan tydlig koppling och sammanhang. Kan man 
göra något för att stärka platsen och göra den mer 
greppbar och tydlig?

utveckling av platSen kan uppfylla  
följande Strategier

Stärk Årjängs tätort som besöksmål  
och plats för arrangemang
• Stärka, säkerställa och utveckla befintliga   
 evenemang och besöksmål, exempelvis trav,   
 trollet, Sommarvik, Kyrkerud och marknaden.
• Skapa inbjudande infarter till tätorten både på   
 land och vatten.
• Utveckla och synliggör ortens historia genom  
 dess  kulturmiljöer.

Skapa goda förutsättningar för  
rekreation och fritid
• Tillsammans med föreningslivet verka för   
 fortsatt utveckling av befintliga sporthallar och  
 idrottsplatser.
• Skapa olika former av mötesplatser för olika   
 behov och årstider.
• Vara behjälplig att finna lokaler och eller   
 mötesplatser för nya initiativ.

Skapa förutsättningar för ett  
livskraftigt näringsliv
• Tillsammans med centrumförening och näringsliv  
 samt föreningsliv ta fram en centrumstrategi som  
 inkluderar strategier kring tomma lokaler och vid  
 nya etableringar ”rätt sak på rätt plats”. Viktiga frågor  
 är tomma lokaler, parkeringar och kopplingar mellan  
 funktioner samt dess utformning.
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Torget och Tor Anderssons varuhus
Torget har byggts om på senare år och fått en ny 
byggnad som skärmar av torget från Storgatan. 
Det var här som vägkorsningen låg med de 
första affärsbyggnaderna som senare utökades 
längs Storgatan och skapade tätorten. Kring 
vägkorsningen och på torget fanns tidigare 
mycket av Årjängs centrum och kärna. Nästan alla 
byggnader från sekelskiftet 1900 är idag rivna och 
torget har nya funktioner. Det nya bostads- och 
bibliotekshuset har en stängd fasad mot Storgatan 
där det egentligen är som mest livfullt. Här skulle 
man kunna öppna upp fasaden, och se vad som 
mer går att göra för att levandegöra gatumiljön. 

På torget ligger också en del av det som var 
Västsveriges första varuhus, ritat av den 
modernistiska arkitekten Tor Andersson. Lokalerna 
i varuhuset mot torget står tomma idag, vilket har 
en negativ påverkan både på huset och orten. 
Analysera och förstå torget med dess omgivning för 
att se vad som behöver göras.

utveckling av torget och varuhuSet kan 
uppfylla följande Strategier

Stärk Årjängs tätort som besöksmål  
och plats för arrangemang
• Stärka, säkerställa och utveckla befintliga   
 evenemang och besöksmål, exempelvis trav,   
 trollet, Sommarvik, Kyrkerud och marknaden.
• Skapa inbjudande infarter till tätorten både på   
 land och vatten.
• Utveckla och synliggör ortens historia genom 
 dess  kulturmiljöer.

Skapa goda förutsättningar  
för rekreation och fritid
• Skapa olika former av mötesplatser för 
 olika behov och årstider.
• Vara behjälplig att finna lokaler och eller   
 mötesplatser för nya initiativ.

Värna om ett varierat boende med närhet till 
service och aktiviteter

Skapa förutsättningar för ett  
livskraftigt näringsliv
• Tillsammans med centrumförening och näringsliv  
 samt föreningsliv ta fram en centrumstrategi som 
 inkluderar strategier kring tomma lokaler och vid  
 nya etableringar ”rätt sak på rätt plats”Viktiga   
 frågor tomma lokaler, parkeringar och kopplingar  
 mellan funktioner samt dess utformning.

UT V ECKLING
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Folkets Park
Längs Marknadsvägen i närheten av Årjängstravet 
ligger Folkets Park, här har det varit marknadsplats 
sedan 1840-talet vilket platsen används som än 
idag. Här finns dansbana, serveringsbyggnad och 
marknadsbodar m.fl. mindre byggnader. Det som 
förenar marknaden och Folkets Park är att det är en 
samlingsplats och den skulle kunna utnyttjas mer 
frekvent.

utveckling av folketS park kan uppfylla 
följande Strategier

Stärk Årjängs tätort som besöksmål  
och plats för arrangemang
• Stärka, säkerställa och utveckla befintliga   
 evenemang och besöksmål, exempelvis trav,   
 trollet, Sommarvik, Kyrkerud och marknaden.
• Utveckla och synliggör ortens historia genom  
 dess  kulturmiljöer.

Skapa goda förutsättningar för  
rekreation och fritid
• Tillsammans med föreningslivet verka för  
 fortsatt utveckling av befintliga sporthallar  
 och idrottsplatser.
• Skapa olika former av mötesplatser för 
 olika behov och årstider.
• Vara behjälplig att finna lokaler och 
 eller  mötesplatser för nya initiativ.
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Hembygdsgården
Silbodals hembygdsgård ligger vackert uppe 
på en höjd. Här har hembygdsföreningen 
samlat byggnader från olika platser i trakten. 
Hembygdsgårdar är ett slags nav för berättelsen 
om hur man levde i trakten förr i tiden, främst på 
landsbygden. Här vore det intressant att titta mer 
på vilka resurser som finns i byggnaderna, som 
samlingslokaler, bakugnar o.s.v. Hembygdsgårdar 
är ofta underutnyttjade och skulle kunna få fler 
användningar.

SilbodalS heMbygdSgård kan uppfylla 
följande utvecklingSStrategier

Stärk Årjängs tätort som besöksmål  
och plats för arrangemang
• Stärka, säkerställa och utveckla befintliga   
 evenemang och besöksmål, exempelvis trav,   
 trollet, Sommarvik, Kyrkerud och marknaden.
• Utveckla och synliggör ortens historia genom  
 dess  kulturmiljöer.

Skapa goda förutsättningar för  
rekreation och fritid
• 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.
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Sömmerskan 1, industribyggnad
På Gamla vägen 12 ligger en textilindustribyggnad 
i modernistisk stil. Tvåvåningsbyggnaden är 
troligtvis byggd på 1930-talet och den lägre delen 
på 1960-talet. Det är en relativt stor byggnad 
med många fönster. Det har inte undersökts 
hur byggnaden används idag, men om den inte 
utnyttjas är det här en byggnad som skulle kunna 
användas för något nytt. Byggnaden från 1930-talet 
skulle t.ex. vara lämplig för bostäder och den från 
1960-talet för verksamheter.
    

textilinduStribyggnad Skulle kunna uppfylla 
följande utvecklingSStrategier

Stärk Årjängs tätort som besöksmål  
och plats för arrangemang
• Utveckla och synliggör ortens historia genom  
 dess kulturmiljöer.

Skapa goda förutsättningar för  
rekreation och fritid
• Skapa olika former av mötesplatser för olika   
 behov och årstider.
• Vara behjälplig att finna lokaler och eller   
 mötesplatser för nya initiativ.

Värna om ett varierat boende med närhet 
till service och aktiviteter

Skapa förutsättningar för ett  
livskraftigt näringsliv
• Tillsammans med centrumförening och näringsliv  
 samt föreningsliv ta fram en centrumstrategi   
 som inkluderar strategier kring tomma lokaler  
 och vid nya etableringar ”rätt sak på rätt plats”.  
 Viktiga frågor är tomma lokaler, parkeringar   
 och kopplingar mellan funktioner samt  
 dess utformning.

UT V ECKLING
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