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Vad är  
kulturmiljöprogram?

Det inledande kapitlet beskriver uppdraget att göra
ett kulturmiljöprogram, hur arbetet gått tillväga och varför

ett kulturmiljöprogram behövs.

Inledning



6

värdefulla miljöer, inte enskilda byggnader, i enlighet 
med kommunens önskemål. Relevanta byggnader och  
miljöer fotograferades och markerades på en karta.
Efter litteraturstudier, uppgifter från kommunens 
bygglovsarkiv, analys av historiska kartor och fotografier 
gjordes ett urval av miljöer och byggnader av byggnads- 
antikvarierna på Värmlands Museum. Urvalet har slut-
ligen diskuterats och stämts av i kommunens arbets-
grupp. Layouten har gjorts av Värmlands Museum.

Kulturmiljöprogrammet syftar till att översiktligt peka 
ut vilka byggnader och miljöer som har kulturhistoriska 
värden, därför har inte djupgående historik kring varje 
enskild byggnad redovisats, även om många byggnader 
har mycket att berätta. 

Innehåll 
Kulturmiljöprogrammet omfattar hela kommunen. 
Degerfors, Svartå och Åtorp har inventerats på bygg-
nadsnivå med både utpekade byggnader och miljöer. 
Landsbygden har inventerats på områdesnivå där 
miljöer pekats ut som värdefulla. 

Kulturmiljöprogrammet ger en överblick över 
Degerfors kommuns historia. Med hjälp av historien 
kan vi bättre förstå varför samhället ser ut som det 
gör idag. De fyra tydliga berättelser om Degerfors som 
redovisas på sida 53 är ett bidrag till diskussionen om 
Degerfors identitet och historiska karaktär. Därefter 
presenteras Degerfors tätort i stadsdel för stadsdel 
med dess värdefulla byggnader och miljöer. Det samma 
gäller Svartå och Åtorp. Slutligen presenteras de värde- 
fulla miljöer som blivit utpekade på landsbygden.

Bakgrund 

Syfte
Det här är ett kulturmiljöprogram som omfattar  
Degerfors kommun. Kulturmiljöprogrammet visar  
vilka byggnader och miljöer inom kommunen som  
bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla. Det fungerar 
som ett kunskapsunderlag i det kommunala arbetet 
med bygglov och fysisk planering. Programmet ger 
samtidigt fastighetsägare kunskap om deras byggnader, 
med syftet att öka stoltheten och förståelsen för att 
kulturhistoriska byggnader och miljöer är en del av 
det allmänna intresset och ofta besitter viktiga  
kvaliteter för det offentliga rummet. 

Förhoppningen är att kulturmiljöprogrammet ska 
locka till att utforska och uppskatta både särskilda 
kulturmiljöer och våra vardagsmiljöer, så att vi gemen-
samt är varsamma om de byggda kvaliteter som finns  
i Degerfors kommun.

Tidigare arbeten
Degerfors kommun har sedan tidigare ett kulturmiljö- 
program från 1994, vilket har utgjort ett värdefullt  
underlag för arbetet med det nya kulturmiljöprogram-
met. Det finns även ett regionalt kulturmiljöprogram, 
"Brukat och byggt i Örebro län", som togs fram av Läns-
styrelsen i Örebro år 2002. 

Samråd
Samråd om Kulturmiljöprogrammet pågår.z

Politiskt beslut
Kommunfullmäktige beslutar om antagande av 
Kulturmiljöprogrammet.

Aktörer
Kulturmiljöprogrammet är finansierat av Degerfors 
kommun samt genom bidrag från Länsstyrelsen i  
Örebro län. Arbetet är utfört av Värmlands Museum 
med stöd av en arbetsgrupp på Degerfors kommun.

Metod och avgränsningar
Arbetet med kulturmiljöprogrammet började med  
en översiktlig inläsning av historik. Därefter följde  
inventering i fält där en totalinventering av alla bygg-
nader gjordes i Degerfors tätort, Svartå och Åtorp.  
På landsbygden i övriga kommunen har de områden 
som tidigare varit utpekade i kulturmiljöprogrammet 
från 1994 inventerats och då med syftet att finna  
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samspelar med omgivningen och därigenom skapar 
en trivsam miljö, kan ha betydelse för upplevelse- 
värdet. Byggnaden kan också vara viktig för människor 
genom att den står som symbol för något, skapar en 
identitet eller är en traditionsbärare.   

Att göra en värdering 
Den kulturhistoriska värderingen börjar med att  
information om byggnaden eller miljön samlas in.  
Byggår, arkitekt, historiska händelser, arkitekturstil, 
funktion, är viktig information som bidrar till värde-
ringen. Vilka historiska skeenden återspeglas? Är 
byggnaden typisk för platsen eller ovanlig? På plats 
studeras hur välbevarad byggnaden är från tiden då 
den uppfördes. I vissa fall kan även senare förändringar 
berätta något väsentligt. Sammanhanget med andra 
byggnader, med landskapet runtom miljön och om 
byggnaden är del av en årsring, är viktiga komponenter. 
Informationen bearbetas och jämförs med andra 
byggnader, lokalt, regionalt och nationellt. 

Offentliga byggnader och byggnader med verksamheter 
som till exempel skolor, kyrkor, sjukhus, folkrörelse- 
lokaler eller affärer har ofta en vidare betydelse för 
människor än privata bostadshus. Även om sådana 
verksamhetsbyggnader till det yttre är mycket föränd-
rade, kan de ha ett högt immateriellt kulturhistoriskt 
värde, som symbol- eller identitetsvärde för 
människor. 

För att flerbostadshus och villor ska bedömas vara 
särskilt värdefulla bör de dock vara mycket välbevarade 
och ha höga arkitektoniska värden. De kan till exempel 
ha stor betydelse i berättelsen om platsens historia, 
eller tillsammans med andra byggnader bilda en helhet 
som har stor betydelse för upplevelsen av miljön. 

Vid de utpekade byggnaderna i kulturmiljöprogrammet 
står det om byggnaden är en offentlig byggnad, en 
verksamhetsbyggnad eller ett bostadshus.

Värderingsklasser

Kulturmiljöprogrammet har två värderingsklasser för 
byggnader samt en för miljöer. De har valts för att de 
kan kopplas till det som står i plan- och bygglagen 
om att särskilt värdefulla byggnader och bebyggelse-
områden inte får förvanskas. Byggnader och miljöer 
som är sådana särskilt värdefulla har markerats röda, 
medan byggnader med visst kulturhistoriskt värde har 
markerats blå. Se mer vad som gäller för de olika vär-
deringsklasserna i riktlinjerna på sida 23.

Vad är ett 
kulturmiljöprogram?
Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag för 
att kunna ta välgrundade beslut om kulturhistoriska 
byggnader och miljöer. Eftersom plan- och bygglagen 
anger att byggnader och bebyggelseområden som är 
särskilt värdefulla inte får förvanskas, är det bra att 
kommunen har ett aktuellt kunskapsunderlag som 
beskriver vilka detta bedöms vara. Det juridiska beslutet 
om en byggnad är särskilt värdefull eller inte tas dock 
alltid av kommunen i ett bygglov eller vid en ny detalj-
plan, inte i kulturmiljöprogrammet. Detta för att dessa 
beslut går att överklaga. Kulturmiljöprogrammet gör  
en bedömning utifrån aktuellt läge vid inventeringen. 
Programmet i sig innebär inte heller ett juridiskt  
bindande skydd mot till exempel rivning, då behövs 
skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdes-
bestämmelse.

Även om det inte är ett lagligt krav att kommuner  
ska ha ett kulturmiljöprogram rekommenderar  
Boverket att kommunerna i förväg tar ställning till  
vilken bebyggelse som bedöms vara särskilt värdefull. 
Det underlättar för byggnadsnämnderna och gör det  
lättare för fastighetsägare att förutse vilka frågor som 
kan komma upp (PBL kunskapsbanken - förvanskning, 
samt proposition 2009/10:170). Även det nationella 
miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” anger att 
kommuner bör ha aktuella, kommunövergripande, 
politiskt antagna kulturmiljöprogram  
(sverigesmiljomal.se, skyddad bebyggelse).

Kulturhistorisk värdering 

En kulturhistorisk värdering utgår från att en byggnad 
kan ha dokumentvärden samt upplevelsevärden. 
(En metod utarbetad av Axel Unnerbäck, Riksantikvarie- 
ämbetet 2003.) Syftet med värderingen är att få fram 
vad det är med byggnaden som är värdefullt, för att 
kunna bevara, skydda och vårda just detta. Då går det 
även att se vilka förändringar som inte förvanskar 
värdena, och som därmed kan vara möjliga.

Dokumentvärde
Dokumentvärdet handlar om hur mycket en byggnad 
kan berätta för oss om sitt sammanhang, hur mycket 
information den kan ge till oss om till exempel sam-
hällsutveckling, byggnadsskick eller lokalhistoria.  
De kan även ha ett arkitekturhistoriskt värde, en  
byggnad som är välbevarad och har mycket kvar av 
sina ursprungliga material har en hög avläsbarhet.

Upplevelsevärde 
Den upplevelse som byggnaden förmedlar kan till viss 
del vara personlig. Det kan vara små subtila upplevelser 
som det taktila i att öppna en port med ett trähandtag 
eller se ljusets skiftningar i ett äldre fönsterglas. Det 
kan finnas spår av användning genom flera generationer, 
som ger en hög känsla av äkthet (autenticitet) och 
patina. Det miljöskapande värdet, hur byggnaden 
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En byggnad kan också vara särskilt värdefull om den 
i sig utgör en källa till kunskap om äldre material och 
teknik. 

En byggnad kan vara särskilt värdefull från konstnärlig 
synpunkt om den uppvisar särskilda estetiska kvaliteter 
eller har en hög ambitionsnivå med avseende på arki-
tektonisk gestaltning eller i utförande och materialval 
eller i konstnärlig gestaltning och utsmyckning.  

En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den 
värderas högt i ett lokalt sammanhang. Exempel på 
detta kan vara byggnader som har haft stor betydelse 
i ortens sociala liv eller för ortens identitet eller i 
lokala traditioner.  

Byggnader från tiden före 1920-talets bebyggelse-
expansion, som har sin huvudsakliga karaktär bevarad, 
utgör idag en så begränsad del av byggnadsbeståndet 
att flertalet av dem kan antas uppfylla något av kriteri-
erna för särskilt värdefull byggnad.

De flesta byggnader kan på ett eller annat sätt 
anses uppfylla något av de angivna kriterierna, men 
i begreppet "särskilt värdefull" ligger att byggnaden 
särskilt väl ska belysa ett visst förhållande eller i sitt 
sammanhang ha få motsvarigheter som kan belysa 
samma förhållande. Få motsvarigheter ska förstås i 
relation till hela byggnadsbeståndet och behöver 
bedömas från såväl ett nationellt som ett regionalt 
och lokalt perspektiv. Även om en byggnadstyp kan 
vara vanlig i en region så kan det finnas få motsvarig-
heter i ett nationellt perspektiv. I ett annat fall kan en 
vanligt förekommande byggnadstyp nationellt, i sitt 
sammanhang ha få motsvarigheter som kan förmedla 
samma berättelse. 

Vad är särskilt värdefullt?

Var går då gränsen för vad som är en särskilt värdefull 
byggnad eller miljö? Boverkets byggregler beskriver 
vad som kan vara en särskilt värdefull byggnad i sina 
föreskrifter och allmänna råd (BBR 2011:6, avsnitt 
1:2213): 

En byggnad kan vara en sådan särskilt värdefull  
byggnad som avses i 8 kap. 13 § PBL antingen för att 
den har sådana värden i sig eller för att den utgör en 
väsentlig del av en särskilt värdefull bebyggelsemiljö. 
Vad som sägs här om byggnader gäller även för  
bebyggelseområden.

En byggnad kan vara särskilt värdefull om den tydliggör 
tidigare samhällsförhållanden. Exempel på detta är:

• Byggnader som representerar en tidigare vanlig 
byggnadskategori eller konstruktion som nu har 
blivit sällsynt. 

• Byggnader som belyser tidigare bostads- 
förhållanden, sociala och ekonomiska villkor,  
arbetsförhållanden, olika gruppers livsvillkor, 
stadsbyggnadsideal eller arkitektoniska ideal 
samt värderingar och tankemönster. 

• Byggnader som har representerat för lokal- 
samhället viktiga funktioner eller verksamheter.   

En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den 
tydliggör samhällsutvecklingen. Exempel på detta är: 

• Byggnader som till exempel illustrerar folk- 
rörelsernas framväxt, massbilismens genombrott, 
immigration eller emigration.  

• Byggnader som har tjänat som förebilder eller på 
annat sätt varit uppmärksammade i sin samtid. 

• Byggnader som präglas av en stark arkitektonisk 
idé. 
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Enligt Boverkets miljöindikatorer står bygg- och  
fastighetssektorn för en betydande del av samhällets 
miljöpåverkan, hela 10 till 30 procent, så här finns 
mycket att göra (Boverkets miljöindikatorer 2019). 

Äldre byggnader uppfördes ofta med ambitionen 
att hålla i generationer. Både material och teknik var 
beprövade och återbruk var en självklar del av hus-
hållningen. Här finns både en stark miljömässig och 
en ekonomisk dimension. Den befintliga bebyggelsen 
är redan använda naturresurser och bundet kapital, 
betydelsefulla resurser i det hållbara samhället. I stället 
för att slänga det gamla och köpa nytt, kan vi vårda det 
vi redan har. 

Samtidigt står äldre byggnader inför en utmaning när 
det gäller energieffektivitet. Här cirkulerar dock gamla 
sanningar som idag omprövats. Enkla lösningar kan 
ofta förändra mycket.

Ger oss perspektiv
Kulturvärden är en ändlig resurs. Visserligen kommer 
det hela tiden nya, men de som försvinner är borta för 
alltid och går inte att återskapa. På så sätt förvaltar vi 
tidigare generationers arv åt framtidens generationer. 

När man sätter in en kulturmiljö i ett historiskt  
sammanhang hjälper det oss att förstå hur samhället 
utvecklats. Skillnaden mellan att leva då och nu, stora 
skiften som industrialisering och urbanisering,  
berättelser om folkrörelser, förhållandet mellan stad 
och land. Bebyggelsen synliggör fysiskt vår historia. 

Kulturmiljöer är platser som vi människor har 
skapat och de berättar något om oss. Det som ses 
som oansenligt, vardagligt och till och med fult idag, 
kan i framtiden visa sig vara en jätteviktig nyckel till att 
förstå vårt förflutna. En förvaltning baserad på goda 
kunskaper och medvetna val är därför viktig.

Varför ska vi ta hand om våra 
kulturmiljöer?
En god livsmiljö
Kulturvärden finns överallt och vi påverkas av dem 
varje dag. Vi kanske inte alltid tänker på dem som  
kulturhistoriska byggnader och miljöer, men de bidrar 
på olika sätt till en berikande, varierande och ofta en 
vacker vardagsmiljö. Även om kulturvärden kan ha  
varierande ålder och olika slags kvaliteter så är många 
av dem uppskattade, tilltalar oss och är trivsamma.  
I vissa fall är vi villiga att betala ganska mycket för att 
besöka kulturmiljöer eller för att äga och bo i en  
kulturhistorisk byggnad. 

Våra fysiska miljöer påverkar vårt välmående och vår 
trygghet, de kan ge oss upplevelser och minnen. De 
påverkar oss fysiskt genom våra sinnen, våra kroppars 
förhållande till byggnaders storlek, hur vi navigerar 
och förflyttar oss. Kulturmiljöer kan på så sätt bidra till 
vår livskvalitet, inte bara för de som äger en byggnad 
utan för alla som vistas i miljön. De är ofta en del av 
vårt gemensamma offentliga rum. 

Genom att skaffa kunskap om en plats värden och 
egenskaper kan de tjäna som utgångspunkt för vår 
tids tillägg. Då kan vi medvetet förstärka och behålla 
platsens kvaliteter i framtidens samhälle. 

En stark identitet 
Att känna förankring till en plats bidrar till känslan av 
trygghet och livskvalitet. Det kan vara lika betydelse-
fullt vare sig man har släktband som går generationer 
tillbaka eller är nyinflyttad. Här har kunskaper om 
platsens historia betydelse. Varför ser det ut som det 
gör? Att förstå en plats och öppna ögonen för det var-
dagliga gör ofta att man uppskattar den mer. Kultur-
miljöer kan också fungera som ett socialt kitt, något 
som vi som bor här har gemensamt.

Genom att förmedla en tydlig platsidentitet ökar  
platsens attraktivitet för både bosatta och besökare. 
Vad är speciellt och karaktäristiskt för Degerfors 
kommun? Känslan av stolthet kan ge ringar på vattnet, 
som att fler väljer att bo kvar eller flytta hit, eller att 
fastighetsägare förstår värdet av att ta hand om sina 
byggnader på ett varsamt sätt.

Hållbar framtid
Att vårda den befintliga bebyggelsen genom löpande 
underhåll är i de flesta fall mer hållbart än att producera 
nytt. Plan- och bygglagen syftar till en långsiktigt hållbar 
livsmiljö för både människor i dagens samhälle och för 
kommande generationer. Att värna kulturvärden är 
ett sätt att jobba för en långsiktigt hållbar livsmiljö. 
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Byggnadsvård
Grundprincipen för byggnadsvård och varsam reno-
vering är alltid att utgå från den specifika byggnaden. 
Är det tegelfasaden, det branta takfallet, fönstrens 
indelning eller snickarglädjen som ger byggnaden  
sin karaktär? Vill man gå djupare kan man leta efter 
historiska foton för att se hur byggnaden sett ut  
tidigare, skrapa fram äldre färglager eller läsa på  
om vad som är typiskt för arkitekturen från tiden 
då huset byggdes. 

Några tips: 

• Lär känna byggnaden. Analysera karaktärsdragen,  
ta reda på vad som är värdefullt och utgå från det 
vid ändringar.  

• Använd i första hand material och metoder som  
utgår från byggnadens karaktär och tiden då  
huset uppfördes.  

• Spara och restaurera hellre än att byta ut. Måna  
om ursprungliga detaljer, kulörer och material.  

• Ha inte för bråttom att byta ut fungerande material. 
Ta dig tid att analysera orsaken och jämför sedan 
olika alternativ.  

• Ställ krav på hantverkares kunskaper om bygg-
nadsvård och erfarenhet av de tekniker och  
material som krävs för uppdraget. 

• Tänk på att andra saker än själva huset har  
betydelse för upplevelsen och för det kultur- 
historiska värdet. Markbeläggning, verandor och 
uthus, trädgård och grönska, staket och grindar 
med mera. Kan man skapa en helhet med huset 
och omgivningen så brukar resultatet bli bra. 

• Dokumentera det du gör med huset och spara  
husets handlingar.
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Lagar & skydd

Lagar & skydd
Det är framförallt tre lagar som är relevanta för 

kulturmiljövärden: kulturmiljölagen, plan- och bygglagen 
och miljöbalken. Det finns även nationella mål och ett
kulturmiljöprogram för Örebro län att ta hänsyn till.
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Förvanskningsförbudet gäller även särskilt värdefulla 
allmänna platser, bebyggelseområden (i kulturmiljö- 
programmet kallat miljöer) och anläggningar som till 
exempel skyltar (PBL 8:13). Förvanskningsförbudet 
 kan även gälla vid ändringar på en byggnad som i sig 
inte bedöms vara särskilt värdefull, men som ingår  
i en särskilt värdefull bebyggelsemiljö och bidrar till  
miljöns värden.

Definitionen av en förvanskning är att karaktärs- 
skapande egenskaper, det som är värdefullt, går  
förlorade. 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, så länge inte just 
det som bedöms vara värdefullt försvinner (BBR 1:2212 
Allmänt råd).

Om bygglovshandläggaren inte har tillräckligt med  
information om byggnadens kulturhistoriska värden 
för att kunna ta beslut, kan kompletterande underlag 
begäras in från byggherren. Det kan till exempel vara 
en antikvarisk förundersökning som beskriver vilka 
egenskaper hos byggnaden som är värdefulla. Med  
utgångspunkt från den går det att bedöma om värde-
na går förlorade vid ändringen och kommer bli en för-
vanskning eller inte. 

En byggnad behöver inte vara utpekad i ett kulturmiljö- 
program för att vara särskilt värdefull. Det faktiska  
beslutet om det är en särskilt värdefull byggnad eller 
inte görs alltid vid ett bygglov eller i en planprocess. 
Det är då beslutet får rättsverkan, eftersom byggherren 
har möjlighet att överklaga. Ett utpekande i kulturmiljö- 
programmet innan dess är endast en bedömning, men 
ändå en viktig vägledning i ett tidigt skede både för 
kommun och fastighetsägare. 

Sakkunnig i kulturvärden
Vid de flesta bygglov hålls ett tekniskt samråd innan 
bygget startar. Då redovisar byggherren hur arbetet 
ska planeras och organiseras och en kontrollplan  
lämnas in. Kontrollplanen ska vara anpassad till det 
enskilda fallet och ha den utformning och detaljerings- 
grad som behövs för att kunna säkerställa förbudet 
mot förvanskning och kravet på varsamhet (PBL 10:7). 
En sakkunnig i kulturvärden kan göra en sådan kontroll. 
För att i efterhand kunna avgöra om åtgärden uppfyllt 
varsamhetskravet och förvanskningsförbudet måste 
byggnaden dokumenteras innan ändringar görs, så  
att man kan jämföra hur det såg ut före och efter.  
Den sakkunnige kan redan tidigt vara en del av bygg-
herrens projektering för att säkerställa att det som  
är värdefullt bibehålls, så att varsamhetskrav och  
förvanskningsförbud följs.

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen (PBL) är den lag som har störst 
betydelse för det byggda kulturarvet och som  
kommunen förhåller sig till dagligen i arbetet med 
bygglov och fysisk planering. 

I både planläggning och bygglov ska bebyggelse  
utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt för 
stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärden  
på platsen samt intresset av en god helhetsverkan.  
Kulturhistoriska värden ska skyddas och ändringar  
ska göras varsamt så att bebyggelsens karaktärsdrag 
respekteras (PBL 2:6).

Varsamhetskravet för alla byggnader
Ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att man 
tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till 
vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden (PBL 8:17).  
Varsamhetskravet gäller alla byggnader, inte bara 
kulturhistoriskt värdefulla. Det är byggherrens ansvar 
att varsamhetskravet följs, vilket är viktigt att känna 
till vid bygglovsbefriade åtgärder som till exempel 
skärmtak, attefallsåtgärder eller solceller, eftersom 
varsamhetskravet gäller även då.

Att ta hänsyn innebär att utgå från byggnadens 
karaktärsdrag. Därför behöver man lära känna bygg-
naden och ta reda på vilka karaktärsdrag som är 
väsentliga. Enligt Boverkets byggregler (BBR 1:2211 
allmänt råd) är en ändring varsam om den respekterar 
byggnadens karaktär i proportion, form och volym, 
material och utförande, färgsättning samt detalj- 
omsorg och detaljeringsnivå. Om viktiga karaktärs- 
drag går förlorade är det troligt att det är en ovarsam 
åtgärd. Kravet finns för att byggnaders kvaliteter ska 
bevaras vid ändringar.

I kulturmiljöprogrammet är byggnader markerade blå 
om de bedöms ha ett visst kulturhistoriskt värde. Vid 
ändringar på dem är det särskilt viktigt att bevaka att 
varsamhetskravet följs, det vill säga att man respekterar 
de viktiga karaktärsdragen.

Förvanskningsförbudet för särskilt  
värdefulla byggnader
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk,  
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
får inte förvanskas (PBL 8:13). Till skillnad från varsam-
hetskravet som gäller alla byggnader, gäller förvansk-
ningsförbudet alltså bara särskilt värdefulla byggnader. 

Förvanskningsförbudet gäller alla ändringar på en  
särskilt värdefull byggnad, både invändigt och utvändigt 
och även när en ändring inte är bygglovspliktig. Det är 
byggherrens ansvar att en ändring inte förvanskar 
byggnaden. Men byggnadsnämnden kan, som alltid, 
utföra tillsyn över att plan- och bygglagen följs. 

Lagar & skydd
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Underhållskrav
Alla byggnader ska hållas i vårdat skick och underhållas 
så att utformning och tekniska egenskaper bevaras. 
Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär 
och byggnadens kulturhistoriska värde så att det som 
är värdefullt bevaras (PBL 8:14). Om en fastighetsägare 
inte underhåller sitt hus och det förfaller, kan kommu-
nen göra en tillsyn och ett åtgärdsföreläggande om  
att underhålla (PBL kap.11). 

Attefallsåtgärder och solceller
På en- och tvåbostadshus är vissa åtgärder bygglovs-
befriade, så kallade attefallsåtgärder. De kräver dock 
bygglov om byggnaden är särskilt värdefull eller ingår 
i en sådan miljö (PBL 9:4d). För att veta i förväg vilka 
byggnader och miljöer som berörs kan kulturmiljö- 
programmet användas som underlag. I vanliga fall 
krävs inte heller bygglov för att montera solcellspaneler 
eller solfångare på en byggnad. Detta kräver dock 
bygglov om byggnaden är särskilt värdefull eller ingår  
i en värdefull miljö (PBL 9:3c). Även om en byggnad 
inte är särskilt värdefull eller ändringen inte är 
bygglovspliktig, så ska alltid varsamhetskravet  
uppfyllas (PBL 8:17). 

Rivning
Inom områden som har en detaljplan kan kommunen 
neka rivningslov med hänvisning till att byggnaden eller 
byggnadsdelen ska bevaras på grund av historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden 
(PBL 9:34). Om en byggnad är utpekad i kulturmiljö- 
programmet eller inte spelar juridiskt ingen roll, så 
länge kommunen har god argumentation för att bygg-
naden är kulturhistoriskt värdefull. Att en byggnad  
redan är utpekad i ett kulturmiljöprogram, ligger inom 
riksintresseområde eller tas upp i översiktsplanen är 
dock ett stöd i en sådan argumentation.  

För att avslå en begäran om rivningslov behöver 
byggnaden i sig inte ha särskilda kulturhistoriska  
värden, det räcker att byggnaden utgör en del av en 
miljö med sådana värden. Det rivningshotade huset 
kan till exempel ingå i en enhetlig grupp med tids-
typiska byggnader, ligga i en husrad eller vid ett torg 
med miljömässiga värden. Ett argument är också  
att byggnaden lokalt tillmäts stor betydelse. (Prop. 
1985/86:1 sid 289f.)  Det är dock upp till kommunen att 
besluta om man vill hävda att byggnaden inte bör rivas 
på grund av sina kulturhistoriska värden (PBL 9:34). 

Lagar & skydd

Ett av höghusen i Agen. Målningarna i bibliotekets trapphus är utförda av 
konstnären Uno Vallman.
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Det står ingenting i plan- och bygglagen om att man 
inte får riva en kulturhistorisk byggnad, om den inte 
har rivningsförbud i en detaljplan. Rivning av en hel 
byggnad är enligt Boverket inte att betrakta som en 
förvanskning (PBL 8:13), eftersom det efter rivningen 
inte finns någon förvanskad byggnad att jämföra med. 

Rivningslov behövs om byggnaden ligger inom ett 
detaljplanerat område, men inte utanför, vilket 
 vanligtvis är på landsbygden (PBL 9:10). Det krävs dock 
en anmälan som beskriver hur rivningen är tänkt att 
genomföras. För vissa bygglovsbefriade åtgärder krävs 
inte heller en anmälan (PBF 6:6). Vill man vara säker på 
att viktiga kulturhistoriska byggnader på landsbygden 
inte rivs, behövs områdesbestämmelser upprättas 
med krav på rivningslov, alternativt att området  
detaljplaneras.
 
Detaljplaner och områdesbestämmelser
Har ett område särskilt historiska, miljömässiga eller 
konstnärliga värden så ska de skyddas när en detalj- 
plan görs (PBL 2:6). Det finns inget krav på att göra  
detaljplan just för detta syfte men då en detaljplan 
upprättas så ska det som är särskilt värdefullt skyddas. 
Detaljplanen kan ange rivningsförbud (anges med r), 
skyddsbestämmelser för sådant som är värdefullt 
både utvändigt och invändigt och ska bevaras (anges 
med q) samt karaktärsdrag som ska finnas, som ut-

formning och material (anges med k) Bestämmelser 
för hur nya byggnader ska utformas för att anpassas 
till kulturvärdena på platsen kan också anges (med f) 
(PBL 4:16). Eftersom kulturmiljöfrågor räknas som ett 
allmänintresse måste en helt ny detaljplan antas om 
kommunen vill frångå den, t.ex. riva en byggnad som 
har fått rivningsförbud i detaljplan.

Kommunen kan även upprätta områdesbestämmelser 
för skydd av värdefull bebyggelse, vilket är vanligast  
på landsbygden. Områdesbestämmelserna kan till 
exempel utöka bygglovsplikt och rivningslov samt 
ange färger och material som ska användas på bygg-
naderna (PBL 4:42). Det kan vara motiverat i kultur- 
historiska miljöer med höga värden eller homogen 
bebyggelse.  

Ett av alla dessa hus utanför planlagt område. 
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Sammanfattning av plan- och bygglagens 
kulturmiljöbestämmelser

2:3 Planläggning ska göras med hänsyn till kulturvärden 
och främja en estetiskt tilltalande utformning.  

2:6 Byggnader ska utformas och placeras med hänsyn 
till kulturvärden och stads- och landskapsbilden. Det 
som är särskilt kulturhistoriskt värdefullt ska skyddas. 
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt.  

3:2, 3:4, 3:5 Kulturvärden i översiktsplan.  

4:2, 4:8, 4:16 Kulturvärden i detaljplan.  

4:42 Kulturvärden i områdesbestämmelser.  

8:1 En byggnad ska ha en god form-, färg-  
och materialverkan.  

8:7 Avsteg från de tekniska egenskapskraven med 
hänsyn till varsamhet och förvanskningsförbud.  

8:9 Ny byggnad ska anpassas till kulturvärdena på 
platsen.  

8:13 Förvanskningsförbud av särskilt värdefulla  
byggnader och områden. 

8:14 Underhållskrav. Underhållet ska anpassas till 
byggnadens kulturhistoriska värden.  

8:17 Ändringar ska göras varsamt med hänsyn till  
byggnadens karaktär och kulturhistoriska värden. 

8:18 Varsamhetskrav på anläggningar, skyltar och  
ljusanordningar.  

9:2 Det krävs bygglov för ändring av färg, fasad- eller 
takmaterial eller om en byggnads utseende avsevärt 
påverkas.  

9:4d, 9:8, 9:3c Inom särskilt värdefulla områden är  
vissa bygglovsbefriade åtgärder bygglovspliktiga.  

9:5 Vissa åtgärder är inte bygglovspliktiga för en-  
och tvåbostadshus om det inte väsentligt ändrar 
byggnadens eller områdets karaktär.  

9:10, 9:34 Rivningslov och nekat rivningslov på grund 
av kulturhistoriska värden. 
 9:31 Även utanför detaljplan ska varsamhetskrav och 
förvanskningsförbud uppfyllas för att bygglov ska  
kunna ges.  

10:7 En kontrollplan ska säkerställa att kraven på  
varsamhet och förvanskningsförbud uppfylls.  

14:7 Ersättning på grund av rivningsförbud. 
(Från PBL 2010:900)

Även Plan- och byggförordningen (PBF) reglerar vissa 
kulturmiljöfrågor, tex PBF 6:5 krav på anmälansplikt 
och PBF 7:5 krav på kontrollansvarig. 
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Kulturmiljölagen

Kulturmiljölagen (KML) är det starkaste skyddet 
för enskilda kulturhistoriska byggnader. Det är läns- 
styrelsen som tar beslut som omfattas av kulturmiljö-
lagen. Ansvaret för kulturmiljöer delas av alla Kultur-
miljölagen anger att det är en nationell angelägenhet 
att skydda och vårda kulturmiljöer. Både enskilda och 
myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet. Den som 
planerar eller utför ett arbete ska se till att skador 
undviks eller begränsas på kulturmiljöer. 

Byggnadsminnen
En byggnad som har ett synnerligen högt kultur- 
historiskt värde får förklaras som byggnadsminne  
av länsstyrelsen. Det gäller även bebyggelseområden, 
park, trädgård eller andra anläggningar. Vem som 
helst kan väcka frågan om att en byggnad ska bli bygg-
nadsminne. Medan utredning pågår om en byggnad 
ska bli byggnadsminne får inga ändringar av byggnaden 
göras. 

I beslutet om en byggnadsminnesförklaring anger 
länsstyrelsen vilka skyddsbestämmelser som ska gälla 
samt när ägaren behöver söka tillstånd för ändringar. 
När en byggnad eller bebyggelsemiljö är byggnads-
minne är det lättare att få del av de bidrag som läns-
styrelsen delar ut för merkostnader vid till exempel 
restaurering. I Degerfors kommun finns byggnads-
minnet Ölsboda herrgård. 

Kyrkor
Kyrkor som är uppförda innan 1940 är skyddade av 
kulturmiljölagen. Det är bara kyrkor som ägs av Svenska 
Kyrkan som omfattas av skyddet, inte frikyrkobygg-
nader. Kyrkotomten, begravningsplatser och interiörer 
är också skyddade och ändringar kräver tillstånd hos 
länsstyrelsen. Kyrkorna i Degerfors och Nysund är de 
kyrkor i kommunen som är skyddade enligt kulturmiljö- 
lagens fjärde kapitel.

Fornlämningar
Den 1 januari 2014 trädde den nya Kulturmiljölagen 
i kraft. Det största skillnaden i lagen gentemot dess  
föregångare, Kulturminneslagen, är definitionen av 
fornlämningsbegreppet.  

Fornlämningar är skyddade enligt lag och fornlämnings- 
begreppet vilar på tre grundpelare som en lämning 
ska uppfylla:  

1.  Lämningen ska vara varaktigt övergiven. 

2. Lämningen ska ha tillkommit efter människors  
verksamhet under forna tider. 

3. Lämningen ska ha tillkommit genom äldre tiders 
bruk.

Riksantikvarieämbetet har ansvaret för Kulturmiljölagen 
på nationell nivå och länsstyrelsen och Skogsvårds-
styrelsen har ansvaret för Kulturmiljölagen på lokal 
nivå. Påträffar man ett tidigare okänt fornfynd måste 
detta anmälas till länsstyrelsen. 

En viktig gräns vid år 1850 
Tidsgränsen för att en lämning ska utgöra en forn- 
lämning enligt Kulturmiljölagen är år 1850. Det betyder 
att lämningar som huvudsakligen antas ha tillkommit 
innan 1850 och som idag är varaktigt övergivna och 
som inte brukas efter dess ursprungliga funktion är 
fornlämningar. Lämningar som huvudsakligen antas ha 
tillkommit efter 1850 som idag är varaktigt övergivna 
och som inte brukas efter dess ursprungliga funktion 
benämns som övrig kulturhistorisk lämning. Lämningar 
som benämns övrig kulturhistorisk lämning har inte 
fornlämningsskydd i Kulturmiljölagen.

Lämningar som stensättningar, domarringar och 
medeltida bytomter är fornlämningar eftersom det 
antikvariska kunskapsläget kring dessa lämningstyper 
visar att de kan antas ha tillkommit innan 1850. Andra 
lämningskategorier som lägenhetsbebyggelse, som 

Ölsboda herrgård är skyddat som byggnadsminne. Degerfors kyrka är en av två skyddade 
kyrkobyggnader i kommunen.
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innefattar undertyperna torp, backstuga och övrig, är 
mer svårbedömd eftersom exempelvis torpbebyggelse 
kan ha tillkommit både före och efter 1850. Det är 
därför viktigt att vara uppmärksam på att lämningar 
som tidigare betraktas som övrig kulturhistorisk  
lämning i och med lagändringen idag kan betraktas 
som fornlämningar. 

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen
Den som ska genomföra en byggnation eller annan 
åtgärd som kan medföra markingrepp bör i god tid 
samråda med berörd länsstyrelse om någon forn- 
lämning berörs av ingreppet. Vid arbete i skogen, 
exempelvis avverkning, bör man i god tid kontakta 
Skogsstyrelsen. Om det är osäkert ifall lämningen som 
berörs är fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning 
bör Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen kontrollera ifall 
det är möjligt att datera lämningen med hjälp av till-
gängligt skriftligt- och kartografiskt material. 

Arkeologiska spår under mark
De arkeologiska spåren syns inte alltid ovan mark, utan 
fornlämningar som exempelvis förhistoriska boplatser, 
flatmarksgravar och medeltida stadslager ligger under 
dagens marknivå. Arkeologiska lämningar under mark 
kan enbart bli synliga när ett markingrepp sker. Dock 
erhåller dessa lämningar fornlämningsstatus och är 
precis som fornlämningar ovan mark skyddad av KML. 
Upptäcks en tidigare okänd fornlämning vid ett mark- 
ingrepp ska Länsstyrelsen kontaktas.

Det antikvariska kunskapsläget visar att fornlämningar 
under dagens marknivå vanligtvis återfinns i speciella 
landskapsutsnitt eller i närheten av redan kända forn-
lämningar. Detta kan skilja sig åt mellan de olika tids-
perioderna vilket är viktigt att ha i åtanke vid exempel-
vis nybyggnation. 

Lämningar efter torp och backstugor finns över hela 
Degerfors kommun. I Kulturmiljöregistret benämns 
dessa under den gemensamma kategorin ”Lägenhets-
bebyggelse”. I och med lagändringen om fornläm-
ningsbegreppet i nya Kulturmiljölagen har torp-och 
backstugelämningar som brukades innan år 1850 nu 
fornlämningsstatus. Inom kommunen finns förutom 
bebyggelselämningar även gruv- och hyttlämningar, 
milstolpar, väghållningsstenar, vägvisarstenar, fångst-
gropar, offerkällor och platser till vilka en muntlig  
tradition är knuten.

Lägenhetsbebyggelse
I samband med framtagandet av kulturmiljöprogram 
genomfördes 2018 en mindre studie som behandlade 
tio torp och backstugor. Syftet var att utröna deras 
antikvariska status. Genom att studera historiska kartor 
kunde studien visa att fyra av de tio torpen brukades 
innan år 1850 och därmed är fasta fornlämningar 
(Richardson 2018).  Om det urvalet är representativt 
för hela kommunen innebär det att 40 % av alla  
lämningar som är registrerade som lägenhetsbebygg- 
else nu är skyddade som fornlämningar men varje 
enskilt objekt måste utredas för att avgöra vad som 
gäller. Detta är viktigt att ha med inför planläggning  
av ett område.

Fornlämning L1981:9055 i Nysunds socken utgörs av ett hammarområde från Lideforsbruk.  
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Miljöbalken

Miljöbalken (MB) syftar till att främja en hållbar 
 utveckling så att nuvarande och kommande genera-
tioner får en hälsosam och god miljö. Miljöbalken ska 
tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer 
skyddas och vårdas (MB 1:1). Alla som bedriver en verk-
samhet har en skyldighet att skaffa sig de kunskaper 
och utföra de åtgärder som behövs för att förebygga, 
hindra eller motverka att det uppstår skada på miljön. 
I begreppet miljö ingår även kulturmiljöer. Det finns 
tre grundläggande principer för denna miljöhänsyn: 
kunskapskravet, försiktighetsprincipen och lokal- 
iseringsprincipen (MB 2:2–6).

Riksintressen och kulturreservat
En kulturmiljö av nationellt intresse kan utses till riks-
intresse av Riksantikvarieämbetet (MB 3:6). Ett område 
kan också förklaras som kulturreservat av länsstyrelse 
eller kommun, syftet är då att bevara ett värdefullt 
kulturpräglat landskap (MB 7:9). Inom Degerfors  
kommun finns inte något riksintresse för kulturmiljö 
eller kulturreservat. 

Biotopskydd
Det finns ett generellt skydd av vissa biotoper i miljö-
balken. Det är till exempel alléer, odlingsrösen i jord-
bruksmark, åkerholmar och stenmurar i åkermark. 
(MB 7:11 och Förordning om områdesskydd enligt  
miljöbalken §5 och bilaga 1.) 

Avfallshierarki
I miljöbalken finns en avfallshierarki som EU:s medlems-
stater har enats om (MB 15:10). Avfallshierarkin visar 
hur avfallshanteringen i samhället bör se ut för att 
bidra till en hållbar utveckling. I första hand ska avfallets 
uppkomst minimeras. Här spelar byggnadsvård en 
stor roll, då fungerande byggnadsdelar inte ska bytas 
ut i onödan. Återanvändning samt material- och energi- 
återvinning kommer därefter. Det kan handla om att 
inte kassera byggnadsdelar om de byts ut, utan att de 
återanvänds. I allra sista hand ska avfallet deponeras. 
Byggsektorn står för en tredjedel av allt avfall som 
skapas i Sverige (källa: miljödepartementet), därför 
kan hushållning med de material som finns ge stora 
miljövinster.

Åkerholmar och och stenmurar i åkermark är skyddade. Fallet, öster om Skagern.



2121

Lagar & skydd

Nationella miljökvalitetsmål

De nationella miljömålen är antagna av Sveriges riksdag 
och kan ses som en konkretisering av de generella 
hänsynsregler som finns i miljöbalken och plan- och 
bygglagen. Kulturmiljöaspekter ingår i tio av de sexton 
miljökvalitetsmålen, men främst i målet god bebyggd 
miljö. En precisering av målet där är att ”Det kulturella, 
historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla 
byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och 
landskap bevaras, används och utvecklas.” Miljömålen 
ska vara vägledande på alla nivåer i samhället, även 
av den enskilde medborgaren. Genom varsamhet och 
hushållning ska vi bruka och bevara miljön så att  
historisk mångfald tas tillvara och att skador på kultur- 
miljön inte uppstår.

Nationella kulturmiljömål

Sedan 2014 finns fyra nationella kulturmiljömål.  
Regering och riksdag har uttalat att de ska vara väg- 
ledande på nationell, regional och kommunal nivå. 

• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kultur-
miljöer 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 upp 
levelser. 

• En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som 
innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsut-
vecklingen. 

Degerfors kommuns översiktsplan

I kommunens gällande översiktsplan som vann laga 
kraft 2016.10.20, framgår att kommunfullmäktige  
beslutat att ett kulturmiljöprogram ska tas fram.  
Detta för att visa vilka byggnader och miljöer inom 
kommunen som bedöms vara kulturhistoriskt  
värdefulla. 

I översiktsplanen står det också att kulturarvet inte  
är statiskt utan något som ständigt förändras och  
omformas. Varje tid ger sitt bidrag men bildar också 
sin egen uppfattning om vad som är kulturarv och vad 
det betyder. De moderna miljöer som finns runt om-
kring oss idag tänker vi inte på som ett kulturarv men 
de som inte uppmärksammas riskerar att helt förfalla, 
rivas, eller försvinna när de ersätts av något annat. 
Därför måste vi med hjälp av historiska kunskaper för-
hålla oss till vår samtid och redan nu bedöma vad som 
kan bli en del av kulturarvet i framtiden. Det är samtidigt 
viktigt att göra prioriteringar. Allt kan inte bevaras 
eftersom det då inte ges utrymme för nödvändiga 
förändringar. Generellt måste byggnader och miljöer 
fylla en funktion i samtiden för att kunna bevaras.  
Att hitta sådana funktioner inom rimliga ekonomiska 
ramar och med acceptabla anpassningar är den 
största utmaningen för att försvara vårt kulturarv. 
I översiktsplanen står det att kommunen ska följa de 
fem nationella målen för kulturmiljövården som fanns 
vid tillfället då översiktsplanen skrevs: 

• Bevara och levandegöra kulturarvet.  
• Syfta till kontinuitet i utvecklingen av den  

yttre miljön. 
 • Främja den lokala kulturella identiteten.  

• Möta hot mot kulturmiljön. 

• Bidra till att öka medvetenheten om estetiska  
värden och historiska sammanhang. 

Konstnärlig utsmyckning i Degerfors ger prov på att 
kulturmiljön kan vara en källa till kunskap, bildning 
och upplevelser. 

Bron vid Åtorp är ett levande kulturarv.
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Kulturmiljövision

Bevara

• Vi vill bevara byggnader och miljöer som är särskilt 
värdefulla, så att de fortsätter att vara en del       
av Degerfors kommuns identitet och bidrar med 
sina kvaliteter till en god livsmiljö. 

• Vi underhåller de materialresurser som bygg- 
naderna besitter, som en del av ett långsiktigt 
hållbart samhälle. 

• Med kunskap bedömer vi vad som kan bli en del 
av vårt framtida kulturarv, och strävar efter att 
behålla de byggda kvaliteterna genom varsamhet. 

• Vi arbetar för att särskilt värdefulla byggnader 
och miljöer får ett skydd genom bestämmelser  
i detaljplan eller områdesbestämmelser, när en 
sådan görs.

Utveckla

• Vi vill utveckla och förstärka kulturmiljöer och 
deras berättelser som en del av Degerfors kommun 
som en attraktiv plats att både leva i och besöka.  

• Vi ser de mervärden som finns i att tidigt i plan-  
och byggprocessen ta kulturhistorisk hänsyn.

Förmedla

• Vi vill göra bebyggelsens historia känd och  
tillgänglig och med det bidra till att skapa en 
spännande och attraktiv kommun. 

• Vi vill att våra kulturmiljöer är en tydlig del av  
kommunens identitet. 

• Vi vill öka medvetenheten hos dem som förvaltar 
kulturhistoriska byggnader om att byggnaderna är 
en del av vår gemensamma offentliga miljö och vi  
vill öka stoltheten över att förvalta dem varsamt 
åt framtida generationer.  

• Vi vill att alla, oavsett bakgrund, kan göra anspråk  
på det kulturarv som format Degerfors kommun.  
Vi vill arbeta för att offentliga kulturmiljöer ska 
vara inkluderande och lättillgängliga och vara en 
gemensam källa till kunskap och upplevelser.

Kulturmiljövision
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Riktlinjer 
– för kulturmiljöprogrammets  
byggnader och miljöer

Riktlinjerna beskriver vad det innebär att en byggnad 
eller miljö är utpekad i kulturmiljöprogrammet. Rikt-
linjerna följer det som står i plan- och bygglagen och 
ska vara ett stöd för kommunens arbete med bygglov 
och fysisk planering.
 

Röd byggnad
• Bedöms vara en särskilt värdefull byggnad (PBL 8:13).  

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

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

• Attefallsåtgärder och solceller är bygglovspliktiga 
även på en- och tvåbostadshus. (PBL 9:3c och 
9:4d). 

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

• När en ny detaljplan görs intill byggnaden, utreds 
om byggnaden ska ges skyddsbestämmelser 
(PBL 2:6). 

 
Röd miljö

• Bedöms innehålla särskilt värdefulla bebyggelse-
områden (PBL 8:13). 

• Ändringar och ny bebyggelse ska ta hänsyn till  
de viktiga karaktärsdrag som anges för miljön  
i kulturmiljöprogrammet (PBL 2:6 och 8:13).  

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

• Attefallsåtgärder är bygglovspliktiga på särskilt 
värdefulla byggnader inom miljön (PBL 9:3c och 
9:4d). 

• När en ny detaljplan görs inom miljön, utreds  
om det som är särskilt värdefullt ska ges skydds-
bestämmelser (PBL 2:6). 

Riktlinjer

Blå byggnad 

• Bedöms ha ett visst kulturhistoriskt värde. 

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

• Vid bygglov bör varsamhetskravet tas med  
i kontrollplanen (PBL 10:7).  

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

Byggnadstraditioner
& byggnadsstilar

Genom att lära känna en byggnad och förstå varför den 
ser ut som den gör kan vi lättare att ta tillvara och respektera 

dess ursprung och eventuella förändringar. Ju äldre en 
byggnad är desto mer speglar den sin omgivning i 

materialval och utförande. Senare tiders byggnader 
är däremot mer likformigt utformade oavsett 

var i landet de är uppförda.
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Byggnadstraditioner

Byggnadstraditioner
I Degerfors, liksom på alla andra platser, var det bygg-
nadens funktion, tillgängligt material och ekonomin 
som styrde utformningen av det som byggdes.  
Åtminstone fram till slutet av 1800-talet hämtades 
byggnadsmaterialen i den närmaste omgivningen. 
Timmer från skogen blev till stommar, plank och brädor 
till golv och panel. Av riktigt tätvuxen fura gjordes 
karmar och bågar till fönster.  Av stenar, grus och lera 
gjordes grundläggning, spiskomplex, tegel och ler- 
klining. Som isolering mellan torra och våta ytor lades 
näver. Brädor, torv och strå användes till taktäckning. 
På särskilt påkostade byggnader kunde skiffer också 
användas. Det var snickare, byggmästare eller hus- 
ägaren själv som satte sin prägel på huset som byggdes. 
Deras erfarenheter, men också lokala särdrag, kunde 
göra variationerna stora.  

Några särdrag som finns för Bergslagsbygden är dels 
de grönskimrande sinner- eller slaggstenarna som 
gjöts av resterna från järnframställningen i hyttorna, 
dels gjutjärnsskorstenarna som prydde bergsmännens 
bostadshus.   

Ju längre fram i tiden vi kommer desto mindre bero-
ende av de lokala materialen blir man. Med ökade 
kommunikationer får man också nya influenser och 
material. Olika arkitekturstilar ger nya ideal och då 
samhällen började anläggas fanns kanske behov av  
att manifestera status och olika funktioner. 

I Degerfors ser vi flera av de stilar som var vanliga  
i Sverige under 1900-talet. Här finns till exempel 
1920-talsklassicismens  och nationalromantikens villor, 
vilka följs av funktionalismen som sedan 1930-talet  
influerat olika varianter av modernism i både bostäder 
och allmännyttiga byggnader. Det nya samhälls- 
byggandet manifesterade sin status och arkitekter 
fick i uppdrag att skapa det nya samhället. 

Miljonprogrammets bostadsbyggande mellan åren  
1965-75 har präglat stora delar av vårt land liksom i 
Degerfors, där det finns flera ”villamattor” och fler- 
bostadshusområden. I den här typen av områden är 
det inte alltid det unika eller ytterst välbevarade som 
är värdefullt. Här handlar det istället om planering, 
volymer och intentioner. 

Materialtillgång, behov och tradition har gett bergsmansgården sitt utseende. 
Storgården i Stora Strömtorp. 
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Byggnadstraditioner

Vägg murad av slaggsten. 
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Byggnadsstilar

Byggnadsstilar
Under rubriken Byggnadsstilar har vi kategoriserat 
byggnaderna utifrån ungefärligt tillkomsttid och  
arkitekturstil. Detta för att ge en snabb antydan om 
vad som karakteriserar de olika byggnaderna. För att 
få en mer detaljerad bild och fler kännetecken för de 
olika stilarna och erorna rekommenderar vi bland  
annat denna dessa böcker: Så byggdes villan, Dags  
att renovera - var rädd om detaljerna och Hålla Hus 
Handbok samt www.hallahus.se. 

Traditionell
En byggnad i traditionell stil speglar en äldre byggnads- 
tradition där material och metoder är lokalt förankrade 
och som inte uttrycker någon särskild arkitekturstil. 
Ofta är dessa byggnader uppförda under 1800-talet 
och kanske har de koppling till jord- eller skogsbruk. 
De är uppförda i timmer, panelade och målade med 
röd slamfärg. Sadeltaket är lagt med en- eller två-
kupigt tegel, eventuellt skiffer och här finns minst 
en skorsten. 

Här kan finnas många detaljer som grund och sockel 
av natursten, lock- eller locklistpanel som är faluröd, 
glasade dubbeldörrar, småspröjsade fönster med 
profilerade omfattningar, handslaget tegel, utkragade 
skorstenar.

Nyklassicism
Med nyklassicism menas här byggnader tillkomna från 
1700-talets mitt till 1800-talets slut som försetts med 
olika klassiska arkitekturelement. Fasaderna som kan 
ha en slät panel för att efterlikna puts, är försedda 
med lisener, profilerade listverk, valvbågar, vånings-
band och pilastrar. Sadeltaken är lagda med tegel,  
skiffer eller skivtäckning. 

Sekelskifte 
Sekelskifteshusen förekommer från slutet av 1800- 
talet fram till 1910-20-tal. Här förekommer framförallt 
villor uppförda i trä och klädda med spontad slät panel 
som ibland har olika riktningar. Husen är ofta försedda 
med snickarglädje, glasade verandor och fönster med 
tvärpost. Fasaderna är målade antingen i rött med 
ljust grå eller vita snickerier, alternativt ljusa med  
kontrasterande kulörer på snickerierna. Sadeltaket  
är skivtäckt, svart- eller grönmålat, eller så ligger där 
ett lertegel.   

Traditionell

Nyklassicism

Sekelskifte
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Byggnadsstilar

Jugend  och nationalromantik
Någon renodlad jugendvilla har vi inte stött på bland 
de inventerade byggnaderna i Degerfors kommun. 
Dessa byggnader från tidigt 1900-tal kännetecknas 
bland annat av naturens svängda former och växt-
ornamentik. De tegeltäckta brutna taken hade ibland 
valmade gavlar och fönstrens övre del var  
småspröjsad.  

Vid samma tid blev också nationalromantiken populär. 
Detta var en tid, och en arkitekturstil, som blickade 
tillbaka på ett äldre och framgångsrikt Sverige. Stilen 
inspirerades av byggnader med traditionella material 
och former. Husen hade branta takfall med lertegel, 
faluröda eller mörka träfasader och småspröjsade 
fönster. Entréerna hade öppna verandor och glasade 
dörrar.  
  
1920-talsklassicism
På 1920-talet blickade man åter mot de klassicistiska 
formelementen. Enkla symmetriska fasader av stående 
lockpanel eller putsade hörn som med hjälp av list-
verk blev pilastrar med kapitäl. Halvmånefönster före-
kommer ofta och fönsterbågarna hade två eller tre 
rutor och profilerade fönsteröverstycken. Sadeltaken 
var ofta brutna  och lagda med lertegel.  

Funkis
Den funktionalistiska stilen kom till Sverige i början av 
1930-talet som en reaktion på tidigare arkitekturstilar 
med ”påklistrade” dekorationer och ornament. Istäl-
let var det funktionen som skulle styra formen. Detta 
gav enkla geometriska former som kuber, cirklar och 
rektanglar. Taken var platta, de putsade fasaderna var 
avfärgade i ljusa kulörer. Fönstersättningen var ofta 
osymmetrisk, gärna nära hörn och fönstren saknade 
foder. 

Folkhemsarkitektur
Under 1940-talet levde delar av funkis kvar, men kom-
binerades då med den traditionella stilen. Detta gav 
enkla rejäla byggnader, en vardagsarkitektur för 
många människor. Byggnaderna präglas av enkla for-
mer, puts, träpanel eller tegel, tvåluftsfönster utan 
spröjs och sadeltak med lertegel. Färgerna kunde vara 
starka och det förekom ofta tidstypiska smidesdetal-
jer. 

Jugend  och nationalromantik

1920-talsklassicism

Funkis

Folkhemsarkitektur
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Byggnadsstilar

50-talsstil
På 1950-talet fanns framtidstro och man vågade  
lite mer i arkitekturen som präglas av formrikedom, 
materialblandningar och olika storlekar på fönstren. 
Byggnadskropparna var ofta förskjutna och material 
som puts, tegel, betongglas och trä kunde blandas på 
ett lekfullt sätt. 

Modernism
Modernism innefattar flera visuella varianter av arki-
tekturstilar. Den sträcker sig från genombrottet av 
1930-talets modernism, kallad funktionalism i Sverige, 
via 1940-talets samhällsvetenskapliga teori om folk-
hemmet, vidare till 1950-talets framtidstro och lekful-
la utformning fram till 1960-och 70-talens rekordår 
och mer standardiserade byggprocess.

Från slutet av 1950-talet till 1970-talets slut uppfördes 
många hus med rationell utformning utan 1950-talets 
rika formspråk. Byggnadsvolymerna är enkla, skarpa 
och ofta i lite större skala. Ju längre fram i tiden, desto 
mer anonyma och generella blev byggnaderna. 

Postmodernism
Från 1980-talet och ett par årtionden framåt uppstår 
en reaktion mot modernismens enformighet. I post-
modernismen återfinns istället en associationsrik och 
livfull arkitektur med lokal och historisk förankring. 
Fönstren blir åter spröjsade och träpanelen dekoreras 
ibland med snickarglädje. 

50-talsstil

Modernism

Postmodernism
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Byggnadsstilar

Vissa byggnader har fler former än andra. "Kontoret" vid Ölsboda herrgård.
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Spår av människor

Spår av människor
i Degerfors kommun
Vi gör några nedslag i Degerfors historia och visar hur 

dessa gör avtryck idag. Från istid via Letstigen och bruken 
till Allsvenskan i fotboll!
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Spår av människor

Spår av människor i Degerfors  
- En kortfattad historik
När isen försvann

För cirka 11 000 år sedan försvann inlandsisen från 
Degerfors med omnejd. Landskapet präglades till en 
början av isens eftermäle. Vänern var en del av dagens 
Östersjön och området som omfattar Degerfors 
kommun låg under vatten. För drygt 10 000 år sedan 
hade dock landhöjningen trängt undan de stora vat-
tenmassorna och området var nu både is- och vatten-
fritt. 

Stenåldern (8000-4000 f.Kr.)

Stenåldern i Sverige delas upp i två faser, den äldre  
och den yngre stenåldern. Under den äldre sten- 
åldern (8000-ca. 4000 f.Kr.) levde människor som  
så kallade jägare och samlare och det är ifrån dessa 
människor vi kan se de första arkeologiska spåren i 
Degerfors kommun. Levnadsvillkoren bidrog till ett 
rörligt liv och man bosatte sig där resurserna var som 
bäst för säsongen. De ständiga förflyttningarna i land-
skapet bidrog till att man lämnade många spår efter 
sig trots att människorna var få. Typiskt för denna 
tidsperiod är att man färdades och bodde längs med 
vattensystemen, gärna på uddar och i skyddade vikar. 

Spåren från äldre stenåldern består i Degerfors  
kommun av lösfynd av yxor, och fynd av boplatsmaterial, 
såsom flint- och kvartsavslag och eldpåverkad sten. 
Vid sjön Skagerns östra strand och i ett stråk fram till 
Letälven finns en koncentration av lösfynd och sten- 
åldersboplatser. De äldsta fynden är Lihultsyxor,  
Limhamnsyxor och mikrospån av flinta. Ett område 
som sticker ut är Vårbrogrind vid Letälvens utlopp i 
Skagern. Här har man inom ett 300 x 200 m stort  
område hittat 26 stenyxor från äldre stenålder och 
området utgör en av de äldsta kända bosättningarna  
i Degerfors kommun. År 2006 undersöktes delar av 
platsen av Riksantikvarieämbetet, UV Bergslagen. Vid 
undersökningen påträffades flintavslag som kan dateras 
till två faser; tidig/mellan jägarstenålder, det vill säga 
cirka 6500 f.Kr. samt sen jägarstenålder, cirka 4500 f.Kr.

Omkring 4000 f.Kr. skedde en förändring i levnadsättet 
då bondekonomin ersatte jägare/samlarekonomi i 
södra Sverige. De arkeologiska spåren efter denna 
förändring är få i kommunen och i nuläget baseras vår 
kunskap på ett antal lösfynd av yxor och flintföremål. 
Trindyxor är den vanligaste yxsorten som återfunnits  
i Degerfors, dessa dateras till både äldre- och yngre 
stenålder. Andra för perioden typiska yxtyper som 
återfunnits i Degerfors kommun är tjock- och tunnack-
iga flintyxor, spetsnackiga yxor samt skafthålsyxor.  
Andra föremål från denna tid är flintskäror och pil-
spetsar. Fynden är i stort sett knutna till området runt 
Letälven och sjöarna Möckeln och Skagern, vilket  
indikerar att man valde att bo i samma områden som 

under den äldre stenåldern. Möjligen har man vid  
något tillfälle flyttat in längre mot land under den 
yngsta delen av bondestenåldern, vilket indikeras 
genom fyndet av en skafthålsyxa väster om Strömtorp.
Några av fynden från bondestenåldern är gjorda av 
flinta, som exempelvis flintskäror och pilspetsar. Flinta 
är inte en lokal bergart utan har sitt ursprung i Syd-
skandinavien och fynden visar att kontaktvägarna, 
troligtvis längs med vattendragen, har varit etablerade 
över stora områden redan under bondestenåldern. 
Framförallt ger fynden av flintskäror i Degerfors 
kommun en indikation på att man tagit till sig delar av 
den sydskandinaviska bondekonomin, även om man 
till största del livnärde sig som jägare och samlare  
under hela stenåldern. 

Bronsåldern (1800-500 f.Kr.)

De arkeologiska spåren efter bronsålderns människor 
är mycket få i Degerfors kommun. Detta är inte ovanligt 
i trakterna kring Bergslagen, vilket gör att kunskapen 
om tidsperioden är begränsad. Bronsåldern i Sverige 
börjar 1800 f.Kr. då införseln av bronsföremål från 
södra Europa började ta fart. I Degerfors kommun har 
inga bronsföremål återfunnits. Dock är vissa lösfynd 
av stenföremål relevanta även för bronsåldern. Fram-
förallt är det skafthålsyxor och flintskäror som kan 
indikera var människor bott under bronsålder.

Söder om Lämås, i den sydligaste delen av kommunen, 
finns en möjlig bronsåldersgrav. Graven är placerad 
på den högsta punkten i landskapet och består av ett 
mindre stenröse. I närområdet finns inga andra för-
historiska lämningar. Gravens form och storlek talar 
för att det möjligen kan vara en grav från järnåldern, 
en så kallad stensättning. Dock är placeringen, ensligt 
belägen på en av de högsta punkterna i landskapet, 
typisk för hur man byggde gravarna under brons- 
åldern. Bronsålderns gravar signalerar att det funnits 
samtida boplatser i närheten, även om de under denna 
tid kan skilja flera kilometer mellan boplats och grav. 
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Kartan visar de fornlämningar i Degerfors kommun där vi med säkerhet vet från vilken tid de härstammar. 
Det ger en bild av vart människor har bott och levt under olika tider. I januari 2019 fanns det totalt 754 
registrerade lämningar i Degerfors kommun. Registret uppdateras hela tiden alltefersom nya fynd görs.  
För ett aktuellt underlag se www.raa.se/fornsok
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Järnåldern (500 f.kr.-1050 e.kr.)

Spåren efter järnåldern i Degerfors kommun består  
av ett mindre gravfält samt enskilda gravar som sten-
sättningar och domarringar.  Under järnåldern gick 
man ifrån bronsålderns synsätt att gravar och bo-
platser kan ligga långt ifrån varandra, under denna tid 
finns det istället en nära relation mellan boplats och 
gravfält/grav. 

Gravfältet består av en domarring, vilket är en sten-
cirkel med resta stenar, tre stensättningar samt en 
osäker stensättning och ligger norr om Krigsmansbol, 
i Nysunds socken. Cirka 350 m söder om gravfältet 
återfinns ytterligare en domarring. Troligen hör grav-
fältet och den ensamliggande domarringen till en gård 
som varit placerad i närområdet. Under denna tid låg 
bosättningar inte längre enbart direkt vid vattnet utan 
förekommer även i andra topografiska lägen.  

Norr och väster om gården Äng i Nysunds socken finns 
ytterligare tre gravar från järnålder. Dessa består av 
två stensättningar som ligger tillsammans samt en  
ensamliggande stensättning. Även i detta fall bör det 
ha funnits en gårdsbebyggelse i nära anslutning till 
gravarna under järnåldern.  

Medeltiden (1050 - 1523)

Medeltidens bebyggelse är till stor del känd genom 
skriftliga belägg från Gustav Vasas jordebok, enskilda 
klosters jordeböcker och medeltida diplom. I Degerfors 
kommun spelade klosterväsendet en betydande roll, 
framförallt är det genom skriftliga dokument som 
berör nunneklostret Riseberga i dagens Fjugesta och 
klostret Ramundeboda i dagens Tiveden. Dessa doku-
ment ger oss en inblick i det medeltida Degerfors. 

I klosterdokumenten från denna tid nämns ett antal 
gårdar i Degerfors kommun. Den äldsta bebyggelsen 
som nämns med namn är Sunds gård som 1270 skänktes 
av den danske hertigen Knuts dotter Cecilia till klostren 
i Tived. År 1999 utförde Örebro Länsmuseum en arke-
ologisk provundersökning av området och fann  
bebyggelselämningar som stolphål, en härd, diverse 
järnföremål och tre stenkonstruktioner, vilka troligen 
är rester efter husgrunder. Andra tidiga gårdar är 
Krigmansbol och Gärdsbol, vilka skänktes av Helena 
Persdotter till Risberga kloster 1320.  

Under 1500-talet sker en expansion av bebyggelsen  
i Degerfors kommun och ett stort antal gårdar  
etableras. I Risberga klosters jordebok från 1554 kan 

Nysunds kyrka i Åtorp invigdes 1641.
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man läsa om Boda-Ölsboda (Norrboda) och Sörboda. 
Andra gårdar som nämns i skift under 1500-talets mitt 
är bland annat Billinge, Solberga, Håkanbol, Klippan, 
Vårbro och Äng. Ortnamn som slutar på -bol eller 
-torp kan även de ge en indikation på gårdar från 
1500-talet, som exempelvis Knutsbol eller Åtorp. 

1600-talet - De första bruken

Precis som i övriga Bergslagen upplever Degerfors sin 
historiskt sett mest expansiva period från 1600-talet 
och framåt. De arkeologiska spåren efter bergsbruket 
är omfattande och innefattar bland annat hyttområden. 
I Degerfors kommun finns fyra hyttområden som  
betraktas som fornlämningar; Strömtorpshyttan, 
Rönningshyttan, Kvarntorpshyttan och ett område i 
närheten av Svartå herrgård. Spåren efter hyttområ-
den är enkla att urskilja bland annat genom att de av-
sätter stora lämningar som ruinkullar och slagvarpar. 

Ett utsnitt ur Kartan från 1688. Här ser vi Ölsboda som senare blev ett större bruk med bruksherrgård, 
Nysunds kyrka och Håkansbol.

Vid 1600-talets mitt anlades också andra hyttor, till 
exempel Ölsboda och Degerfors, men av dessa finns 
inga arkeologiska spår kvar. Andra spår kopplade till 
bergsbruket i form av ett stort antal kolningsanlägg-
ningar och torpbebyggelse förekommer även i 
 kommunen.  

Det var också i början av 1600-talet som befolkningen 
i området ökade så kraftigt att en ny socken, skild  
från Karlskoga, ansågs nödvändig. Kyrkan uppfördes 
 i Åtorp intill Letälven och invigdes år 1639. Den nya 
socken som fick namnet Nysund,  har under olika  
perioder tillhört både Värmland och Närke.

Den gamla ridvägen Letstigen går genom Degerfors i 
öst-västlig riktning och passerar bland annat Svartå 
och Åtorp. Vägen fanns omnämnt redan på 1520-talet 
som Littestygh och var länge den främsta förbindelsen 
mellan Närke och Värmland. 
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Vägens exakta dragning kan ha varierat under olika 
tider. Kännetecknande för dessa mycket tidiga väg-
dragningar är dock att de slingrade sig fram i land-
skapet, gärna på så torra marker som möjligt. Stigarna 
gick mellan skog och åkermark, mellan ägoskiften och 
längs vattendrag, över vadställen och enkla träbroar. 
Med ökande befolkning i området och med utbyggna-
den av vägar kom allt fler människor att korsa  Letälven, 
vilket ökade behovet av en beständig bro. 

Under 1600-talet skedde också stora förändringar 
 när det gällde transporter genom landskapet. År 1584 
beviljade hertig Karl viss skattelättnad för de gårdar 
utefter Letstigen som var speciellt tyngda av skjuts-
färder. Detta gällde bl a Åtorp, Äng, Gärdsbol, Sinnerud, 
Vårbo och Sund. Under Karl IX:s tid blev Letstigen 
uppmätt och försedd med milstolpar i trä. 1649 års 
Gästgivarförordning innebar bland annat att alla mil 
blev lika långa i hela landet och att särskilda gästgiverier 
och skjutshåll skulle finnas utplacerade längs lands-
vägarna. Inom Degerfors kommuns gräns blev Letstigen 
en sådan landväg. På en geografisk avritning från 1674 
ser man hur den markerade vägen går från Storbjör-
boda i öster, via Svartå, Medskog, Ödetorp och Bäcke-
torp till ”Leet Broo” söder om Ny kyrka (Nysunds kyrka) 
och vidare västerut mot den värmländska länsgränsen. 

Gränsen mellan de båda landskapen Värmland och 
Närke gick vid Letälven mellan sjön Möckeln i Karlskoga 
och sjön Skagern där Värmland, Närke och Västergöt-
land möts. Miljön har i äldre tider omväxlande räknats 
till Värmland och Närke. Ursprungligen räknades 
bland annat de gårdar som låg utmed Skagern och på 
båda sidor om Letälven samt Ölsbodarna till Värmland. 
Under 1600-talet inleddes stormaktstiden och den 
svenska kungamakten var i stort behov av järn till  
krigföring. Det innebar att verksamheten i Bergslagen 
ökade i snabb takt. I Degerfors fanns förutsättningarna 
för att kunna bedriva bruk: gott om skog för tillverk-
ning av kol, forsar till vattenkraft och malm i berget. 
Verksamheten övervakades av myndigheten berg- 
skollegium men drevs som företag av privata 
 initiativtagare. 

Malmen, som bröts längre upp i Bergslagen, fraktades 
ner till trakterna kring Degerfors där det anlades 
många hyttor som utvann tackjärn ur malmen. Tack-
järnet förädlades sedan i de många bruk som kom att 
anläggas här. Hyttorna drevs ofta av samägande bönder, 
bergsmännen, och bruken av personer som kom från 
Centraleuropa vilka tog med sig kunskaper om järn-
framställning och som vidareutvecklade tekniken.  
På 1660-talet kom till exempel Georg Camitz från 
Polen. Han fick tillstånd att anlägga en hammarsmedja 
intill Letävens utlopp och lade då grunden till Nedre 
Bruket, det som senare kom att bli Degerfors järnverk. 

Både brytning och förädling hade stort behov av kol 
som bränsle och att framställa kol i milor blev en viktig 
inkomst för många i trakten. 

1700-tal - ökad befolkning 

Sveriges befolkning fördubblades under perioden 
1750–1850. Behovet av mer odlad jord ledde till  
hemmansklyvningar, men ett stort antal  torp och  
nyodlingar togs också upp under denna tid.  

Järnexporten från Bergslagen var viktig för hela landets 
ekonomi. Järnet hade hög kvalitet och ingen riktig 
konkurrens. Det var den stora tillgången på skog som 
gjorde det hela möjligt och stora ytor skog förvandlades 
till kol för bruken. 

Nära kopplat till brukens framväxt är bruksherr- 
gårdarna. De byggdes av brukspatronen som drev 
verksamheten och på ägorna växte små samhällen 
med arbetarbostäder fram. Ett tydligt exempel på 
detta fenomen är Svartå bruk med herrgård och park 
samt Bruksgatan med ett flertal arbetarbostäder.  
Till bruken hörde också jordbruk och ett stort antal 
skogstorp. Bruken var relativt självförsörjande vad 
gällde både livsmedel och kol. I den södra delen av 
kommunen har naturförutsättningarna också möjlig-
gjort stora  gårdar som var rena jordbruksfastigheter 
utan anknytning till järnbruken. 

Allt eftersom brukspatroner och jordägare steg i  
samhällshierarkin ville de också manifestera sin status 
genom att bygga herrgårdar efter tidens senaste  
arkitektoniska ideal. I Degerfors kommun finns flera 
exempel på påkostade herrgårdar. Flera av dessa har 
större parkanläggningar omsorgsfullt utformade i 
samklang med herrgårdsbyggnaden och tidens anda.

Från mitten av 1700-talet minskade produktionen  
av järn. Vissa menar att det var för att hushålla med 
skogen och andra menar att mindre tillgång var ett 
medvetet sätt att driva upp priserna på marknaden. 
Först under slutet av 1700-talet rubbades dominansen 
av järnet från Bergslagen genom konkurrens från  
England som nu börjat använda stenkol i produktionen. 
Vid fallet i Degerfors utökades verksamheten med flera 
hammarsmedjor och här fanns då både Nedre Bruket 
med Strömsnäs gård och Övre Bruket med tillhörande 
Degernäs gård. Andra bruk med stora gårdar var till 
exempel Ölsboda, där man i mitten av 1700-talet 
flyttade herrgården från bruksområdet till en mer  
naturskön plats intill Stor-Björkens strand.
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Milkolningen har under hundratals år varit viktig i Degerfors och lämnat många spår efter sig 
i landskapet. Här syns kolmilor i Svartå den 7 september 1956. 
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1800-tal - förändringarnas tid

Under 1800-talet skedde stora och djupgående för-
ändringar i vårt samhälle som påverkade förutsätt-
ningarna för människorna i Degerfors med omnejd.  

Jordbruket, som var en viktig näring i det bördiga 
landskapet, genomgick en stark utveckling runt 
1800-talets mitt. Bättre jordbruksredskap och skiften 
där jordbruksmarken omfördelades, ledde till ett 
minskat behov av arbetskraft men också att markerna 
gav större skördar per hektar. Skiftena innebar ofta 
också att nya gårdar etablerades, något vi ser spår  
av i dagens landskap. 

I takt med befolkningsökningen skedde också en  
förvandling från jordbruksland till industriland då 
människor lämnade landsbygden och flyttade till nya 
tätorter där de kunde finna arbete. Samtidigt hårdnade 
konkurrensen för järnbruken vilket innebar att de små 
hyttorna och bruken försvann till förmån för större 
enheter med ny teknik. I slutet av 1800-talet uppstod 
den så kallade Bruksdöden då järnhanteringen  kon-
centrerades till Degerfors och Svartå där det gjordes 
stora investeringar. 

Vykort över Degerfors bruk.

Det framväxande järnvägsnätet gjorde att varor och 
idéer kunde spridas snabbare. En av orsakerna till att 
just de nämnda bruken överlevde kan vara att järnvägen 
drogs förbi där. Bruken i Svartå och Degerfors växte 
och allt fler arbetarbostäder uppfördes i dess närhet. 

Under 1800-talets sista årtionden började människor 
att organisera sig i föreningar av olika slag. Bland de 
tidigaste hörde nykterhetsföreningarna som startade 
på 1880-talet. De hade ofta ett stort religiöst inslag 
och var nära kopplade till väckelsen och frikyrko- 
rörelsen som blev allt starkare under senare delen av 
1800-talet. Degerfors och Nysund var tidiga centra för 
metodismen där de nya församlingarna hade möten 
och byggde möteshus. Denna typ av samlingslokaler 
låg ofta på skänkt, obrukbar jordbruksmark och ham-
nade därför ofta avsides jämfört med övrig bebyggelse. 
I Degerfors upplät bruket mark till ett nytt metodist-
kapell år 1887. När det sedan kom en ny direktör för 
bruket gjordes kapellet om till bostäder och ett nytt 
kapell byggdes i det nya bostadsområdet Kanada. 
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Sök bland svenska dagstidningar https://tidningar.kb.se/?freeonly=1&q=Degerfors&newspaper=NERIKE...

1 av 2 2019-02-25 16:53

Sök bland svenska dagstidningar https://tidningar.kb.se/?freeonly=1&q=Degerfors&newspaper=NERIKE...

1 av 1 2019-02-25 16:47

Sök bland svenska dagstidningar https://tidningar.kb.se/?freeonly=1&q=Degerfors&newspaper=NERIKE...

1 av 2 2019-02-25 16:52

I Nerikes Allehanda 1887-07-30 finns reportage 
från bruk i Värmland och Örebro. Författaren är 
imponerad av omfattningen i Degerfors och beskriver 
både platsen, utrustningen och människorna.
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Håkanbol är en av de stora gårdar längs Letälven som har rötter i medeltiden.

De före detta arbetarbostäderna vid Berget är idag ett välbesökt kulturcentrum. 
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Häradsekonomiska kartor gjordes mellan 1883–95. På kartan ser vi Degerfors bruk vid 
Letälven och hur bebyggelsen är koncentrerad kring bruket. Det som nu utgör Degerfors 
tätort är fortfarande gårdar och landsbygd. De stora bruksherrgårdarna Degernäs och 
Strömsnäs syns särskilt med inritade parkanläggningar och alléer.
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1900-tal  
- centralisering och modernism

Ett eget hem
Under första halvan av 1900-talet skedde en fortsatt 
expansion av järnverket i Degerfors, framför allt under 
1920-talet. Det kan utläsas tydligt i Degerfors idag  
genom det stora antalet bostäder från dessa år.  
Under 1920-talet byggdes många så kallade egnahem. 
Det var föreningar som gick samman och köpte mark 
som sedan delades upp i många tomter. Arbetarna 
kunde sedan bygga sina egna hus för en eller två  
familjer. Ofta hjälpte man varandra med vissa arbeten 
och egnahemslån kunde sökas för de arbeten man 
inte kunde göra själv. Egnahemsrörelsen var nära 
sammankopplad med det nya engelska idealet om 
trädgårdsstaden. Varje hus skulle ha en trädgård  
med möjlighet till frisk luft, odlingstäppa, fruktträd 
och kanske höns eller en gris för hushållet. 

1930-tal arbetslöshet, sport och friskvård
Under 1930-talet var det ekonomisk lågkonjunktur. 
Arbetslösheten var hög och få nya hus byggdes. Istället 
växte idrottsföreningarna, där sport, hälsa och frisk 
luft var budskap som låg i tiden och det nya idealet. 
Under 1940-talet ökade järnverkets verksamhet igen 
och en ny våg av egnahemsbyggen följde.

Degerfors IF
Lagsporter som bandy och fotboll brukar räknas som 
idrotter starkt förknippade med bruksorter. I Degerfors 
har fotbollen alltid varit den dominerande sporten. 
Här går fotbollens historia tillbaka till tidigt 1900-tal 
när den svenska idrottens fader Victor Balck bjöds till 
Degerfors för att hålla ett föredrag inför ett fullsatt 
föreningshus. Efter Balcks besök bildades i januari 
1907 Degerfors Idrottsförening (DIF) och järnverket 
upplät mark till en fotbollsplan som var av helt andra 
kvaliteter än vad man tidigare haft. Det var här, på den 
så kallade ”bruksplanen”, som föreningen startade sin 
framgångsrika verksamhet. I slutet av 1910-talet bild-
ade några ungdomar på den västra sidan av älven en 
egen klubb – Jannelunds Sportklubb. På 1930-talet 
slogs de två rivaliserande lagen Jannelund SK och De-
gerfors IF samman till ett lag. Den gemensamma spel-
planen blev den nybyggda arenan Stora Valla som var 
belägen väster om älven. I synnerhet under 1930- och 
1940 talet hade fotbollen ett uppsving och en stark in-
verkan på bygdens arbetarungdom. Mycket tack vare 
Gunnar Nordahl som värvades hit år 1940.

Egnahemsområde med en brokig skara byggnader, främst från 1900-talets första hälft.  
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Fotbollsmatchen Degerfors IF mot IK Brage säsongen 1938-39 i Allsvenskan. 
Foto: Dan Gunner. Från digitaltmuseum.se, 409-49-51.

En annan stor fotbollsspelare som bidragit till att sätta 
Degerfors på fotbollskartan är Ralf Edström. Edström 
föddes, fostrades och utvecklades som fotbollsspelare 
i Degerfors innan han 1971 bytte klubb och gick vidare  
i sin karriär. 

En tredje personlighet som haft fotbollen i Degerfors 
som språngbräda för en framgångsrik karriär är 
Sven-Göran Eriksson. Han tog över tränarsysslan  
i Degerfors 1976, efter att under några år ha assisterat 

Tord Grip. Svennis har efter åren i Degerfors haft 
många och uppdrag som tränare både i Europa 
och i resten av världen. 

Degerfors IF har vunnit Svenska cupen en gång 
och genom åren fostrat tjugo tre landslagsspelare.
Under säsongen 2020 har man för tredje gången 
nått allsvenskan.  
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Efterkrigstidens bebyggelse – i stora drag

Från mitten av 1950-talet ökade bostadsbyggandet i 
landet, men bostadsbristen och trångboddheten tog 
lång tid att bygga bort. Fram till 1960-talets expansiva 
bostadsbyggande bodde större delen av befolkningen 
i Sverige utanför städerna. De flesta i egna hus, vilket 
gjorde flerbostadshusen förhållandevis få. 

Staden hade också innan 1960-talets statliga kraft-
samling gått igenom olika stadier som påverkat både 
utformning och utveckling. Under 1930-talet ställdes 
exempelvis de nya luftiga stadsplanerna mot de gamla 
ofta trånga och mörka kvartersformerna. Man ville få 
in mer luft och ljus varför de nya lamellhustyperna 
började placeras mer fritt i terrängen. 

Nästa våg som bröt rådande trend kom under 
1950-talet med grannskapstanken. En uttalad tanke 
med det svenska folkhemsbygget var att husen skulle 
ligga i en ordnad parkmiljö och vara utformad i en mer 
mänsklig skala. Stadsplanerna från den här tiden strä-
vade efter en större rumslighet än vad de renodlade 
lamellhusplanerna erbjöd. Ofta genom att gruppera 
byggnadskropparna runt gårdar. Bebyggelsen anpas-
sades efter topografin så att bergknallar, skogsdungar 
och annan naturmark inlemmades i bostadsområdena. 
Husen blev mindre strama och mer uttrycksfulla i fråga 
om färg, form och material. Teglet fick en renässans 
och den putsade fasaden gavs en mustigare kulör. 

1960- och 1970-talet bostadsbyggande var delvis en 
utveckling av grannskapstanken, fast i en betydligt 
större skala och med ett rationellt byggande med  
industrialiserade metoder. Bebyggelsen utformades 
som grupper av byggnader som tillsammans bildade 
sammanhängande volymer och tydliga landmärken. 
Det arkitektoniska utförandet var i hög grad reglerat 
genom lagar och subventioner. Subventionerna var 
kopplade till normer som påverkade utformningen av 
allt från stadsbild till fasader och lägenheternas plan-
lösningar. 

Det nya stadsbyggnadsidealet var samtidigt en reaktion 
mot den tidigare arkitekturuppfattningen och tog  
intryck av bland annat klimat, funktion och levnads-
mönster – massproduktionen blev ett begrepp.  
Ett uttryck av detta var upprepningens estetik, en  
arkitektur med obetydliga variationer i långa serier. 
Dekoren var enkel. Ofta fick materialet på egen hand 
svara för det estetiska uttrycket, som var sparsmakat. 
Det generella idealet var att bygga lägenheter som 
skulle erbjuda ett flexibelt utnyttjande.

Annat som kom att sätta sin prägel på områdena från 
rekordåren var bilen. Den växande biltrafiken blev 
under 1960-talet en självklar utgångspunkt för all 
planering. Parkeringsplatser var kvoterade till antalet 
lägenheter och man räknade med minst en bil per  
lägenhet.  

Ny flerbostadsbebyggelse i Kanada, 1947.  Foto AB Flygtrafik Dals Långed. Från digitaltmuseum.se, FF00813.
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Modernismen i Degerfors 

Järnverket i Degerfors upplevde goda tider efter kriget. 
Verksamheten vid smedjorna i Svartå hade upphört 
redan på 1940-talet, och järnhanteringen i kommunen 
koncentrerades till Degerfors sedan också Svartå hytta 
blåsts ner år 1966. 

Ett modernistiskt samhällsbygge startade i samband 
med att en stadsplan antogs för Degerfors 1941.  
Två år senare blev Degerfors köping och järnverket, 
kommunen och folkrörelserna gick samman för att 
bygga den nya staden. Arbetet började med ett nytt 
centrum med ett nytt torg där det byggdes med  
moderna material och uttryck i både Medborgarhuset 
(numera Nämndhuset) och Folkets Hus. Här samlades 
det publika och administrativa på samma plats. I det 
nya Degerfors uppfördes byggnader för både bostäder 
och verksamheter. I flera områden uppfördes många 
egnahem, men också flerfamiljshus. Under perioden 
1933-1956 tillkom genom subventioner från bruket  
cirka 1200 bostäder i form av såväl bostads- och 
hyreslägenheter som egna hem.  

På 1930-talet uppfördes en kraftstation i Mo, strax  
söder om Åtorp. Den funktionalistiska byggnaden står 
som ett utropstecken intill den vattenspegel som 
bildades vid dämmet. År 1947 uppfördes en ny kraft-
station i Degerfors. För att genomföra detta flyttades 
Letälvens lopp och leddes i tunnlar ner i Agsjön. De 
tidigare dammbyggnationerna revs och den torrlagda 
älvfåran samt de utgrävda kanalerna från sekelskiftet 
fylldes. Detta innebar att ny värdefull industrimark 
skapades, samt att Kvarnnäset på andra sidan älven 
kunde inlemmas på ett naturligt sätt.  

På 1980-talet byggdes villaområdena Kvarnberg, Östra 
Kvarnberg, Hästhagen och Ängebäck. Under senare 
delen av 1900-talet minskade järnverket sin personal-
styrka och i slutet av 1990-talet stod många lägenheter 
outhyrda. Detta fick bland annat till följd att 
flerfamiljshus revs. Jordbruket i kommunens södra del 
har haft fortsatt betydelse även om många mjölk-  
besättningar har lagts ner. 

Ett av flerbostadshusen i stadsdelen Agen 
i Degerfors, uppfört 1959. 

Modernism med tidstypisk glasbetong i fasaden 
och futuristisk väggklocka. Skolan i Svartå var färdig 
1956, arkitekt var Sven-Bertil Jansler, Stockholm. 
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Spår av människor

Ordförklaringar

Municipalsamhälle
Ett municipalsamhälle var benämningen på ett 
tätbebyggt område på landsbygden som inte 
var en egen kommun men som hade vissa regler 
som liknade de som fanns i städerna. Det kunde 
gälla beskattning och att upprätta stadsplaner. 
Municipalsamhällen bildades från år 1900 fram till 
kommunreformen 1971. 

Köping
Köpingar har funnits sedan medeltiden och var 
länge kopplat till vilka rättigheter för handel 
som fanns på en plats. Handeln släpptes under 
1800-talet friare och köpingen  kunde vara som 
ett municipalsamhälle eller bilda egna kommuner. 
Köpingen kunde ha olika stadsförordningar som 
byggnadsstadga, stadsplan och brandstadga.

Landskommun
Efter en omorganisation av olika administrativa 
uppgifter från kyrkan blev områden enligt den 
gamla sockenindelningens gränser även lands-
kommuner. Kyrkan fortsatte ha ansvar för för- 
samlingen och folkskolan medan landskommunen 
fick hantera övriga frågor.

Kommun
Dagens kommuner är ett område och en  
administrativ enhet för lokalt självstyre. 

Köpingens utbredning på 1960-talet.
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Spår av människor

Karta över Degerfors municipalsamhälles första stadsplan som vann laga kraft 1941.  
Planen visar ett nytt modernt Degerfors. Ett samhälle enligt tidens ideal som var  
anpassat för bilen med stort fokus på trafikleder, nya bostadsområden och offentliga 
institutioner vid det nya torget.
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Spår av människor

Kommunens 2000-tal - så här långt

Längs den västra sidan av Möckelns strand sker en 
successiv omvandling från fritidshusområde till per-
manentboende. Fler flerfamiljshus har rivits bland an-
nat i Agen. I Kandaskogen har nya hyresrätter i mark-
plan uppförts. 

I de centrala delarna av Degerfors har förändringen 
och förskjutningen av centrum mot torget fortsatt.  
I Jannelund har det gamla torget omvandlats till park 
och bilparkering. Medborgarplatsen har omgestaltats 
i samband med millennieskiftet med bland annat en 
ny utsmyckning. Folkets Hus har köpts av kommunen 
och biblioteket har flyttat dit. 

Degerfors kommun har under 2000-talet ökat 
samarbetet med Karlskoga kommun genom att 

folkhälsonämnden har slagits samman och Arbetsför-
medlingen och Försäkringskassan flyttat sina respektive 
verksamheten från Degerfors till Karlskoga. Under 
senare år har några banker, butiker och bensin-
stationer flyttat eller lagt ner sina verksamheter.
På kommunen arbetar man för att fylla de tomma 
lokalerna med nya verksamheter och i Högbergstorp 
har ett nytt industriområde etablerats. 

Inom Svenska kyrkan har Degerfors och Nysunds för-
samlingar gått ihop till Degerfors-Nysunds församling. 

På järnverket har förändringar skett när stålverket 
lagts ner och verksamheten på ”Bruket” har gått över 
till nya ägare i form av Outokumpu. Investeringar har 
skett bland annat i form av ett nytt höglager. 

Konstverket Stilleben med degel, järn, malm och träkol av Uta Jacobs finns sedan  
år 1999 på Medborgarplatsen. 
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Spår av människor

Stora Valla är inte bara en av tätortens stadsdelar, det är också hemmaarena för 
Degerfors IF där elitfotboll spelas. 
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Fyra tydliga berättelser

Vatten Järn

Modernism Fotboll
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Fyra tydliga berättelser

Fyra tydliga berättelser 
om Degerfors

Genom att studera Degerfors historia har vi valt att presentera 
fyra tydliga berättelser om Degerfors. Självklart finns många 

berättelser att välja bland, det här är ett urval som kan bidra till 
tankar och diskussion kring vad Degerfors karaktär är. 
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Fyra tydliga berättelser

Gården Sund intill Letälvens strand har sitt ursprung i tidig medeltid. 
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Fyra tydliga berättelser

Vatten
Sjöar och strömmande vatten har varit en förut- 
sättning för det Degerfors vi ser idag. Först nyttjades 
vattendragen som färdvägar, senare har människan  
på olika sätt tämjt vattnen för att bruka dess kraft. 

Ännu idag nyttjas den genom kraftstationerna i  
Degerfors, Åtorp och Svartå. Vattnen är idag också en 
stor tillgång för friluftslivet och ger naturupplevelser 
året om.  

Utloppet från kraftstationen i Åtorp. 
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Fyra tydliga berättelser

Järnvägsbron har blivit en symbol för Degerfors.
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Fyra tydliga berättelser

Järn
Järnet har på många sätt format det Degerfors vi ser 
idag. Bearbetningen av järnet har gått från hyttorna 
och bergsmännen på 1600-talets mitt, via 1800-talets 
bruk till dagens toppmoderna industri. De stora kol-
husen, de bolmande skorstenarna och hamrarnas 
hårda slag har ersatts av modern teknologi och miljö-
certifierade anläggningar. 

Järnet har lagt grunden till ett kulturlandskap präglat 
av stora gårdar och bybildningar längs slingrande 
vägar. I landskapet finns bevarade byggnader och 
konstruktioner som berättar om bruken, gårdarna 
och människorna som bott och arbetat här i flera 
generationer. Men här finns också miljöer där det 
sker stora förändringar för att möta nya krav och 
möjligheter. 

Degerfors järnverk, 1955. Foto: KW Gullers. digitaltmuseum.se, NMA.0028344. 



58

Fyra tydliga berättelser

Konstverket på fasaden till Folkets Hus av konstnären Göran Strååt är från 1959.
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Fyra tydliga berättelser

Modernism
Modernismen har genom såväl samhällsplanering  
som enstaka byggnader och områden gjort avtryck  
i brukssamhället. Stadsplanen från 1941 och bildandet 
av Degerfors köping ett par år därefter var start- 
skottet till det nya moderna samhället. De första  
modernistiska byggnaderna tillkom på 1940-talet och 
utgjordes bland annat av Bruksmässen från 1942 och 
Medborgarhuset som uppfördes vid Medborgarplatsen 
i samband med köpingens bildande. Några exempel 
från senare tid är flerbostadshusen i Agen och på 
Bruket vilka uppfördes på 1960-talet. 

Flerbostadshus i Agen.
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Fyra tydliga berättelser

Det var mycket publik på plats när Degerfors IF tog emot IK Brage på Stora Valla säsongen 1938-39.  
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Fyra tydliga berättelser

Fotboll
 
Lagsporter som bandy och fotboll brukar räknas 
som bruksidrotter. I Degerfors går fotbollens historia 
tillbaka till tidigt 1900-tal när Degerfors IF startade  
sin verksamhet på Bruksplan öster om Letälven. På 
1930-talet slogs de två rivaliserande lagen Jannelund 
och Degerfors IF samman till ett lag, och den  gemen-
samma  planen blev Stora Valla väster om älven. Laget 
med de röda tröjorna och järnsymbolen på bröstet, 
har genom året spelat många allsvenska säsonger och 
fostrat flera välkända spelare och tränare. Stora Valla 
IP är idag en modern anläggning med både natur- och 
konstgräs. 

Fotboll är en central del av Degerfors och har stor betydelse för många Degerforsbor. 
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Värdefulla miljöer & byggnader
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Värdefulla miljöer & byggnader

Värdefulla miljöer 
& byggnader

Här redovisas tätorternas särskilt värdefulla miljöer 
och byggnader som bedömts vara särskilt värdefulla 

eller ha ett visst kulturhistoriskt värde. 
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Värdefulla miljöer & byggnader
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Degerfors tätort
Utpekade miljöer och byggnader i stadsdelarna  

Agen, Bossåsen, Bruket, Jannelund, Kanada, Karlshagen, 
Hästhagen & Kvarnberg, Ramshöjden, Stora Valla, 

Strömtorp och Ängebäck. 

Värdefulla miljöer & byggnader
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Agen

Agen
Historik & Karaktär

Området som idag utgör Agen finns i slutet av 1500- 
talet omnämnt i Gustav Vasas jordebok som Bottesbol. 
Här, på höjdsträckningen mellan Bossåsen och Rams-
höjden, ska det då ha legat fäbodar. Namnet Agen  
ska ha förekommit sedan 1600-talet och här bedrevs  
senare ett omfattande jordbruk. Agens herrgård  
uppfördes på 1880-talet. 

Den nya stadsplanen från 1941 innebar en expansion 
av orten Degerfors mot norr. Området Agen präglas 
än idag av en stadsdel ritad efter nya ideal med torg, 
vägar och offentliga platser. Detta sammanföll med  
ett uppsving i ekonomin vilket satte igång byggandet. 
År 1943 fick Degerfors status  som köping och centrum 
flyttades från det gamla torget i Jannelund till den  
nya modernistiskt utformade Medborgarplatsen i 
samband med att Medborgarhuset, numera  
Nämndhuset, invigdes 1949. 

På 1950-talet byggdes infarten till centrum liksom 
”Hundrametern” mitt emot Nämndhuset, Torget fick 
sin fjärde och omslutande del då Domusbyggnaden 
tillkom år 1963. På 1970-talet revs Agens herrgård, 
men namnet lever kvar i gatunamnet Herrgårdsgatan. 

Norr om torget delades marken upp i villatomter  
och ett antal villor i funktionalistisk stil byggdes bland 
annat längs Karlskogavägen. I områdets nordöstra del 
uppfördes från slutet av 1940-talet till 1960-talets 
början också en rad flerbostadshus. 

Bebyggelsen består här av punkthus  och lamellhus 
som ligger gruppvis samlade utifrån tillkomstår.

Mosaikfasad med utsmyckning i brons av  
Göran Strååt.

En av de utpekade byggnaderna i Agen.

Utpekade flerbostadshus i Agen. 
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Agen

Särskilt värdefull miljö: 
Medborgarplatsen

Degerfors blev köping 1943, några år efter att den nya 
stadsplanen efter modernt mönster klubbats. I stads-
planen från 1941, var området planerat för bostäder, 
och inget torg eller offentliga byggnader var inritade. 
När Degerfors blivit köping ritades den delen av 
stadsplanen om 1946.Den  nya köpingens centrum 
skulle byggas enligt den moderna tidens ideal och 
skapandet av Medborgarplatsen inleddes. Namnet är 
inspirerat av det nya torget på Södermalm i Stockholm 
där ett torg getts det namnet tidigare.

Det nya centrum som byggdes rymde många av  
samhällets administrativa funktioner och  skapades  
i samklang mellan kommunen, landstinget, arbetar- 
rörelsen, bruksföretaget och kyrkan. 

Medborgarhuset, som idag kallas Nämndhuset, stod 
färdigt 1949 och huserade kommunens styre och kyr-
kans förvaltning. Byggnaden är uppförd i gult tegel ef-
ter ritningar av arkitekt Nils G Brink. Folkets hus, som 
ritades av arkitekterna E Uppling och E Fylkin, var klart 
år 1958. Mycket av föreningslivet var kopplat till arbe-
tarrörelsen och i Folkets hus fanns samlingslokaler för 
evenemang, kultur och folkbildning. Här fanns teater-
salong, restaurang och bar, i gatuplan låg butiker.

Medborgarhuset och Folkets hus hade ett nära  
samband och samarbete då den kommunala mötes- 
demokratin hade sina möten i Folkets hus lokaler. 
Även exteriörerna "talar" med varandra genom det 
gula teglet och fönstersättningen i dessa delar.  
Medborgarhuset har en stramare utstrålning medan 
Folkets hus, i byggnadens sydöstra del, är mer varia-
tionsrikt med turkos mosaik, putsade partier och va-
rierande fönstersättning. Byggnaden har också ut-
smyckningar från uppförandeåret. På utsidans 
mosaikfasad finns bronsreliefer av Göran Strååt, och i 
ett av trapphusen är väggarna målade av konstnären 
Uno Vallman. 

Hundrametern, mitt emot Nämndhuset tillkom på 
1950-talet och utgör en av väggarna i torgrummet.  
År 1963 slöts torgets alla sidor då den nya Domus- 
byggnaden uppfördes. Byggnaden som är putsad  
och avfärgad i en ljus kulör, innehöll förutom butik i 
bottenplan, också hotell i högdelen. Butiksytorna har 
utökats ett par gånger  mot torget. 

Sedan 1999 finns en installation av Uta Jacobs på 
Medborgarplatsen, kallad Stilleben med degel, järn, 
malm och träkol. Torgmiljön i Degerfors berättar 
 tydligt om den medborgaranda som karaktäriserar 
många bruksorter. Det är ett tydligt exempel på hur 
samhället byggts av bruket, kommunen och folkrörel-
serna. Något som i hög grad beskriver tillblivelsen av 
det Degerfors vi ser idag. 

Folkets hus sett från Nämndhusets  trappa."Hundrametern" som omsluter på torgets östra sida.

Torgmiljön.
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Agen

Medborgarplatsen
Kulturhistoriskt värde

Visar på en tid då Degerfors växte och förnyades 
med köpingstatus, stor tillväxt för bruket och mycket 
byggnation. Det nya moderna samhället. Berättar 
också om 1940- och 1950- talets arkitektur, modern- 
ismens ideal och framtidstro. Visar på det admin- 
istrativa centrumets nära koppling mellan bruket, 
folkrörelserna och det lokala styret, vilket är karaktär- 
istiskt för ett brukssamhälle.  Ett torg är hjärtat av 
stadens offentliga rum. En plats som är tillgänglig 
för alla och som därmed har varit, och fortsatt är, 
värdefull för stadens invånare som mötesplats och 
andningshål. 

Viktiga karaktärsdrag i miljön
• Byggnadernas modernistiska karaktär som  

skapar ett tidstypiskt torgrum. 

• Sambandet mellan Medborgarhuset och  
Folkets hus i form och material som även          
berättar  om ett funktionellt samband. 

• Det öppna torget som en plats för möten och  
tillfällig handel.

Rekommendationer 
• Sambandet mellan de olika byggnaderna och  

deras funktion bör värnas. 

• Medborgarplatsens modernistiska karaktär med 
den öppna torgytan och de enskilda byggnaderna 
som bildar torgets väggar, bör värnas.
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Särskilt värdefull miljö: 
Slingan och Skolgatan

Området består av flerbostadshus och  representerar 
kommunens utveckling. Ett välfärdsbyggande som är 
tydligt, intressant och viktigt att bevara. Bebyggelsen 
är förlagd till tre olika delområden som är byggda 
mellan 1950-och 1970-tal. Mycket nytt introducerades 
under 1950-talet som kom att bli tongivande för efter-
krigstidens byggande. Flerbostadshusens uttryck och 
stil varierar men är alla tidstypiska till sin karaktär. 
Byggnaderna tillsammans visar genom placering, 
planform och utformning på utvecklingen av både 
synen på boende och stadens utformning som på ut-
vecklingen i Degerfors. Ett framtida underhåll av fler-
bostadshusen är viktigt. Stor hänsyn bör då tas till alla 
byggnaders ursprungliga karaktär och arkitektoniska 
detaljer - exempelvis material, utformning och teknik. 
  
Agen 24:8 – 1950-tal , Flerbostadshus i vinkel
Området består av tre byggnader som är uppförda i 
början av 1950-talet, ett decennium som var ett slags 
upptakt till rekordåren på 1960-talet. Bostadsbyggan-
det präglades av en önskan om ljus, luft och grönska. 
I Degerfors fall drev industrins expansion på bostads-
byggandet. Den arbetsintensiva industrin behövde 
folk. Varje hus består av två byggnadskroppar som 
är placerade med långsidan respektive gaveln mot 
varandra. Husens ursprungliga exteriörer var sprit-
putsade men är nu tilläggsisolerade med gul korrugerad 
plåt. Husen vilar på en gråputsad sockel och kröns av 
ett brutet tak som numera är plåtklätt men som från 
början var lagt med tegel. Entréerna är förlagda till 
den ena byggnadskroppens långsida och markeras av 
ett litet brunt skärmtak. Fönstren är symmetriskt
 placerade på fasaden och har ett vitt fält mellan sig. 
Mellan huskropparna finns två fristående garagelängor 
placerade. Dessa har kvar sitt ursprungliga utseende 
med karaktäristiska dörrar. Tyvärr har alltför ovar-
samma och genomgripande förändringar lett till att 
den ursprungliga karaktären delvis gått förlorad. Den 
omkringliggande miljön präglas idag mest av hårdgjorda 
och asfalterade ytor men fastigheten bidrar ändå till 
att berätta om områdets expansion och modernismens 
planideal.

På fastigheten 23:1 ligger ett fjärde hus som i grunden
 i princip är likadant som de tre här beskrivna husen. 
Det har annorlunda balkonger och har tilläggsisolerats 
på ett annat sätt. 

Agen 20:1, 21:15, 21:16 – 1960-tal, Lamellhus 
Lamellhus med en tidstypisk utformning där en upp-
repning av former och material dominerar det arkitekt- 
oniska uttrycket. De fem lamellhusen är uppförda i  
tegel och placerade asymmetriskt i en öppen och 
grön omgivning, vilket skapar både en rumslighet och 
spänning i miljön. Byggnaderna vilar på en gråputsad 
sockel och kröns av flacka sadeltak täckta med plåt. 
Fönstren är symmetriskt placerade i liv med fasaden. 
Området utgör ett mycket bra exempel på det form-

språk och det byggnadsmaterial som dominerade 
byggandet under stora delar av 1960 talet. De i huvud-
sak ursprungliga exteriörerna bildar tillsammans ett 
välplanerat, intakt och tidstypiskt bostadsområde. 
Området är väl gestaltat och en god representant för 
1960-talets bostadsbyggande. Även gårdsmiljön mellan 
husen är en viktig del för upplevelsen av helheten och 
tidens bostadsideal som präglas av öppenhet och 
grönska

Agen 24:11 – 1970-tal, Punkthus 
Ursprungligen bestod området av fyra punkthus upp-
förda i rött tegel. Idag återstår endast två. Byggnaderna 
är välhållna och har en tidstypisk utformning med 
upprepning av former och material. På varje sida av 
byggnaden finns utskjutande balkonger med betong-
väggar och fronter av blå eller gul sinuskorrugerad 
plåt. Dessutom har husen sammanhållna fält och  
putsade fönsterbröstningar i skiftande kulörer, som 
löper från sockeln upp till taknocken. Byggnaderna 
har tre entrépartier som varierar i utseende. En del  
av dessa är sannolikt om- och tillbyggda eller sentida  
tillägg. De utskjutande gavelpartierna med balkonger 
bryter, tillsammans med det röda teglet och de verti-
kala fönsterband, fasadens monotoni. De platta taken 
ger byggnaderna en rätvinklig och kompakt form. 
Karaktäristiskt för de höga husen är att installationer 
(för exempelvis hiss) ses sticka upp ovanför takfoten. 
Takens utformning bidrar till husens utseende och 
helhetsverkan. Särskilt när byggnadens form och  
volym är viktigare än enskilda detaljer. Punkthusen är 
av hög kvalité och väl inordnade i terrängen med sparad 
naturmark mellan husen. Bostadsområdets kvalitet 
ligger dels i anpassningen till de topografiska förut-
sättningarna, där nivåskillnaderna är påtagliga och  
ger miljön ytterligare karaktär, samt i bebyggelsens 
arkitektoniska uttryck och formspråk. 

Flerbostadshus vid Ängsvägen i Agen.
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Agen

Slingan och Skolgatan
Kulturhistoriskt värde

Visar en expansiv period i Degerfors historia. Visar 
den nya tidens stadsplanering där flerfamiljshus  
placerades i park för att ge en  trivsam utemiljö och 
för att främja tillgången till ljus in i lägenheterna.

Delar av bebyggelsen är goda exempel på 1960-talets 
omsorg i form och materialval.

Viktiga karaktärsdrag i miljön
• Byggnadernas placering i park  
• Det röda teglet som fasadmaterial  

• Ursprungliga detaljer i bland annat balkongfronter, 
fönstersättnig och fönster av trä med tidstypiska 
indelningar. 

• Varje hustyp representerar olika eror i utbyggnaden 
av Degerfors.

Rekommendationer
• Låt de olika hustyperna berätta om sina respektive 

tillkomsttider genom att värna tidstypiska uttryck 
i till exempel fasad- och takmaterial, balkong-
fronter och fönsterindelning.  

• Värna parkkaraktären runt byggnaderna.

Bilfria och öppna gräsytor kring husen är 
karakteristiskt för miljön Slingan och Skolgatan. 

Flerbostadshus i Agen.
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nr. 1
Agen 13:25  
Adress: Karlskogavägen 11
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus 
Byggnadsstil: Funkis
Värderingsklass:   Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

En välbevarad funkisvilla med exponerat läge 
i gatukorsning. Visar var Degerfors växte under 
mellankrigstiden och ett tidstypiskt exempel på 
funktionalismen.

Viktiga karaktärsdrag 
• Den putsade exteriören
• Det flacka tälttaket belagt med plåt
• Fönstrens placering, dess utförande i trä   

med två lufter och fast mittpost 
• Smidesräcken   

Övrigt
Byggnaden är uppförd 1937, byggherre var Bengt 
Åkerblom och arkitekt Sven I Eng.

nr. 2
Agen 15:2, Folkets hus  
Adress: Medborgargatan 11
Byggnadstyp: Offentlig byggnad
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Folkets hus har såväl arkitektoniska som estetiska 
värden. Det är en betydelsefull byggnad för sam-
hället och för den öppna platsen vid torget. Berät-
tar även om det nya administrativa centrum som 
byggdes.Byggnaden är välbevarad exteriört och till 
del även interiört. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadsvolymen är med hjälp av material   

och utförande uppdelad i olika sektioner 
• Materialen gult tegel, puts, koppar och mosaik 
• Fönstrens placering och utförande, skiljer mellan 

de olika byggnadskropparna 
• Skylten Folkets hus och dekoren på mosaik- 

fasaden är de ursprungliga  

Övrigt
Byggnaden är ritad av arkitekterna E Uppling och 
E Fylking, uppförd 1956-57. Interiört måleri av Uno 
Valman 1957.Fasaddekor i brons av Göran Strååt 1958. 
En tillbyggnad mot järnvägen skedde 1980. 
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nr. 3
Agen 15:3 
Adress: Medborgargatan 15
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:   Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Byggnaden har en central placering i Degerfors 
centrum och har stor betydelse för upplevelsen vid 
torget. En del av den nya köpingens centrum med 
kooperationen som självklar aktör.

Viktiga karaktärsdrag 
• De stora kubiska formerna där senare tillägg  

avspeglas i form och material 
• Den stora byggnadskroppens putsade  fasader 

med fält i olika kulörer 
• De lägre byggnadsdelarna med fasadskivor  

av natursten 

Övrigt
Byggnaden är uppförd 1962 efter ritningar av E Upp-
ling och E Fylking på uppdrag av Konsumtionsfören-
ingen Degerfors och innehöll från början butik och 
hotell. Tillbyggnad mot parkeringen skedde 1976 och 
ytterligare tillbyggnad mot torget skedde 1999 efter 
ritningar från Hammarstrand arkitektkontor.

nr. 4
Agen 15.9, Medborgarhuset 
/Nämndhuset
Adress: Herrgårdsgatan 37
Byggnadstyp: Offentlig byggnad
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Nämndhuset har en viktig plats i ortens historia. 
Förutom en tillbyggnad för hiss på gaveln, vindsfönster 
samt bytta fönster har den ändå behållit sitt ursprung-
liga uttryck. Utgör en viktig del av Medborgarplatsen 
/torget och den nya köpingens moderna centrum.

Viktiga karaktärsdrag 
• Den rektangulära byggnadskroppen i gult tegel
• Sadeltaket lagt med takpannor
• Fönstersättningen
• Kvarvarande ursprungliga detaljer som stuprör 

och fönsterbleck av koppar, något träfönster och 
entrèportalen av natursten.   

Övrigt
Byggnaden är uppförd 1948 efter ritningar av arkitekt 
Nils G Brink. Om- och tillbyggnad av vinden 1978 och 
tillbyggnad för hiss tillkom 1994 efter ritningar av 
stadsarkitekt Klas Klasson. När de ursprungliga trä-
fönstren med kopparbleck byttes är oklart.  
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nr. 5
Agen 16:2 
Adress: Lärarevägen 2
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: 1920-talsklassicism/Funkis
Värderingsklass:   Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Den lilla villan har, trots vissa ändringar, ett uttryck 
av främst 20-tals klassicism, men också drag av funkis 
som visar på en övergångsperiod i arkitekturen.

Viktiga karaktärsdrag 
• Den nätta volymen
• Den ljust målade träfasaden med locklist 
• Tvåluftsfönstren av trä med fast mittpost   

och kontrasterande kulör
• Det flacka tälttaket och takkupans volym  

och rundade form.  

Övrigt
Byggnaden är uppförd 1918. 

nr. 6
Agen 16:21 
Adress: Karlskogavägen 10
Byggnadstyp: En- och två familjshus
Byggnadsstil: Funkis
Värderingsklass:   Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Välbevarad funkisvilla med exponerat läge  
i gatukorsning.

Viktiga karaktärsdrag 
•  Den putsade exteriören 
• Det flacka tälttaket belagt med plåt 
• Fönstrens placering, dess utförande i trä   

med två eller tre lufter och fast mittpost 
• Den öppna balkongen med smidesräcke. 
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nr. 7
Agen 20:1 
Adress: Skolgatan 1/ Ängsvägen 2
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Goda representanter för 1950-talets flerbostads- 
område med hus i park.  

Viktiga karaktärsdrag 
• De stora byggnadsvolymernas placering i park
• Fasaderna av rött tegel
• Fönster och balkonger som bryter upp fasaderna 

på ett repetitivt sätt
• Fönstrens placering och indelning
• De öppna balkongerna  med dess fronter i  

sinuskorrugerad grå plåt och smidesräcken 

Övrigt
Uppfört 1959 efter ritningar av HSB:s riksförbund ar-
kitektkontoret. Takmaterialet byttes 1987 från eternit 
till plåt.

nr. 8
Agen 21:15
Adress: Ängsvägen 1
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Goda representanter för 1950-talets flerbostads-
område med hus i park.  

Viktiga karaktärsdrag 
• De stora byggnadsvolymernas placering i park
• Fasaderna av rött tegel
• Fönster och balkonger som bryter upp fasaderna 

på ett repetitivt sätt
• Fönstrens placering och indelning
• De öppna balkongerna  med dess fronter i  

sinuskorrugerad grå plåt och smidesräcken 

Övrigt
Uppfört 1959 efter ritningar av HSB:s riksförbund  
arkitektkontoret. Takmaterialet byttes 1987 från 
eternit till plåt. 
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nr. 9
Agen 21:16 
Adress: Ängsvägen 3/ Skolgatan 9
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Goda representanter för 1950-talets flerbostads-
område med hus i park.  

Viktiga karaktärsdrag 
• De stora byggnadsvolymernas placering i park
• Fasaderna av rött tegel
• Fönster och balkonger som bryter upp   

fasaderna på ett repetitivt sätt
• Fönstrens placering och indelning
• De öppna balkongerna med dess fronter i   

sinuskorrugerad grå plåt och smidesräcke  

Övrigt
Uppfört 1961 efter ritningar av HSB:s riksförbund ar-
kitektkontoret. Takmaterialet byttes 1987 från eternit 
till plåt.

nr. 10
Agen 24:8 
Adress: Skolgatan 20, 22 och 24
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:   Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Vinkelhusen berättar om 1950-talets önskan om att 
arkitekturen skulle kunna ge ljus, luft och grönska. 
Berättar också om en expansiv period i samhället då 
fler bostäder behövdes.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadsvolymerna med de tvärställda 

kropparna 
• Fönstersättning 
• Balkonger  

Övrigt
Byggnaderna är uppförda 1949 och 1950 av bygg- 
mästare Axel Ström. Ursprungligen med putsfasader 
och tegeltak. Takplåten lades 1974 och fasaderna 
kläddes med plåt 1985.
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nr. 11
Agen 24:9 
Adress: Skolgatan 28
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:   Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Flerbostadshuset som kallas "Muttern" berättar om 
1950-talets önskan om att arkitekturen skulle kunna 
ge ljus, luft och grönska. Berättar också om en ex-
pansiv period i samhället då fler bostäder behövdes. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadsvolymerna med dess vinklar
• Fönstersättning 
• Balkonger 

nr. 12
Agen 24:11
Adress: Slingan 4 och 6
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Tidstypiska och välbevarade punkthus i park berättar 
om 1960-talets expansiva period i samhället.

Viktiga karaktärsdrag 
• Punkthusens placering i park
• De röda tegelfasaderna 
• Fönstrens placering och indelning
• De öppna balkongerna med fronter i olika   

kulörer på de två husen 
• Skivmaterial mellan våningsplanens fönster        

Markerad takfot av plåt 

Övrigt
1965 uppförde Svenska Riksbyggen fyra punkthus i 
området. Slingan 6 ombyggd till kontor 1999. Slingan 3 
revs  2007 och Slingan 5 revs 2010.
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Bossåsen

Bossåsen
Historik & Karaktär

Bossåsen började bebyggas med bostadshus under 
1920-talet då orten Degerfors växte norrut. Terrängen 
är delvis kuperad och i de stora trädgårdarna finns 
gott om utrymme för egen odling, fruktträd och ut-
hus. De kvarvarande uthusen är mycket karakteristiska 
för denna tid, och visar på att viss självhushållning  
förekom här. Villorna byggdes i tidstypisk stil, ofta 
med brutna tak, ljus träpanel och fönster med kors-
post. Ungefär vid denna tid anlades också Folkets Park 
som då låg i utkanten av samhället.

Under 1940-talet då bruket hade ett uppsving utökades 
området något och det byggdes åter i Bossåsen. Det 
var främst villor som uppfördes här under 1940- och 
50-talen. Det karaktäristiska för denna tid är att  
tomterna ofta är lite mindre.  Villabyggandet under 
1940- och 50-talen var ofta grupphusbebyggelse. Att 
samma tillverkare uppförde flera hus eller en hel gata 
av hus efter samma ritning gjorde det möjligt att hålla 
ner priset och göra det möjligt för fler att bo i eget 
hus. Husen byggdes ofta små i tegel med flacka tak. 

Trädgårdarna var ofta mindre än tidigare och visar  
att den egna odlingen blev mindre viktig till förmån för 

gräsmattor och prydnadsväxter. I Bossåsen finns  
exempel på detta. Många hus är uppförda i tegel och 
/eller puts och byggnadsdelarna är förskjutna i för- 
hållande till varandra. Taken är relativt flacka och lagda 
med tegel. Det finns ofta smidesdetaljer eller andra 
dekorativa inslag som gesimslister och ibland sexkantiga 
fönster. 

Exempel på ett område som bebyggdes vid den här 
tiden och med denna typ av hus är Ängebäcksvägen.

Bossåsen är byggt på kuperad mark vilket påverkar 
planen och till viss del byggnadernas utformning. 
Husen är i många fall mycket tidstypiska och flera  
är också välbevarade. 

I området ligger också skolbyggnader som är kultur-
historiskt värdefulla. Här finns dels Parkskolan som 
innehåller årskurserna F-6, dels Degerforsgymnasiet. 
Skolbyggnaderna är i huvudsak uppförda på 1960- 
talet och tidstypiska med en- och tvåplans byggnader 
av rött tegel täckta av flacka sadeltak eller pulpettak. 
De rektangulära byggnadskropparna ligger grupperade 
så att de bildar olika uterum. 

Gatuvy i Bossåsen.
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Bossåsen
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Särskilt värdefull miljö: 
Bossåsen trädgårdsstad

Under 1910-talet planerades många trädgårdsstäder  
i landet. De planerades ofta med gator som följde  
terrängen. De trästäder som planerades under 
1920-talet hade en striktare symmetri med inritade 
allmänna platsbildningar som små parker. Skillnaden i 
bostadsyta som byggdes för arbetare och tjänstemän 
minskade. Under 1920-talet byggdes många av husen i 
1 ½ plan med vind som kunde inredas, men två våningar 
förekom också. Det var vanligt att en lägenhet på det 
övre planet hyrdes ut som ett sätt att finansiera det 
egna boendet i hus. Under 1920-talet byggdes villorna 
ofta nära gatan på stora tomter vilket gjorde att stora 
sammanhängande grönytor bildades i kvarterens mitt. 
Husen byggdes med rektangulär planform på en källare. 
Många hus hade en dekorerad förstukvist och en glas- 
veranda. Trädgårdsstäderna hade förebilder i England 
och äldre svenska trästäder, men fick en egen karaktär 
med mindre trähus längs smala gator.

Under mellankrigstiden efter fredsslutet 1918 var ett 
hus med en trädgård eftertraktat. Det kunde göra stor 
skillnad för försörjningen i krigstider att kunna odla 
lite för husbehov och ibland även ha höns. Att träd-
gårdarna även betraktades som nyttoträdgårdar gjorde 
att det planterades fruktträd och att mindre uthus för 
odling eller djur byggdes på tomterna.

I slutet av 1920-talet blev kataloghus ett nytt fenomen. 
De var färdiga ritningar med byggsatser som kunde 
beställas. Många hus har därför lika stommar men  
detaljer och utsmyckning skiljer sig och ger bygg- 
naderna en egen identitet

Kvarteren med trädgårdsstadens struktur i Bossåsen 
följer det mönster som ofta utstakades under 1910-talet 
med hus från 1920-talet. Området byggdes ut innan 
den första stadsplanen för Degerfors tillkom men 
strukturen visar tydligt på tidens trädgårdsstadsideal 
som influerat utformningen. Husens form och skala 
visar byggnadstiden och strukturen med placering, 
trädgårdarna och uthusen berättar tydligt om träd-
gårdsstadens ideal.

Villa på Snäckgatan med tidstypisk mörk färgsättning. 

Uthus i en av trädgårdarna på Bossåsen.

Bossåsen
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Bossåsen trädgårdsstad
Kulturhistoriskt värde

Villabebyggelsen från tidigt 1900-tal visar en viktig 
utbyggnadsepok i Degerfors och berättar om 
trädgårdsstaden som ideal. 

De stora trädgårdarna och de många ekonomibygg-
nader bidrar starkt till förståelsen för att självhus-
hållning var en viktig del av människors försörjning.

Viktiga karaktärsdrag i miljön
• Byggnadernas karaktär av 1920-talet. 

• Trädgårdarnas storlek, struktur och husens   
placering på tomten. 

• Uthusens placering i kluster i kvarterets mitt. 

• Den stora mängden ekonomibyggnader i   
trädgårdarna.  

Rekommendationer
• Tomternas struktur och storlek samt byggnadernas 

placering i förhållande till varandra  bör värnas. 

• De bostadshus som representerar det tidiga  
1900-talets arkitektur och tillsammans med  
äldre ekonomibyggnader visar på trädgårds-

• stadens ideal bör värnas. 

• Ekonomibyggnadernas enklare karaktär med  
tegelklädda sadeltak, faluröd panel och   
dörrar i mörkare kulörer har stor betydelse  
för upplevelsen och förståelsen av område 
och bör värnas. 

Uthusen står längst in i trädgårdarna och bildar kluster i kvarterens mitt.

Bossåsen
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Särskilt värdefull miljö: 
Folkets park

Slutet av 1800-talet brukar benämnas de stora folk-
rörelsernas tid. Då gick människor samman och enga-
gerade sig för att uppnå bättre livsvillkor. Föreningar
och verksamheter som startade var till exempel arbetar- 
rörelsen, nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och 
idrottsrörelsen. 

Det var i detta sammanhang som Folkets Parkföreningar 
bildades och Folkparker anlades. En typisk Folkets 
Park låg i ett skogsparti lite avsides från samhället. 
Här kunde man träffas och roa sig med dans och teater,  
och här fanns servering och kanske en skyttebana och 
lotteristånd.

På initiativ av den socialdemokratiska ungdomsklubben 
och arbetarekommunen bildades föreningen Deger-
fors Folkets Park år 1912. Samma år inköptes ett mark-
område från egendomen Agen och parken med 
nyuppförd dansbana kunde invigas i juni. 

År 1913 uppfördes en inträdespaviljong och en serve-
ringskiosk. I en sluttning uppfördes också den första 

teaterbyggnaden. Parken elektrifierades 1918 och 1923 
uppfördes en ny teaterbyggnad kallad Stora Scenen. 
Samma år uppfördes också en ny serveringsbyggnad 
med kök. År 1925 byggdes en ny dansbana med tak, 
Nedre Dansbanan. Teaterbyggnaden försågs med tak 
över sittplatserna 1936 och 1945 uppfördes den Övre 
Dansbanan. Dagens entréparti är inte helt det ur-
sprungliga, men påminner mycket om det gamla.

Entrépartiet är mycket välbevarat sedan tillkomsten.

Bossåsen

Den äldsta kända folkparken i Sverige  
anlades i Hällefors redan i slutet av 
1700-talet, Krokbornsparken. Den anlades 
av brukspatronen vid bruket för att hans 
arbetare och tjänstefolk skulle ha en plats 
att roa sig på under nyktra förhållanden. 
Under andra halvan av 1800-talet avstanna-
de verksamheten, men återupptogs igen  
i början av 1900-talet och drevs då av  
nykterhetsrörelsen på orten.
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Folkets park
Kulturhistoriskt värde

Med sin välbevarade ursprungliga karaktär utgör 
parken ett tidstypiskt inslag i bruksorten och speglar 
arbetarrörelsens strävan att främja fritids- och 
nöjeslivet för bredare samhällsgrupper. 

De flesta byggnaderna är tillkomna under 1900-talets 
först hälft och speglar dels utbudet som erbjöds i 
parken, dels material och tekniker från den tiden.  

Att parken efter 100 år, fortfarande brukas som folk-
park ger den ett högt kontinuitetsvärde.  

Viktiga karaktärsdrag i miljön
• De röda byggnadernas olika utformning   

beroende på dess ursprungliga användning. 

• Byggnaderna ligger utspridda i parken med   
träd, gräs och planteringar emellan.  

• Stora träd och annan grönska ge karaktär.  

Rekommendationer
• Byggnaderna bör vårdas  och underhållas så  

att deras ursprungliga utförande inte går förlorat. 

• Stora träd är viktiga för atmosfären, men grön-
skan får inte komma för nära byggnaderna då 
detta kan skada konstruktionerna  

• Skapa förutsättningar för att parken fortsatt ska 
kunna brukas som samlingspunkt för nöje och  
gemenskap. 

Nedre dansbanan från 1925. Teaterbyggnaden från 1923. 

En av de välbevarade och karakteristiska 
byggnaderna i parken. 

Bossåsen
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nr. 1
Bossåsen 1:8, Folkets park 
Adress: Nordängsgatan
Byggnadstyp: Offentlig byggnad
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Parken utgör ett tidstypiskt inslag som berättar  
om Degerfors som bruksort och speglar arbetar- 
rörelsens strävan att främja fritids- och nöjeslivet 
för bredare samhällsgrupper.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadernas olika funktioner avspeglas i deras 

varierande utformningar 
• Utformningen med den röda färgen  och vita 

snickerier håller samman byggnaderna
• Träden och den omgivande naturen bidrar starkt 

till Park-känslan 
  

Övrigt
Se Värdefull miljö Folket Park

nr. 2
Bossåsen 9:1, Degerforsgymnasiet 
/Parkskolan 
Adress: Parkgatan  
Byggnadstyp: Offentlig byggnad
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Skolbyggnaderna är i huvudsak uppförda i slutet av 
1950-talen och representerar väl den tidens skol-
byggnation. Byggnaderna har höga arkitektoniska 
värden. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadskropparnas olika uttryck och placering 

som bildar olika uterum
• Takvariationer med flacka sadeltak, tälttak och 

pulpettak
• Fasader av rött tegel och vågräta ljusa partier  

och smidesdetaljer
• Fönstersättning och fönster av trä med dess  

indelning och glasmått 

Övrigt
Bygglov för folkskola och småskola 1956-57. Ritningar 
av arkitekt Åke Wahlberg som ritat ett stort antal skol-
byggnader på andra orter.  År 1980 uppfördes idrotts-
hallen samt en tillbyggnad i skolområdets norra del.
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nr. 3
Bossåsen 12:1 
Adress: Parkgatan 11
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:   Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

En tidstypisk och relativt välbevarad byggnad från 
1940-talet. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Den putsade fasaden 
• Fönstersättning och fönstrens utförande i trä   

med indelning och glasmått
• Sadeltak lagt med lertegel
• Murade skorsten av rött tegel
• Smidesstaketet  

Övrigt
Nybyggt 1942

nr. 4
Bossåsen 16:2
Adress: Ängebäcksvägen 28
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: 1950-tals stil
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Ett  välbevarat bostadshus från 1950-talet som 
illustrerar hur många av husen längs gatan sett ut 
vid uppförandet.

Viktiga karaktärsdrag 
• De två förskjutna byggnadskropparna med gult 

fasadtegel
• Sadeltak lagt med lertegel och murad skorsten
• Fönstrens placering, dess utförande i trä,  

indelning och glasmått
• Garageporten i källarvåningen med karosseri- 

panel och glasning.  

Övrigt
Bygglov 1954. Arkitekt Alrik Gorne, leverantör Ljusne 
Woxna trähusfabrik.
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nr. 5
Bossåsen 23:19 
Adress: Östra Långgatan 1
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:   Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Byggnaden, som ligger väl synligt vid en av infar-
terna till området, är välbevarad och utgör ett gott 
exempel på den typ av bostadshus som uppfördes 
här kring sekelskiftet. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadsvolymen med träpanel i olika rikt-  

ningar och listverk i avvikande kulör
• Det brutna taket lagt med takpannor och  

murad skorsten
• Fönstrens placering och bemålning i kontrast-  

erande kulör  
 

nr. 6
Bossåsen 26:12 
Adress: Snäckgatan 5 
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Nationalromantik
Värderingsklass:   Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Ett välbevarat bostadshus från 1900-talets början 
med nationalromantiska drag.  

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och träpanel 
• Det brutna taket lagt med lertegel
• Takkupa med tre fönster   
• Två skorstenar
• Fönstrens placering, dess utförande i trä,  

indelning och glasmått
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nr. 7
Bossåsen 32:5 
Adress: Björkstigen 11
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: 1950-tals stil
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Ett  välbevarat bostadshus från 1950-talet som  
berättar om tidens småhusbebyggelse.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och putsade fasad med 

murstock av rött tegel synlig i fasaden.
• Sadeltak lagt med takpannor
• Fönstrens placering, dess utförande i trä, 

indelning, glasmått och kontrasterande kulör
• Entrén med putsad, snedställd fris 

Övrigt
Huset gavs bygglov 1955 efter ritning av ingenjör  
S Meiton.
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Bruket
Historik & Karaktär

På den östra sidan av Letälven anlades de två bruken 
Nedre och Övre Degerfors under andra halvan av 
1600-talet. Det var här kring de båda bruken som 
de första arbetarbostäderna och det som sedan blev 
Degerfors samhälle började bebyggas.

På den östra sidan av Letälven, vid fallet mot 
Hammarviken beviljades på 1660-talet Georg Camitz 
privilegium att uppföra en smideshammare i Letälven. 
Anläggningen kompletterades några år senare med 
ytterligare en hammare vid det som kom att bli Övre 
Bruket. Släkten Camitz kontrollerade sedan under ca 
200 år de båda bruken med tillhörande gårdar. Jord-
bruk var en förutsättning för att driva bruk eftersom 
de som arbetade vid bruken inte själva kunde produ-
cera tillräckligt med livsmedel. Till Övre Bruket hörde 
gården Degernäs, medan Strömsnäs gård hörde till 
Nedre Bruket.

I mitten av 1800-talet slogs de två bruken samman 
och under senare delen av 1800-talet byggdes verk-
samheten ut då äldre metoder ersattes av ny teknik. 
En masugn togs i bruk 1862, flera valsverk byggdes och 
Degerfors Aktiebolag bildades 1870. Vid den här tiden 

var ekonomin stark och järnverket växte snabbt. 
Utbyggnaden av bruket betydde att mer arbetskraft 
behövdes och för att locka, och hålla kvar, arbetare 
uppfördes på den östra sidan om Letälven arbetar-
bostäder. Bostäderna byggdes i långa längor nära 
bruket.

Bland de första att uppföras var några putsade bygg-
nader i slaggsten vilka stod färdiga 1865. En av dessa, 
Smältarbyggningen, finns fortfarande kvar. De flesta 
bostadshusen var dock i trä. Trälängorna är karaktär-
istiska för tiden och arbetarbostäder kan fortfarande 
ses på Berget och i Lilla Världen.

När dragningen av Nordvästra stambanan förbi 
Degerfors var klar 1866 innebar det avsevärt ökade 
möjligheter att transportera gods till och från Deger-
fors. Detta var av mycket stor betydelse för expan-
sionen av bruket och därmed även för samhället De-
gerfors. Företaget omorganiserades år 1886 och bytte 
i samband med detta namn till Strömsnäs Jernverk. I 
slutet av 1800-talet började man fylla Hammarviken 
med slagg och annat avfall. Forsen var helt borta 1899 
genom att man då hade anlagt en damm som via trät-

Bruket sett från ovan 1956.  Foto: AB Flygtrafik, Dals Långed, digitalsmuseum.se, F00886.
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Lilla Världen och Villervalla

Järnverket Berget

Bruket

Kanada villaområde

Karta över stadsdelen Bruket.
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uber försåg järnverket med kraft. En kraftstation för 
elproduktion anlades här 1904. Denna försåg inte bara 
Degerfors utan också Åtorp med el fram till 1947 då 
kraftstationen i Åtorp anlades. 

I takt med att antalet ingenjörer och andra tjänste-
mänvid bruket ökade uppfördes tjänstemannavillor 
av olika slag. Dessa bostäder skilde sig från arbetar-
bostäderna genom att de var uppförda i det tidiga 
1900-talets stil och hade stora egna trädgårdar. Flera 
av dessa låg längs Letälvens östra strand. Vid denna 
tid uppfördes också byggnader för flera samhälls-
funktioner, som till exempel skola och vattentorn.
Åren mellan de båda världskrigen var en svår period 
för bruket och år 1939 övergick aktierna till 

Uddeholms AB. Järnverket blev då ett helägt dotter-
bolag under Uddeholm med namnet Degerfors Jern-
verks AB. På 1940-talet expanderade dock verksam-
heten igen och en rad nya byggnader uppfördes både 
på Järnverksområdet, på Bruket och i andra delar av 
samhället.

En bruksmäss och ett nytt kraftverk uppfördes på var 
sida om Letälven under 1940-talet. Norr om industrin, 
längs Odelbergsvägen och Bruksgatan, uppfördes vid 
den här tiden bostadslängor i trä.

Under andra världskriget bestämdes att inga bostäder 
längre skulle finnas inom järnverkets område efter-
som järntillverkning räknades som krigsindustri. 

En av tjänstemannavillorna på Bruket.

Modernistiskt flerbostadshus med kringbyggd gård. Bruksskolan.
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De flesta husen flyttades till området Villervalla som 
karaktäriseras av de röda mindre bostadshusen på 
egna tomter. De har något varierande former men står 
på likadana källare, något som visar att de flyttats dit i 
ett samordnat projekt. Några av byggnaderna hade 
redan tidigare flyttats från det nedlagda Håkansbols 
bruk till järnverket innan de flyttades vidare till Viller-
valla. De kallades Liahusen då de ursprungligen stått 
vid Lideforsen. Vid Gärdesvägen uppfördes före 1947 
också tre bostadslängor i gult tegel.

Under 1950- och 60-talen var antalet anställda på 
bruket ca 2500 personer och då köptes företaget upp 
helt av Uddeholm AB. Expansionen avspeglas också i 
samhället som vid den här tiden fick en rad nya 
bostadsområden.

I stadsdelen Brukets norra del planlades och uppför-
des nya småhusområden under 1960- och 1970-talen. 
För Skogalunds- och Kråkåsvägen finns till exempel en 
stadsplan från slutet av 1950-talet upprättad av arki-
tekterna Sven Backström och Leif Reinius, Stockholm. 
Planen är reviderad såväl 1964 som 1999.

Villorna på Skogalundsvägen, som uppfördes av 
Stiftelsen Skogalund, Degerfors Järnverk, består av 
fristående bostadshus i 1 och 1½ våningar. Husen är 
placerade med gavlarna mot gatan och ligger något 
förskjutna så att gavelmotiven blir tydligt framträdande. 
Husen var inte identiska, men grupperade så att lik-
artade hus ligger intill varandra. Byggnaderna i 1½
våningar har branta sadeltak och var från början lagda 
med lertegel och försedda med en stor skorsten i rött 
tegel. Bottenvåningarna är utförda av betongelement 
med tydliga skarvar och gavelspetsarna är klädda med 
trä. Idag är flera tak bytta till mörka betongpannor och 
träfasaderna utbytta och målade i en rad olika färger. 
Enplansvillorna finns i ett par olika utföranden. 
En med betongfasad liknande de i 1½ plan, och med 
en typ av rött tegel med vita putsade partier.

Även längs Banfallsvägen uppfördes villor på 
1960-70-talen. De är oftast uppförda i rött tegel, eller 
vitt mexitegel ibland med panelklädda gavelspetsar. 
Bland dessa hus finns en typ av entré som återfinns på 
flera håll i samhället. Den utgörs av en dörr av ädelträ 
med ett sidoställt glasparti med (oftast) fem lodräta 
glasrutor. Glasen är ofta utformade med olika typer av 
insynsskydd.

Avesta AB tog över järnbruket 1984 och bolaget kom 
att ingå i Avesta-Sheffieldkoncernen. Vid denna tid 
uppfördes nya villor i Brukets nordligaste del. Under 
andra halvan av 1900-talet har flera gamla arbetar-
bostäder rivits, bland annat på Berget och i Lilla 
Världen. På järnverksområdet har den gamla bruks-
herrgården rivits och i princip hela Hammarviken har 
fyllts igen för att skapa mer industrimark. År 2001 
bildades Avesta Polarit och 2004 bytte bolaget namn 
till Outokumpu Stainless.

Kraftstationen i Degerfors.

Skogalundsvägen är en av gatorna där villorna  
genom åren fått varierande utseenden. 

En välbevarad villa med det karakteristiska entré-
partiet med sidoställt glasparti. 
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Särskilt värdefull miljö: 
Järnverket

I detta levande industriområde finns industribyggnader 
av skiftande ålder, storlek och grad av nyttjande. De 
äldsta byggnaderna är slaggstenshus från tiden efter 
en stor brand på området år 1883.

Byggnaderna från 1900-talet är oftast av tegel. Hit  
hör flera industribyggnader, men också den stora 
kontorsbyggnaden med utblick över området. Till 
denna hörde från början en stor parkanläggning med 
rabatter, gångar och trädalléer. Bakom byggnaden går 
det gamla stickspåret från järnvägen in på området, 
och på andra sidan banvallen finns ett antal skydds-
rum från beredskapstiden insprängda i berget.

De flesta äldre byggnaderna på området har om- och 
tillbyggts flera gånger för att passa nya verksamheter. 
Detta gör att dess ursprungliga användning och utse-
ende kan vara svårtolkade. De har dock stort kultur-
historiskt värde som delar av brukets historia. Hit hör 
bland annat badhuset, modellverkstaden och den 
gamla Martinen som idag ingår i ett komplex av  bygg-
nadsvolymer av olika åldrar, material och funktioner. 
Vid mitten av 1900-talet tillkom några byggnader i  
gult tegel. Bland annat Hammarvikskontoret inne på 
området, liksom laboratoriet och bruksmässen  

utanför området. Även dessa är tidstypiska, har  
arkitektoniska kvalitéer, berättar om områdets för-
ändringar och är därmed kulturhistoriskt värdefulla. 

I senare tids industribyggnader är det framför allt 
funktionen som fått styra medan estetiken fått stå till-
baka. De stora plåtklädda volymerna skiljer sig radikalt 
från de äldre detaljrika byggnaderna.

Järnvägsbron med skylten Degerfors Järnverk stod 
färdig 1907. Bron har tillverkats på plats av bruket.  
Den nitades på Kvarnhagen och spelades över älven 
där den monterades. Sista överfärden med tåg skedde 
under sent 1950-tal. Skylten har förändrats några 
gånger när järnverket fått nya ägarförhållanden och 
nya namn. För att undvika att bli påkörd har bron höjts 
cirka en meter från sitt ursprungliga läge. Bron och dess 
skylt har med tiden blivit en viktig symbol för orten.

En detaljplan från 1991 skyddar delar av byggnaderna, 
men inför framtida förändringar bör en ny värdering 
göras som även innefattar byggnader från den expan-
siva perioden på 1940- och 50-talen. Bland annat 
 bör några av de äldre tegelbyggnader som idag ligger  
utanför järnverkets fastighetsgräns, liksom Bruks-
mässen, laboratoriet och det nya kontoret från 
expansionen på 1940-talet införlivas bland de  
utpekade och skyddade byggnaderna.

Bruket

Entrén till gamla brukskontoret. Det gamla ämnesvalsverket tillhör en av de äldsta 
byggnaderna på området.
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Den gamla järnvägsbron utgör en symbol för Degerfors samhälle. 

Bruket
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Järnverket
Kulturhistoriskt värde

Miljön kring det gamla bruket förklarar såväl i detalj 
kring enskilda byggnader som i ett övergripande 
perspektiv tillkomsten av samhället Degerfors
Byggnadernas varierande funktioner och utförande 
visar såväl delar av en allmän industrihistoria som 
Järnverkets utveckling.

Slaggsten, som är en restprodukt från järnfram-
ställningen, är ett material som inte längre går att 
framställa. Byggnader uppförda i slaggsten är också 
ofta uppförda efter den tidens arkitekturideal och 
har därför såväl material- som arkitekturhistoriskt 
höga värden.

Viktiga karaktärsdrag i miljön

• Områdets fortsatta industriverksamhet. 

• Byggnadsmaterialen slagg och tegel vilka speglar 
olika utbyggnadsfaser av området. 

• Järnvägsbron med skylten Degerfors Järnverk. 

• Konstruktioner av slaggsten som speglar tidigare 
användningsområden. 

Rekommendationer

• En kompletterande inventering och samman- 
ställning av befintliga byggnader inom området 
bör ske. 

• Ändringar bör ske restriktivt och med stor hänsyn 
till de mest värdefulla byggnaderna på området. 

• Underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
ska ske med material och metoder som är lämpliga 
för respektive byggnad.

Bruket
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Särskilt värdefull miljö: 
Berget

”Framför ligger en hel stad med arbetarbostäder, alla 
i rader med planteringar omkring och alléer mellan 
husraderna. På och omkring trapporna märkes en 
mängd barn och under trädens skugga hvila i grupper 
för tillfället lediga arbetare, mörka sotiga, kraftiga 
gestalter.”

Så beskrevs Degerfors arbetarbostäder i Nerikes  
allehanda 1887 (läs hela reportaget på s.41.) 

Arbetarbostäderna på Berget byggdes runt 1880.  
Det är lätt att föreställa sig att det var stora områden 
likt den miljön som finns bevarad på Berget reportern 
såg och beskrev. Det var bruket som lät uppföra bo-
städerna här för att hysa arbetarna och deras familjer. 
Bostad, ved, potatisland och vissa matvaror kunde 
 utgöra delar av lönen istället för pengar. På området 
fanns gemensam brunn, tvättstuga, latrin och bagar-
stuga. På Berget fanns från början flera liknande  
arbetarlängor som senare rivits. På dagens parkering 
fanns fyra längor, den så kallade "Kontorsraden". Dessa 
var byggda av sinnersten med putsade fasader. 

De bevarade längorna innehöll åtta sk. spisrum vardera, 
det vill säga en liten lägenhet som bestod av ett enda 
rum. I varje rum fanns en spis som möjliggjorde både 
matlagning och uppvärmning av bostaden. I spisrummet 
bodde ofta en hel familj som sov, åt och umgicks i det 
enda rummet. Husen och områdena var tätt befolkade 
och här fanns många barn som framgår av citatet 
ovan. Till varje rum hörde vedbod och visthusbod i 
uthuset mitt emot. En familj som 1919 flyttade från 
Berget till de nybyggda arbetarbostäderna i Lilla 
Världen fick ett rum och kök vilket gjorde stor skillnad.
Att bo i brukets arbetarbostäder var normen i slutet 

av 1800-talet. Det samhälle som växte fram på andra 
sidan av älven under sent 1800-tal var till stor del 
separat från bruket. Där tillkom andra yrkesgrupper 
och annan service som till stor del var frikopplad från 
bruket. Där växte även egnahemsrörelsen vilket för-
ändrade bostadsmöjligheterna.

Områden med arbetarbostäder hade mycket låg 
status under mitten av 1900-talet. Det betraktades 
som en symbol för det gamla klassamhället och fattig-
dom. Först på 1970-talet omvärderades miljöerna som 
historiskt intressanta och byggnader renoverades. 
Arbetarlängorna betraktades istället som idylliskt 
vackra små byar.

Husen på Berget är karaktäristiska för arbetarlängorna 
som präglade stora delar av samhället vid bruket under 
sent 1800-tal. Miljön har ett högt kulturhistoriskt värde 
då den speglar en viktig del i Degerfors historia som 
lett till den ort vi ser idag. Miljön berättar om tidens 
bostäder och byggteknik. Det visar bostadsstandar-
dens utveckling över tid och sociala skillnader med 
olika livsvillkor. Det visar även på tidigare ekonomiska 
system med lön i natura vid brukssamhällen.

Sedan Degerfors kommun år 1986 köpte in byggna-
derna av järnverket, och därigenom räddade dem 
från rivning, bedrivs där idag olika verksamheter. 
Förvaltare av området är Föreningen Berget.

Bruket

"Bakerstuga" är en del av den kulturhistoriskt 
intressanta miljön.

Byggnbaderna ligger på en höjd. Här syns Sveafalls-
stugan som flyttades till platsen 1910.
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Berget
Kulturhistoriskt värde

Bidrar tydligt till förståelsen av Degerfors uppkomst 
som bruksort. Visar boendemiljö och sociala villkor 
för stora delar av Degerfors befolkning kring sekel-
skiftet 1800- 1900. Visar goda exempel på välbevara-
de byggnader från 1800-talets andra hälft vad gäller 
material och utförande.

Materialet sinnersten, som är väl represen-
terat i området, finns inte längre kvar på så många                                                        
platser i kommunen.

Viktiga karaktärsdrag i miljön

• Områdets struktur med bostadslängor och            
komplementbyggnader  

• Läsbarhet i längornas olika funktioner med            
till exempel många entréer, vedförvaring för varje 
bostad mm 

• Byggnadernas karaktär, material och kulör. 

Rekommendationer

• Ändringar bör göras restriktivt och med stor  
anpassning och respekt för miljön och dess  
kulturhistoriskt värdefulla byggnader.  

• Underhåll ska ske med material och metoder  
som är lämpliga för respektive byggnad.

Gatan längs längan med vedförvaring till vänster och bostäderna till höger.

Bruket
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Särskilt värdefull miljö: 
Lilla världen och Villervalla

Platsen som kallas ”Lilla Världen” består av fyra arbetar- 
längor byggda 1919, samma år som krigsslutet efter 
första världskriget. Längorna ligger i nära anslutning 
till bruket på den östra sidan om Letälven. Husen, som 
uppfördes av järnverket till de anställda och deras 
 familjer, var från början betydligt fler men många har 
rivits. Enligt uppgift byggdes stommen med bjälkar av 
rivningsvirke från andra byggnader och husen kläddes 
sedan med panel.

I området som kallas Villervalla finns  längs Tallåsvägen 
ett antal röda byggnader som påminner om varandra. 
De är hitflyttade från olika håll på 1940- och 1950- 
talen och har använts som bostäder för både bruks- 
arbetare och skogsarbetare. 

Arbetarbostäder var ofta små, ett rum och kök med 
egen farstu. En lägenhet kunde rymma en stor familj 
så området var tätt befolkat. Bostadsfrågan var något 
som diskuterades livligt kring sekelskiftet. Bruken  
behövde locka arbetskraft och bostäder var en sak 

som underlättade detta. Ett rum och kök som många 
arbetarbostäder i Lilla Världen kunde erbjuda var mer 
än många familjer hade då även spisrum var vanligt. 

Husen är karaktäristiska för tidens arbetarbostäder 
genom placeringen i närheten av bruket och ut- 
formningen som längor med många lägenheter och 
många farstukvistar.

På östra sidan om längorna gick tidigare två järnvägs-
spår, ett smalspårigt och ett normalspårigt. Det ena 
spåret kom från Rovnäset där sandsten bröts. Sand-
stenen lastades på vagnar som drogs på spåret av två 
oxar fram till Hultet. Där började nerförsbacken och 
en person satt i vagnen och kunde bromsa utanför 
 Lilla Världen. Där vältes stenen av och lastades sedan 
om på en annan vagn för att transporteras vidare till 
järnverket där det användes till de stora ugnarna. De 
arbetare som bodde uppe vid Rovnäset byggde trallor 
som de använde för att glida med på spåret ner till  
Lilla Världen, sedan var det inte långt att gå till arbetet 
på bruket.

Tidstypisk frontespis med treluftsfönster.

Bruket
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Lilla världen och Villervalla
Kulturhistoriskt värde

Exteriört välbevarade och tidstypiska arbetarlängor 
från tiden kring sekelskiftet 1900. Berättar om  
Degerfors historia som bruksort och vardagsmiljön 
för flertalet arbetare och deras familjer under början 
av 1900-talet. lllustrerar tidigare skilda sociala och 
ekonomiska levnadsvillkor.

Viktiga karaktärsdrag i miljön
• Byggnadernas placering på tomterna med träd-

gårdar och växtlighet. 

• Byggnadernas enhetliga utformning vad gäller vo-
lymer, takfall, material och färgsättning. Även de 
många lika entréerna 

• De enskilda byggnadernas traditionella utform-
ning med skorstenar, entréer, fönster och övriga 
snickerier.  

• De vidbyggda förråden på längorna i Lilla Världen.  

Rekommendationer

• Eventuella ändring bör göras restriktivt och med 
stor anpassning till miljöns struktur och byggna-
dernas karaktär.  

• Vid underhåll bör endast traditionella material, 
färgtyper och kulörer användas.  

• Trädgårdarnas strukturer med gångar och växt-
lighet är viktiga för områdets karaktär och bör 
underhållas och eventuellt förstärkas med inslag 
av äldre växter och odling av olika slag. 

Bruket

Arbetarlängornas placering på rad var vanligt.

Ett av de flyttade husen i Villervalla.

Gatukorsning i Villervalla.
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Värdefulla byggnader

nr. 1
Bruket 1:1 (1A), Bostadshus på 
berget, 3 stycken
Adress: Berget
Byggnadstyp: F.d. flerfamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Välbevarad och tidstypisk arbetarbostad på  
ursprunglig plats i det område som uppfördes i när-
heten av bruket. Berättar om mångas bostadsför-
hållanden och sociala villkor. Bidrar till den samlade 
miljöns värde. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadsvolymerna
• Sadeltak med takpannor och skorstenar av tegel
• Faluröd panel med vita snickerier
• Symmetrisk placerade fönster av trä med mitt-

post och utåtgående bågar
• Dörrarnas placering och utförande
• Socklar av slaggsten  

 
Övrigt
Tre arbetarlängor som enligt uppgift är uppförda på 
1880-talet. 

nr. 2
Bruket 1:1 (1B), "Veboa" 
Adress: Berget
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Tidstypisk och välbevarad ekonomilänga på ur-
sprunglig plats i området som uppfördes vid bruket. 
Berättar om livet i arbetarbostäderna och bidrar till 
den samlade miljöns värde. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym
• Valmat sadeltak med takpannor
• Faluröd träpanel
• Dörrarnas placering, utförande och kulör 

Övrigt
Uthuslänga med förvaringsutrymmen som hört till 
respektive lägenhet.
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Värdefulla byggnader

nr. 3
Bruket 1:1 (1C), Sveafallsstugan 
Adress: Berget
Byggnadstyp: F.d. bostadshus
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Välbevarad och tidstypisk byggnad uppförd som  
arbetarbostad. Berättar om mångas bostadsfö- 
rhållanden och sociala villkor. Bidrar till den samlade 
miljöns värde.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym
• Sadeltaket med takpannor
• Skorsten av tegel
• Den faluröda panelen med vita snickerier
• Fönstrens placering och utförande 
• Sockel av slaggsten 

Övrigt
Byggnaden låg tidigare där järnvägen drogs från 
stationen till bruket och flyttades till denna plats  
i början av 1900-talet.

nr. 4
Bruket 1:1 (1D), "Bakerstuga"
Adress: Berget
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Välbevarad och tidstypisk byggnad uppförd av 
bland annat slaggsten. Illustrerar gemensamhets-
anläggningar till arbetarbostäderna. Bidrar till den 
samlade miljöns värde. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Stomme av slaggsten och faluröda gavelspetsar
• Sadeltak med murad skorsten
• Fönstrens placering och utförande

Övrigt
Har enligt uppgift fungerat som både tvätt- och 
bagarstuga. 
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nr. 5
Bruket 1:1 (2), Smältarbyggningen
Adress: Strömnäsvägen 1
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Välbevarad och tidstypisk arbetarbostad uppförd 
av slaggsten. Ligger kvar på sin ursprungliga plats  
i närheten av bruksområdet. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Den putsade och ljust avfärgade fasaden 
• Fönstrens placering och indelning
• Dörrens placering
• Sadeltaket lagt med lertegel 
• De två murade skorstenarna 

 
Övrigt
Enligt uppgift uppförd 1865 och därmed den äldsta 
bevarade arbetarbostaden. Dessutom den enda 
bevarade uppförd av slaggsten. 

nr. 6
Bruket 1:1 (3), Vattentornet 
Adress: Vattentornsvägen/Krontorpsvägen 1
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Välbevarad och tidstypisk i sitt utförande. Den utgör 
en påtaglig symbol för det samhällsbygge som bruket 
stod för i början av 1900-talet. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Dominerar omgivningen
• Exteriören med tegel och putsade ytor
• Tälttaket med svartplåt och träklädd huv med 

plåthätta
• Profilerad takfot
• Placering och utförande av fönster och andra 

öppningar 

Övrigt
Nybyggnadsritningar av Knut Nordenskiöld, Allmänna 
Ingenjörsbyrån, 1918. 

Värdefulla byggnader
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nr. 7
Bruket 1:1 (4), 
Gamla brandstationen
Adress: Letälvsvägen 3
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Exteriört välbevarad byggnad som med sitt torn  
tydligt berättar om sin tidigare funktion som brand-
station. Berättar också om brukets engagemang i 
samhället vid 1900-talets början. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Volymen och tornet
• Den mönstermurade fasaden av rött tegel
• Fönstrens placering, utförande och material
• Sadeltaket lagt med lertegel 

Övrigt
Uppfört som brukets brandstation, byggherre var  
Uddeholms aktiebolag. Sedan 1974 ombyggt till lokaler 
för Finska föreningen. 

nr. 8
Bruket 1:1 (5), f.d tvättstuga
Adress: Letälvsvägen 3
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell/sekelskifte
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Välbevarad och tidstypisk verksamhetsbyggnad från 
tidigt 1900-tal. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Exteriörens tegelfasad med fönster- och  

dörr- öppningar.
• Sadeltak lagt med enkupigt lertegel 
• Skorsten

Värdefulla byggnader
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nr. 9
Bruket 1:2, Bruksskolan
Adress: Stationsvägen 20
Byggnadstyp: Offentlig byggnad
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Exteriört välbevarad och tidstypisk skolbyggnad 
med stort kontinuitetsvärde då den fortfarande 
används för sitt ursprungliga ändamål. Skola inom 
brukets område som berättar om Bruket som viktig 
aktör inom samhällsbyggandet.

Viktiga karaktärsdrag 
• Sockelvåning av slaggsten
• Tegelfasadens dekorativa variationer med två  

tegelsorter 
• Fönstersättning och dörröppningar
• Takets utformning och plåtbeklädnad  

Övrigt
Ritat av EA Hedin 1900. Invigt i augusti 1901 för 350 
barn. Innehöll då också sex lärarbostäder högst upp 
i byggnaden. Verksamheten har kompletterats med 
nya delar i olika omgångar: matbespisning 1964, lek-
skola 1971 och en skollänga mot Bruksvägen 1972. 

nr. 10
Bruket 1:12, Forsliden 
Adress: Bruket 105
Byggnadstyp: Bostadshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:   Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

En av de ska tjänstemannavillorna som uppfördes in-
till bruket kring sekelskiftet. Berättar om utvecklingen 
mot fler ingenjörer och en viktig period i Degerfors 
utveckling.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadsvolymen
• Den röda träfasaden
• Sadeltak lagt med takpannor

Värdefulla byggnader
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nr. 11
Bruket 1:13, Hammarvikskontoret
Adress: Järnverksområdet
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:   Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Tidstypisk byggnad som berättar om modernismens 
arkitektur. Byggnaden bidrar till att berätta om järn-
verkets utveckling och expansion över tid. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Volymen och det flacka taket
• Tegelfasaden
• Fönstersättningen och fönstrens, material och 

indelning
• Entrén 

Övrigt
Byggt i den nu igenfyllda Hammarviken

nr. 12
Bruket 1:13,
Ämnesvalsverket/Kraftstationen
Adress: Järnverksområdet
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Delar av byggnaden är bland de äldsta på området 
och del av verksamhetens ursprung. Bidrar till den 
samlade miljöns värde. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Inslag av slaggstenskonstruktioner
• Äldre delar av rött tegel
• Den omfattande volymen
• Variationen av sadel och pulpettak i säregen 

blandning 

Övrigt
Byggnadskomplexet är enligt uppgift delvis uppfört 
1902 som Nya plåtverket. Senare benämnd Ämnes-
valsverket. Sammanbyggt är också kraftstationen. 
Byggnadskomplexet har genomgått en rad föränd-
ringar genom åren. 

Värdefulla byggnader
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nr. 13
Bruket 1:13, Kasun  
/ Ackumulatorhuset 
Adress: Järnverksområdet
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Är uppförd i slaggsten och tillhör gruppen av de 
äldsta byggnaderna på områdetsom berättar om 
brukets och Degerfors historia. Bidrar till den  
samlade miljöns värde. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadsvolymen
• Exteriören av slaggsten med mönstermurning 
• Placering och utförande av fönster och dörrar 

Övrigt
Är enligt uppgift uppfört 1898 och hade från början 
pyramidtak. Tillbyggdes 1915 och fick då troligen  
det befintliga sadeltaket. Alternativ beteckning är 
maskinhuset. 

nr. 14
Bruket 1:13, Kokillgjuteriet
Adress: Järnverksområdet
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Industribyggnad uppförd av slagg och tegel. Är en av 
få bevarade från tiden runt 1900 och representerar 
en viktig epok i brukets och Degerfors historia. Bidrar 
till den samlade miljöns värde. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Exteriören av slaggsten med mönstermurning  

 av rött tegel.
• Placering och utförande av fönster och dörrar  
• Sadeltak      

Övrigt
Uppfört 1906 och ombyggt i olika omgångar, bland 
annat är skorstenen riven och kringbyggnader av-
lägsnade. Senare liten verkstad med b.l.a. gjutning av 
babbits, en blandning av bly och tenn, som blev lager 
och blyklubbor. 

Värdefulla byggnader
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nr. 15
Bruket 1:13, Stamphuset
Adress: Järnverksområdet
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Industribyggnad uppförd av slagg och en av få beva-
rade från tiden innan 1900. Utgör del av kärnan av det 
gamla järnverket och bidrar till den samlade miljöns 
värde. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Exteriören av slaggsten
• Placering och utförande av fönster och dörrar   

Övrigt
Byggnaden är enligt uppgift uppförd 1898. Ombyggt 
1944 då mellanbjälklaget togs bort och sadeltaket  
ändrades till pulpettak. Användes senare som luft-
kompressorhus med tryckluft till hela järnverket.

nr. 16
Bruket 1:13, Provsmedjan
Adress: Järnverksområdet
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Är enligt uppgift en av de äldsta byggnaderna på 
området och är uppfört i slaggsten. Har därmed ett 
stort industri- och materialhistoriskt värde. Bygg-
naden berättar även om en viktig tid i brukets och 
Degerfors historia. Bidrar till den samlade miljöns 
värde. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Stommen av slaggsten   
• Fönsters och dörrars placering 
• Sadeltak 

Övrigt
Är enligt uppgift uppfört i slutet av 1890-talet 
och är därmed ett av de äldsta husen på området. 

Värdefulla byggnader
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nr. 18
Bruket 1:13, Gamla laboratoriet
Adress: Järnverksområdet
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Tillhör en av de äldre byggnaderna på området och 
är exteriört relativt välbevarad. Materialval och ut-
förande tyder på omsorg vid uppförandet. Bidrar till 
den samlade miljöns värde. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Tegelfasad och grund av slaggsten
• Placering och utförande av fönster- och 

dörr- öppningar
• Sadeltak och skorsten   

Övrigt
Enligt olika uppgifter är byggnaden uppförd 1896 eller 
1912. Den har genomgått en rad förändringar såsom 
igensättning av fönster- och dörröppningar samt byten 
av fönster och takmaterial. Den är också tillbyggd på 
ena gaveln. Har under senare tid använts som utbild-
ningslokal. 

nr. 17
Bruket 1:13, Badhuset
Adress: Järnverksområdet
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Välbevarad byggnad uppförd i slaggsten från tiden 
kring 1900. Bidrar till den samlade miljöns värde. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Stommen av slaggsten
• Mönstermurade partier av gult tegel
• Placering och utförande av fönster och dörrar
• Den mönstermurade skorstenen/tornet 

Övrigt
Är enligt uppgift uppfört år 1900 och användes som 
badhus fram till 1941. Skolbarn fick komma och tvätta 
sig en gång per termin. Senare använt för rengöring 
av smådelar. Innan utfyllnad av området gick strand-
linjen ända fram till huset. Senare öppning av port på 
ena gaveln. z

Värdefulla byggnader
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nr. 19
Bruket 1:13, Gamla elverkstaden
Adress: Järnverksområdet
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Byggnadens främsta värde är att den utgör del av 
den grupp äldre byggnader som finns i denna del av 
området. Tegelmaterialet knyter den samman med 
andra byggnader från 1900-talets första hälft. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Fasad av rött tegel
• Pulpettak
• Placering av äldre fönsteröppningar och portar 

Övrigt
Byggnaden förlängdes enligt uppgift 1940 och fönster 
är utbytta till modern indelning och material. 

nr. 20
Bruket 1:13, Syrgasstationen
Adress: Järnverksområdet
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell/modernism
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Den sammansatta byggnadsvolymen från olika tider 
speglar områdets förändrade behov av lokaler och 
byggnadsstilar. Är också del av den grupp äldre 
byggnader som finns i denna del av området.  
Bidrar till den samlade miljöns värde. 

Viktiga karaktärsdrag 
• 

De röda tegelfasaderna  
• De olika byggnadskropparnas karaktär 
• Äldre fönster och dess indelning
• De olika takfallen speglar olika tillkomsttider 

Övrigt
Ursprungsbyggnaden är uppförd 1912. Tillbyggd mot 
söder i två omgångar: 1921 och 1950. Senare tids 
utbyggnad av plåt mot öster försvårar byggnadens 
avläsbarhet. 

Värdefulla byggnader
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nr. 22
Bruket 1:13, Gamla brukskontoret
Adress: Järnverksområdet
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

En relativt välbevarad kontorsbyggnad från tidigt 
1900-tal med prestigefylld placering i närheten av, 
men ändå avskilt från industriområdet. Bidrar till  
den samlade miljöns värde. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Källare/sockelvåning av slaggsten 
• Den röda tegelfasaden
• Fönstersättning och fönstrens indelning från 1938
• Sandstensportal på sydvästra långsidan
• Skillnaden mellan de två byggnadskropparnas tak 

som markerar 1938 års påbyggnad  

Övrigt
Byggnaden uppförd 1908. Den norra delen byggdes 
på med en våning 1938. Entré på baksidan har till-
kommit och många fönster har bytts. I berget bakom 
byggnaden sprängdes skyddsrum under beredskaps-
tiden. 

nr. 21
Bruket 1:13, Modellverkstaden
Adress: Järnverksområdet
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Välbevarad byggnad uppförd i slaggsten från tiden 
kring 1900. Berättar om tidens byggnadsmaterial, 
utformning och om brukets utbyggnad. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Stomme av slaggsten
• Mönstermurade partier av rött tegel
• Placering av utförande av fönster  och portar
• Sadeltak

Övrigt
Enligt ritningar är byggnaden uppförd 1902. Inredning 
av källarvåning skedde 1941 och en stor skorsten revs 
1951. Rustad efter lång tid av förfall. 

Värdefulla byggnader
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nr. 23
Bruket 1:13, Valsverkskontoret
Adress: Järnverksområdet
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Representerar flera utbyggnadsfaser och bidrar till 
den samlade miljöns värde.

Viktiga karaktärsdrag 
• Fasad av rött tegel
• Pulpettak
• Placering av äldre fönsteröppningar och portar 

Övrigt
Byggnaden är uppförd 1915 i en våning med vind.  
I början av 1950-talet påbyggdes huset med en våning 
vilket är avläsbart i fasaden på grund av de olika  
fönsterstorlekarna.

nr. 24
Bruket 1:13, Bruksmässen
Adress: Bruksmässen 1
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Välbevarad och tidstypisk arkitektur som speglar 
brukets uppgång på 1940-talet. Den har därmed 
också ett samhällshistoriskt värde.  

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadsvolymen med en högre och en lägre 

huskropp 
• Tegelfasaden med mönstermurning kring fönster- 

och dörröppningar
• Fönstrens placering och utförande, som skiljer 

mellan de olika byggnadsdelarna  
• Takutformningen på byggnadens olika delar

Övrigt
Uppfört 1943 på Övre brukets område.  
Äldre bild från 1947, Foto AB Flygtrafik Dals Långed, 
Fotoweb VM FF00810.

Värdefulla byggnader



112

nr. 26
Bruket 1:21
Adress: Järnverksomr/Strömnäsvägen 4
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnader
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull. 

Berättar om Brukets och Degerfors utbyggnad. 
Tidstypisk industribyggnad. Bidrar till den samlade 
miljöns karaktär.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadsvolymerna och det röda teglet
• Fönstersättning och utformning av spröjsade 

fönster
• Den mindre byggnadens synliga konstruktion  

i fasaden 

Övrigt
Pressverket byggdes 1929. 

Övre bilden: Pressverk I.
Nedre bilden: Gamla ämnesförrådet.

nr. 25
Bruket 1:16, Kraftstationen
Adress: Bruket  103
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

En verksamhetsbyggnad som speglar utvecklingen 
av samhället och förklarar den digra forsens från-
varo. Även en tidstypisk representant för modernis-
mens industribyggnader.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadsvolymen och den fältindelade fasaden. 
• Fönsterbandets placering och utförande 
• Hela anläggningens utformning med inlopp och 

utlopp

Värdefulla byggnader
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nr. 27
Bruket 1:27, Laboratoriet
Adress: Bruksparken 1
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

En välbevarad modernistisk byggnad ritad av två av 
Sveriges mest välmeriterade arkitekter.  

Viktiga karaktärsdrag 
• De olika byggnadsvolymernas sammansättning
• Det gula teglet 
• Koppardetaljer 
• Fönstrens placering och indelning 

Övrigt
Uppfört 1953 efter ritningar av arkitekterna Nils Ahrbom 
och Helge Zimdahl.

nr. 28
Bruket 2:1
Adress: Gärdesrundan 1
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Nationalromantik
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

En av tjänstemannavillorna som ligger ståndsmässigt 
placerad mellan Letälven och Gärdesrundan.  
Har kvar mycket av sitt ursprungliga uttryck och 
berättar om tidens arkitektur, den växande skaran 
tjänstemän och de sociala skillnader som kan läsas 
i bostäderna.

Viktiga karaktärsdrag 
• Den röda träfasaden
• Fönstrens placering och utförande
• Det branta halvvalmade sadeltaket med skorsten 

och takpannor
• Naturstenssockeln

Övrigt
Troligen uppfört omkring år 1900.

Värdefulla byggnader
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nr. 30
Bruket 2:3 och 3:1
Adress: Gärdesrundan 5 och 7
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Två av tjänstemannavillorna som ligger ståndsmässigt 
placerade mellan Letälven och Gärdesrundan. Har 
kvar mycket av sitt ursprungliga uttryck berättar om 
tidens arkitektur, den växande skaran tjänstemän och 
de sociala skillnader som kan läsas i bostäderna.

Viktiga karaktärsdrag 
• Den röda träfasaden
• Fönstrens placering och utförande
• Det branta halvvalmade sadeltaket med skorsten 

och takpannor
• Naturstenssockel 

Övrigt
De två bostadshusen har ett liknande utseende och 
är troligen uppfört kring år 1900. 

nr. 29
Bruket 2:2
Adress: Gärdesrundan 3
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

En av tjänstemannavillorna som ligger ståndsmässigt 
placerad mellan Letälven och Gärdesrundan. Har 
kvar mycket av sitt ursprungliga uttryck berättar om 
tidens arkitektur, den växande skaran tjänstemän 
och de sociala skillnader som kan läsas i bostäderna.

Viktiga karaktärsdrag 
• Den gula träfasaden
• Fönstrens placering och utförande
• Det valmade sadeltaket lagt med takpannor

Övrigt
Är enligt uppgift uppfört ca 1923 och därmed den sist 
uppförda av de fem tjänstemannabostäderna längs 
Gärdesrundan.
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nr. 31
Bruket 3:3
Adress: Gärdesvägen 7
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

En av tjänstemannavillorna som ligger ståndsmässigt 
placerad mellan Letälven och Gärdesrundan. Har 
kvar mycket av sitt ursprungliga uttryck berättar om 
tidens arkitektur, den växande skaran tjänstemän och 
de sociala skillnader som kan läsas i bostäderna. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Träfasad med indelning  
• Takets utformning med takpannor 
• Murad skorsten
• Grund av slaggsten 

Övrigt
Enligt uppgift angavs i brukets bostadsregister att 
detta hus var "lämplig chefsbostad". 

nr. 32
Bruket 5:3
Adress: Gärdesvägen 8 och 10
Byggnadstyp: f.d. Flerbostadshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Två välbevarade och tidstypiska modernistiska 
byggnader längs med Gärdesvägen.  

Viktiga karaktärsdrag 
• De gula tegelfasaderna 
• Fönstrens placering och utförande
• De flacka sadeltaken
• Gavlarnas balkonger och tidstypiska smidesräcken

Övrigt
De tre byggnaderna längs Gärdesvägen är troligen 
uppförda på 1940-talet. Huset på Gärdesvägen 6 
har  försetts med balkonger och nya fönster och har 
därför inte bedömts ha samma kulturhistoriska värde 
som de andra två.  

Värdefulla byggnader
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nr. 34
Bruket 6:6
Adress: Stationsvägen 2,4,6,8,10,12,16,18
Byggnadstyp: Flerfamiljshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Tidstypiskt och välbevarat bostadsområde från 
1960-talets början. Typiskt för de grannskapsområden 
som växte fram med gemensam kringbyggd gård och 
enkla byggnader med stor omsorg om detaljer och 
material.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadsvolymernas placering kring gårdar
• Fasaderna av rött tegel med putsade partier
• Murade skorstenar.
• Fönstrens placering, indelning och material
• Portar av trä med tidstypiska draghandtag.
• Ursprungliga öppna balkonger med sinsuskorru-

gerade fronter 

Övrigt
Området Stationsvägen planlades första gången 1959  
och bygglov gavs 1960/60 på ritningar av arkitekt 
Hans Skoglund, Uppsala. Byggherre var Byggnads 
firman Gottfr. Lindgren AB. Ett av husen revs 2004.

nr. 33
Bruket 6:4
Adress: Bruksvägen 1
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Före detta förmansbostad som enligt uppgift,  
tillsammans med Smältarbyggningen, är ett av  
de äldsta bevarade husen i området. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Den ljust avfärgade och putsade fasaden
• Fönstrens placering och dess putsade omfattning 
• Källarvåningen med dess olika portar
• Sadeltak med två skorstenar

Övrigt
Enligt uppgift skedde år 1957 en renovering av för-
mansbostaden.
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nr. 35
Bruket 7:32, Bruksgården
Adress: Krontorpsvägen 1
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Relativt välbevarad byggnad med exponerat läge 
i gatukorsning.

Viktiga karaktärsdrag 
• Den vinkelställda byggnadskroppen 
• Sockel av slaggsten
• Den liggande faluröda fasaden
• Sadeltakens branta takfall med takpannor  

Övrigt
Enligt uppgift är byggnaden uppförd 1918. 

nr. 36
Bruket 8:1-16, Ölsbodaraden
Adress: Smedgränd 2-12
Byggnadstyp:En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

De flesta byggnader har genomgått en rad föränd-
ringar, men placering, skala, kulörval och många 
materialval är bevarade och har stor betydelse för 
områdets karaktär.

Viktiga karaktärsdrag 
• Bostadshus i 1-½ våningar med faluröda fasader 

och vita snickerier
• Bostadshusens sadeltak med lertegel
• Ekonomibyggnadernas placering längs med gatan
• Ekonomibyggnaderna med slaggsten i grund och 

konstruktion, faluröda eller putsade fasader samt 
sadeltak.

Övrigt
Arbetarbostäderna är troligen uppförda på 1870-talet 
i en våning. Några har tillbyggts senare och de flesta 
har bytta fönster. Till bostadshusen hör strategiskt 
placerade ekonomibyggnader. Byggnaderna är  
skyddade i detaljplan.

Värdefulla byggnader



118

nr. 38
Bruket 19:3
Adress: Liavägen 6
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Nationalromantik
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Ett bostadshus från 1900-talets början som är en god 
representant för de byggnader som uppfördes för 
tjänstemännen i närheten av bruket. Visar på natio-
nalromantikens arkitektur. Berättar om tidens  
arkitektur, den växande skaran tjänstemän och  
de sociala skillnader som kan läsas i bostäderna.

Viktiga karaktärsdrag 
• Volymen och de faluröda träfasaderna
• Det halvvalmade och brutna sadeltaket med  

lertegel och murad skorsten
• Fönstrens placering och utförande i trä
• Entré med dörrblad och enkelt skärmtak 

Övrigt
Byggnaden är enligt uppgift uppförd 1928. 

nr. 37
Bruket 17:9, 10
Adress: Råbäcksvägen 5 och 7
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: 20-tals klassicism/modernism
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

De relativt välbevarade villorna med en blandning 
av 1920-talets klassicism och 1940-talets moder-
nism berättar om en arkitektonisk brytningstid.

Viktiga karaktärsdrag 
• Volymerna och de ljust målade träfasaderna
• De valmade taken med lertegel och takkupor
• De skärmtaksförsedda entréerna med kolonner
• Fönstrens placering, indelning och material

Värdefulla byggnader



119

nr. 39
Bruket 9:19 
F.d. disponentbostaden
Adress: Liavägen 16
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Ståndsmässigt uppförd villa för brukets disponent i 
stram modernism. Berättar om modernismens arki-
tektur och visar på sociala skillnader och disponen-
tens roll i en brukets och Degerfors hierarki.

Viktiga karaktärsdrag 
• Den röda tegelfasaden med mönstermurning
• Fönstrens symmetriska placering, utformning  

och material
• Vissa fönster med omfattning av sandsten 
• Entré med omfattning
• Valmat sadeltak med takpannor 

Övrigt
Byggnaden är troligen uppförd på 1940-talet.  
Tillbyggd två gånger under 1950-talet, byggherre var 
Degerfors Järnverks AB. Villan omges av en park med  
mur mot vägen där det också finns två garage. 

nr. 40
Bruket 46:1, Villervalla
Adress: Tallåsvägen 9
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Även om vissa förändringar är gjorda så har byggna-
den sin huvudsakliga karaktär bevarad och är en av 
flera byggnader som flyttades hit på 1940-talet.  

Viktiga karaktärsdrag 
• Volymen och de faluröda träfasaderna
• Vitmålade snickerier och enkel veranda
• Fönstrens placering och utförande i trä
• Sadeltak med röda takpannor och murad  

skorsten

Övrigt
Byggnaderna är hitflyttade från olika håll under  
1940-och 50-talen. 
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nr. 42
Bruket 46:3, Villervalla
Adress: Tallåsvägen 5
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Även om vissa förändringar är gjorda så har byggna-
den sin huvudsakliga karaktär bevarad och är en av 
flera byggnader som flyttades hit på 1940-talet.  

Viktiga karaktärsdrag 
• Volymen och de faluröda träfasaderna
• Vitmålade snickerier och enkel veranda
• Fönstrens placering och utförande i trä
• Sadeltak med röda takpannor 

 
Övrigt
Byggnaderna är hitflyttade från olika håll under 1940-
och 50-talen. 

nr. 41
Bruket 46:2, Villervalla
Adress: Tallåsvägen 7A och 7B
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:       Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Även om vissa förändringar är gjorda så har byggna-
den sin huvudsakliga karaktär bevarad och är en av 
flera byggnader som flyttades hit på 1940-talet.  

Viktiga karaktärsdrag 
• Volymen och de faluröda träfasaderna
• Vitmålade snickerier och enkla verandor
• Sadeltak med röda takpannor och murade  

skorstenar

Övrigt
Byggnaderna är hitflyttade från olika håll under 1940-
och 50-talen. 
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nr. 43
Bruket 46:4, Villervalla
Adress: Tallåsvägen 3A och 3B
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:        Blå. Visst kulturhistoriskt värde

Även om vissa förändringar är gjorda så har byggna-
den sin huvudsakliga karaktär bevarad och är en av 
flera byggnader som flyttades hit på 1940-talet.

Viktiga karaktärsdrag 
• Volymen och de faluröda träfasaderna
• Vitmålade snickerier och enkla verandor
• Flackt sadeltak med röda takpannor 

Övrigt
Byggnaderna är hitflyttade från olika håll under 1940-
och 50-talen. 

nr. 44
Bruket 47:1, Villervalla
Adress: Tallåsvägen 8
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:         Blå. Visst kulturhistoriskt värde

Även om vissa förändringar är gjorda så har byggna-
den sin huvudsakliga karaktär bevarad och är en av 
flera byggnader som flyttades hit på 1940-talet.

Viktiga karaktärsdrag 
• Volymen och de faluröda träfasaderna
• Vitmålade snickerier och enkel  veranda
• Sadeltak med röda takpannor  

Övrigt
Byggnaderna är hitflyttade från olika håll under 1940-
och 50-talen.
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nr. 46
Bruket 47:3, Villervalla
Adress: Tallåsvägen 4
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Även om vissa förändringar är gjorda så har byggna-
den sin huvudsakliga karaktär bevarad och är en av 
flera byggnader som flyttades hit på 1940-talet. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Volymen och de faluröda träfasaderna
• Vitmålade snickerier
• Fönstrens placering och utförande i trä
• Sadeltak med röda takpannor 

 
Övrigt
Byggnaderna är hitflyttade från olika håll under 1940-
och 50-talen. 

nr. 45
Bruket 47:2, Villervalla
Adress: Tallåsvägen 6A och 6B
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Även om vissa förändringar är gjorda så har byggna-
den sin huvudsakliga karaktär bevarad och är en av 
flera byggnader som flyttades hit på 1940-talet.

Viktiga karaktärsdrag 
• Volymen och de faluröda träfasaderna
• Vitmålade snickerier
• Fönstrens placering och utförande i trä
• Sadeltak med röda takpannor 

 
Övrigt
Byggnaderna är hitflyttade från olika håll under 1940-
och 50-talen. 
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nr. 47
Bruket 53:1, Villervalla
Adress: Tallåsvägen 23
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Även om vissa förändringar är gjorda så har byggna-
den sin huvudsakliga karaktär bevarad och är en av 
flera byggnader som flyttades hit på 1940-talet.

Viktiga karaktärsdrag 
• Volymen och de faluröda träfasaderna
• Vitmålade snickerier
• Fönstrens placering och utförande i trä
• Sadeltak med röda takpannor 

 
Övrigt
Byggnaderna är hitflyttade från olika håll under 1940-
och 50-talen. 

nr. 48
Bruket 53:2, Villervalla
Adress: Tallåsvägen 21 A och 21 B
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Även om vissa förändringar är gjorda så har byggna-
den sin huvudsakliga karaktär bevarad och är en av 
flera byggnader som flyttades hit på 1940-talet.

Viktiga karaktärsdrag 
• Volymen och de faluröda träfasaderna
• Vitmålade snickerier och enkel veranda
• Fönstrens placering och utförande i trä
• Sadeltak med röda takpannor 

 
Övrigt
Byggnaderna är hitflyttade från olika håll under 1940-
och 50-talen. 
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nr. 50
Bruket 53:4, Villervalla
Adress: Tallåsvägen 17
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Även om vissa förändringar är gjorda så har byggna-
den sin huvudsakliga karaktär bevarad och är en av 
flera byggnader som flyttades hit på 1940-talet.

Viktiga karaktärsdrag 
• Volymerna och de faluröda träfasaderna
• Vitmålade snickerier
• Fönstrens placering och utförande
• Sadeltak med röda takpannor  

Övrigt
Byggnaderna är hitflyttade från olika håll under 1940-
och 50-talen. 

nr. 49
Bruket 53:3 , Villervalla
Adress: Tallåsvägen 19
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Även om vissa förändringar är gjorda så har byggna-
den sin huvudsakliga karaktär bevarad och är en av 
flera byggnader som flyttades hit på 1940-talet.

Viktiga karaktärsdrag 
• Volymen och de faluröda träfasaderna
• Vitmålade snickerier
• Fönstrens placering och utförande i trä
• Sadeltak med röda takpannor  

Övrigt
Byggnaderna är hitflyttade från olika håll under 1940-
och 50-talen. 
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nr. 51
Bruket 53:5, Villervalla
Adress: Tallåsvägen 15
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Även om vissa förändringar är gjorda så har byggna-
den sin huvudsakliga karaktär bevarad och är en av 
flera byggnader som flyttades hit på 1940-talet.

Viktiga karaktärsdrag 
• Volymen och de faluröda träfasaderna
• Vitmålade snickerier
• Fönstrens placering och utförande
• Sadeltak med röda takpannor  

Övrigt
Byggnaderna är hitflyttade från olika håll under 1940-
och 50-talen. 

nr. 52
Bruket 53:6, Villervalla
Adress: Tallåsvägen 13
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Även om vissa förändringar är gjorda så har byggna-
den sin huvudsakliga karaktär bevarad och är en av 
flera byggnader som flyttades hit på 1940-talet. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Volymen och de faluröda träfasaderna
• Vitmålade snickerier och enkel veranda
• Fönstrens placering och utförande i trä
• Sadeltak med röda takpannor

Övrigt
Byggnaderna är hitflyttade från olika håll under 1940-
och 50-talen.
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nr. 54
Bruket 54:1-4, Lilla Världen
Adress: Letälvsvägen 5, 7, 9, 11
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Byggnaderna har sin ursprungliga karaktär i huvudsak 
bevarad och är goda representanter för de arbetar- 
bostäder som byggdes i brukets regi i början av 
1900-talet. Berättar om bruksarbetarnas bostads- 
förhållanden och sociala livsvillkor.

Viktiga karaktärsdrag 
• Volymerna och de små förråd på gavlarna 
• Vitmålade snickerier och verandor
• Fönstrens placering och utförande i trä
• Sadeltak med röda takpannor och murade  

skorstenar

Övrigt
De fyra byggnaderna är uppförda 1918-1920 som 
arbetarbostäder för Strömsnäs Järnverk. Det har 
funnits fler byggnader av samma slag i området.  
Renoverade 1974. 

nr. 53
Bruket 53:7, Villervalla
Adress: Tallåsvägen 11
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Även om vissa förändringar är gjorda så har byggna-
den sin huvudsakliga karaktär bevarad och är en av 
flera byggnader som flyttades hit på 1940-talet. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Volymen och de faluröda träfasaderna
• Vitmålade snickerier och enkel veranda
• Fönstrens placering och utförande i trä
• Sadeltak med röda takpannor och murad  

skorsten

Övrigt
Byggnaderna är hitflyttade från olika håll under 1940-
och 50-talen. 

Värdefulla byggnader



127

nr. 55
Krontorps bandel 1:3
Järnvägsstationen
Adress: Stationsvägen 1
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Byggnaden har ett stort samhällshistoriskt värde  
och är i stort välbevarad sedan uppförandet.   

Viktiga karaktärsdrag 
• Volymen och det flacka sadeltaket 
• Fasaderna av tegel och liggande träpanel
• Fönster- och dörröppningar 
• Fönstrens utförande  och material 

Övrigt
Byggnaden är uppförd i slutet av 1950-talet.  
Ägs sedan 2013 av Degerfors kommun. 
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Jannelund

Jannelund
Historik & Karaktär

Marken där Jannelund ligger tillhörde gården Bottesbol. 
Detta var det första område som började bebyggas  
utanför järnverkets område och kontroll. Det växande 
bruket med allt fler arbetare gjorde att efterfrågan på 
handel och hantverk av olika slag blev allt större. Det 
var när några villor och affärshus uppfördes här under 
sent 1800-tal som grunden till samhället Degerfors  
lades. Efter att hemmanet Agen styckats och såldes 
som tomter år 1901 tog byggandet fart ordentligt. 

Jannelund hörde vid denna tid till Karlskoga och blev 
eget municipalsamhälle 1912. Man fick då bland annat 
rätt att planera byggandet och att organisera brand-
försvar, men det fanns ännu ingen stadsplan så Janne-
lund kom att växa fram organiskt. Under 1900-talets 
första decennier skedde stora förändringar i området 
då allt fler byggnader tillkom. Etableringen av affärer 
och andra verksamheter fortgick här och i det in- 
tilliggande Kanada till mitten av 1900-talet.  

Den första stadsplanen kom 1941 med en stor utbyggnad 
av orten. En reviderad plan 1946 innebar en förskjut-
ning av centrum från Jannelund när Medborgarhuset 
och Folkets Hus uppfördes vid det nya torget i Agen. 

När en ny vägsträckning med väg 243 genomfördes 
några decennier senare innebar det också att stora 
delar av sekelskifteshusen i västra Jannelund revs. 
 På så sätt kom Jannelund att klyvas i två delar med he 
lt olika karaktär. I västra Jannelund dominerar nu fler-
bostadshus i modernistisk och postmodernistisk stil, 
medan östra Jannelund fortfarande har en tydlig  
karaktär av sekelskiftets planering och byggnader. 

Jannelund 1932. Foto: AB, Aero Matriel,  
digitaltmuseum.se, OLM-2013-12-257.

Rondell i Jannelund. Modernismen i västra Jannelund.
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Jannelund

Karta över stadsdelen Jannelund.
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Jannelund

Särskilt värdefull miljö: 
Östra Jannelund

Under många år var bruket, brukets bostäder och 
dess inrättningar det som fanns i området kring det 
strömmande vattnet. När Jannelund började bebyggas 
under sent 1800-tal skedde det som hände på många 
andra platser i landet- ett nytt samhälle växte fram. 
Behovet av ett kompletterande servicesamhälle växte 
i takt med att bruket anställde allt fler arbetare och 
tjänstemän. Förutsättningen för en samhällsetable-
ring förstärktes genom att järnvägen redan fanns här 
sedan mitten av 1860-talet. 

Området kom att bestå av en blandning av bostäder, 
butiker och andra verksamheter. Ofta hade husen 
butikslokaler i bottenvåningen och bostäder en 
trappa upp. På tomterna byggdes ekonomibyggnader 
där verkstäder, hantverk eller andra verksamheter 
utövades. I Jannelund fanns bland annat post- och 
bankkontor, butiker för kläder, böcker, skor, klockor 
och specerier. 

Här kunde man gå på konditori, få sina skor eller sin 
cykel lagad och det gick att köpa korgar och borstar 
direkt från tillverkarna. Inne bland bebyggelsen fanns 
även stallar för hästar och andra mindre djur för den 
egna hushållningen. 

Jannelund utformades likt andra trästäder i Sverige 
under 1800-talet med representativa huvudgator 
med prydliga fasader och smalare bakgator med bak-
gårdar  och ekonomibyggnader. Husen i Jannelund är 
lite indragna från gatan enligt nyare ideal och karaktär-
istiskt för trästädernas handels- och hantverksgårdar. 
I slutet av 1800-talet innebar den nya sågverksindustrin 
att det var enklare och billigare att köpa sågat och 
hyvlat virke, vilket syns i den dekorerade panel-
arkitekturen. Panel har använts i olika typer och rikt-
ningar för att skapa indelningar och dekorativa effekter. 
Fasaderna målades ofta i ljusa färger med indelningar 
och snickerier i stark kontrastfärg.

Östra Jannelund berättar om hur orten växte fram runt 
bruket under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Det vi-
sar på livet och sociala villkor under den perioden. 
Miljön är ett tydligt exempel på tidens byggnadskonst 
och på sekelskiftets panelarkitektur.

Jannelund 1932. Foto: AB, Aero Matriel, digitalsmuseum.se: OLM-2013-12-261.
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Jannelund

Östra Jannelund
Kulturhistoriskt värde

Området utgör grunden till Degerfors samhälle och 
visar hur och när den första bebyggelsen utanför 
bruket växte fram. 

Huvudbyggnaderna med ekonomibyggnader visar 
en tidstypisk miljö från sekelskiftet 1900.

Viktiga karaktärsdrag i miljön
• Kvartersindelningen med huvudgata och bakgata 

• Spåren av butiker och andra verksamheter i   
form av bland annat skyltfönster 

• Byggnadernas panelarkitektur från    
sekelskiftet 1900 

• Skillnaden i uttryck mellan huvudbyggnad   
och ekonomibyggnad och mellan huvudgata och 
bakgata 

Rekommendationer
• Vid tillägg och ändring av byggnader bör höga 

krav ställas på anpassning vad gäller placering, 
volym,  proportion, material och färgsättning.  

• Kvarterens struktur med huvudbyggnad mot  
gatan och kompletterande byggnader längre in 
tomten bör vara vägledande vid kompletteringar.  

• Sekelskiftets arkitektur med puts eller trä i tids- 
typiska kulörer bör utgöra utgångspunkten vid 
underhåll och eventuella kompletteringar.

Panelarkitektur längs Spelmansgatan.

Spelmansgatan med många bevarade byggnader på 
båda sidor och den f.d. frikyrkan i fonden.

Byggnader längs Jannelundsvägen.
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Särskilt värdefull miljö: 
Degerfors kyrka och kyrkogård

Degerfors kyrka från 1892 ligger strax norr om Deger-
fors Järnverk. På andra sidan vägen ligger förutom 
den gamla huvudgatan också församlingshemmet från 
1919. Längre österut intill Letälven och mittemot järn-
verket ligger den före detta prästgården från 1898. 

Den äldsta delen av kyrkogården ligger söder om kyr-
kan och invigdes redan 1883, alltså nästan tio år före 
kyrkan. Kyrkogården har därefter utökats vid ett fler-
tal tillfällen och innehåller idag möjligheter till flera 
olika sorters gravsättningar. Här finns traditionella 
kist- och urngravar  men också områden med begrän-
sad gravrätt som minneslund och urnlund. 

Kyrkan är den enda träkyrka som uppfördes i Örebro 
län under 1800-talet. Den har ett rektangulärt långhus 
med ett lågt, smalt, rakt avslutat kor i öster, en vid-
byggd sakristia i norr samt västtorn med spira. Fasa-
den, som är klädd med ljust målad, liggande träpanel, 
är försedd med grönmålade, spetsbågiga fönsteröpp-
ningar. Långhusets sadeltak är täckt med skivtäckt 
kopparplåt. Den kopparklädda tornspiran kröns av en 
förgylld tupp. Ingång sker genom tornet i väster via en 
spetsbågeformad portal försedd med ekdörr. 

Kyrkans interiör karakteriseras idag av flera omda-
ningar under 1900-talet och 2000-talets början. De 
mest framträdande inslagen från 1936 års renovering 
är kormålningen av konstnären Thor Fagerqvist, in-
nertakets utformning, bänkar och predikstol. Från 
1966 märks särskilt den originella dekormålningen 
med ljusa- och mörkbruna fläckar på en gråaktig bot-
ten av konstnären Åke Pallarp. 

Under våren 2007 genomgick kyrkan ännu en renove-
ring. Korgolvet sänktes och färgsättningen från 1966 
mildrades delvis i sin utformning, bland annat runt 
altartavlan. Bänkinredningen fick ny färgsättning i har-
moni med predikstol och altartavla.

Begravningskapellet, Fredens kapell är byggt 1918. 
Byggnaden ligger i souterräng väster om kyrkan i den 
norra delen av begravningsplatsen och omges av höga 
tallar. Byggnaden karakteriseras av en omsorgsfullt 
utformad exteriör i jugend där den rustika grunden, 
de resliga tegellagda takfallen och de spetsbågiga 
fönstren gör att byggnaden på en gång vilar tungt och 
ändå strävar uppåt. Interiören har ett rikt dekormåleri 
i jugend på spetsbågevalv och i fönsternischer. 

Degerfors kyrka Interiören i Fredens kapell är rikt dekorerad.
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Jannelund

Degerfors kyrka och kyrkogård
Kulturhistoriskt värde

Kyrkogården och dess byggnader utgör en kulturhis-
toriskt värdefull miljö som visar på brukets och sam-
hället Degerfors utveckling kring sekelskiftet 1900. 
Anläggningen utgör med sitt stora miljöskapande och 
estetiska värde en viktig del av stadsbilden. 

Viktiga karaktärsdrag
• Kyrkogårdens områden med varierande uttryck 
• Stenmurar och smidesgrindar omhägnar kyrko-

gården 
 • Kyrkobyggnaden och kapellets olika arkitektonis-
ka uttryck 

Rekommendationer 
• Kyrkogården, kyrkan och begravningskapellet är 

skyddade enligt Kulturmiljölagens 4 kap. Beslut 
som rör förändringar på fastigheten tas av läns-
styrelsen Örebro. 

Kyrkogården utgör en oas strax intill den gamla huvudgatan.
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nr. 2
Jannelund 5:2
Adress: Storgatan 29  
Byggnadstyp: Verksamhets- /bostadshus
Byggnadsstil: Funkis
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Byggnaden är en del av det gamla affärsstråket längs 
Storgatan och har en väl synlig placering på hörn-
tomt. Tidstypisk och berättar om centrums utbygg-
nadsperiod. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
•  Den putsade fasaden med artikulerad butikssida
•  Det valmade sadeltaket lagt med lertegel
•  Fönstrens placering och olika utseende i butik   

och bostäder samt dess material, indelning   
och glasmått

• Neonskyltarna  
 

Övrigt
Huset uppfört 1939 av handelsbiträde E Hjalmarsson. 
Förändringar har skett under 1950 och 60-talen vad 
gäller skyltfönster och butikslokal.
 

nr. 1
Jannelund 1:3, Prästgården
Adress: Jannelund 191
Byggnadstyp: f.d. verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Byggnaden har haft stor betydelse för  församlings-
livet då den varit prästgård. Byggnadens huvud- 
sakliga karaktär är bevarad och berättar om sekel-
skiftets arkitektur och ortens utveckling under den 
perioden.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Sadeltak med valmade gavelspetsar
• Utskjutande takfot med taktassar
• Mönstermurade skorstenar med utkragning
• Den ljust målade fasaden med panel  

i olika riktningar 
• Fönstrens placering och indelning samt  

dekorativa foder

Övrigt
Byggnaden var enligt uppgift färdig 1899.
År 1956 skedde vissa förändringar, bland annat  
insattes nya fönster. 
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nr. 3
Jannelund 7:5
Adress: Åkaregatan 4, 6 8
Byggnadstyp: Flerfamiljshus 
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Tidstypiska, välbevarade flerfamiljshus från mitten av 
1970-talet. Visar på behovet av flera nya lägenheter i 
en expansiv period. Området är planerat för att vara 
bilfritt vilket berättar om tidens ideal. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadernas volym och proportioner
•  De platta taken med plåtkant
•  Det gula teglet
•   Fönstrens placering och utförande 
•  Balkongernas utförande  

Övrigt
Byggnaderna är uppförda i mitten av 1970-talet av 
Svenska Riksbyggen.

nr. 4
Jannelund 7:6
Adress: Storgatan 23
Byggnadstyp: Verksamhetslokal/flerfamiljshus 
Byggnadsstil: Funkis
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Byggnaden har, trots en rad ändringar kulturhistoriskt 
värde då den utgör en del av det gamla affärsstråket 
längs Storgatan och berättar om centrums utbyggnad. 
Att det fortsatt bedrivs verksamhet i byggnaden är 
också en del av dess värde.  

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Sadeltak med murade skorstenar
• Skyltfönstrens och butiksentréns placering   

och utförande 

Övrigt
Byggnaden har i fler omgångar genomgått föränd-
ringar i fasaden. Det nuvarande spikteglet tillkom 
1961. 
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nr. 6
Jannelund 10:1 (2)
Adress: Sveagatan 7
Byggnadstyp: Offentlig verksamhet/flerfamiljshus
Byggnadsstil: Folkhemsbygge
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Byggnaderna har samma arkitekt som Medborgar-
huset och uppfördes som pensionärshem och har 
därmed stark koppling till staden. Har höga arkitekt- 
oniska kvalitéer med fina detaljer som tegel, smide 
och natursten i portaler. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• De flacka taken, skorstenar och takpannor
• Det gula teglet i fasaderna
• Fönstrens placering, utformning med  

mittpost samt glasmått
• Entrépartiernas omfattning av natursten
• Smidesdetaljer i bland annat räcke 

Övrigt
Nybyggnation 1949 som pensionärsbostäder,  
ritade av Nils G Brink. Ombyggda till lägenheter 1978.

nr. 5
Jannelund 8:2
Adress: Storgatan 18/ Medborgargatan 1
Byggnadstyp: Verksamhetslokaler/flerfamiljshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Byggnaden är ett tydligt och välbevarat exempel på  
1960-talets stadsbyggnadsideal där mindre fastig-
heter revs för att ge plats åt större komplex med 
flera funktioner.  

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Fönstersättning i form av fönsterband 
• Takfotsinklädnad av koppar
• Blandning av fasadmaterial med natursten i   

bottenvåningen, ljusa skivor mellan fönsterbanden 
samt rött tegel på resterande fasad 

• Skyltfönster i bottenvåningen
 
Övrigt
Byggnad från 1960-talets mitt ritat av Svenska Riks-
byggen. Var en del av det nya samhällsbygget och har 
bland annat innehållit EPA, försäkringskassan och 
bibliotek.  "Klättergubbar" av May Lindholm pryder 
sedan 1998 den sydöstra fasaden.
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nr. 7
Jannelund 10:1-10:2
Adress: Västra Jannelund 1-5, 9-11 och 14
Byggnadstyp: Flerfamiljshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Välbevarade tidstypiska flerfamiljshus från 1970-talets 
andra halva. Visar på behovet av flera nya lägenheter 
i en expansiv period. Planerade för att vara bilfria 
vilket visar tidens ideal. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadernas volym och proportioner
• Fasadernas material och färgsättning
• Fönstersättning och utformning
• Balkongernas utförande  

Övrigt
Byggnaderna är uppförda i slutet av 1970-talet av 
Svenska Riksbyggen.

nr. 8
Jannelund 10:3, Västergården
Adress: Västra Jannelund 17
Byggnadstyp: Offentlig
Byggnadsstil: Postmodernism
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Den södra byggnaden är exempel på postmodernism 
där leken med material, färger och former är tydlig. 
Byggnaden har ett samhällshistoriskt värde och 
ligger i nära anslutning till det gamla ålderdoms-
hemmet.   

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Fasadernas material och färgsättning
• Fönstersättning och utformning

Övrigt
De två rosa plåtklädda huskropparna är uppförda i 
början av 1980-talet som serviceboende. Den södra 
byggnadskroppen är ritad av Arktis arkitekter, Helena 
Ljungné år 2000. 
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nr. 9
Jannelund 12:1
Adress: Storgatan 13
Byggnadstyp: Verksamhets- / flerfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte (stenstad)
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull

Del av områdets sekelskifteskaraktär. Visar på 
stadsmässiga ambitioner med putsad fasad och 
avskuret hörn. Byggnadens värde har en relativt 
välbevarad fasad och berättar tydligt om sekel- 
skiftets arkitektur.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Den putsade och ljust avfärgade fasaden 
• Det valmade brutna taket lagt med skivplåt
• Skorstenar av rött tegel. Mönstermurade och   

med utkragning  
• Fönstrens placering både i bottenvåning och i  

bostadsdelar 
• De äldre fönstrens utförande i trä, dess indelning 

och kontrasterande färgsättning mot fasaden
 
Övrigt
Enligt uppgift uppfört 1924, skyltfönstren monterades 
in 1947.

nr. 10
Jannelund 12:2
Adress: Storgatan 11
Byggnadstyp: Verksamhets- /en- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte 
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Byggnaden har, trots en rad ändringar kulturhistoriskt 
värde då den utgör en del av det gamla affärsstråket 
längs Storgatan. Att det fortsatt bedrivs verksamhet i 
byggnaden är också av värde.

Viktiga karaktärsdrag 
• Den ursprungliga byggnadskroppen med symme-

trisk uppbyggnad
• Sadeltak med frontespis lagt med skivtäckning
• Ljus träfasad
• Murad skorsten av rött tegel
 
Övrigt
Enligt uppgift ska den ursprungliga byggnadskroppen  
vara uppförd 1886 och är därmed en av de äldsta 
byggnaderna i Jannelund. Flera ombyggnader har 
skett, bland annat karosseripanel 1957. 
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nr. 11
Jannelund 13:1
Adress: Storgatan 10
Byggnadstyp: Verksamhets-/en- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Bidrar till miljöns sekelskifteskaraktär. Dess place-
ringen längs Storgatan och att det fortsatt bedrivs 
verksamhet i byggnaden bidrar till dess kultur- 
historiska värde. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens äldre volym och utvändigt trapphus 

från 1944 på baksidan
• Den liggande panelen och flera av fönstrens 

 ursprungliga placering 

Övrigt
Ska enligt uppgift var uppfört 1897, skyltfönster  
tillkom 1950.

nr. 12
Jannelund 13:2
Adress: Storgatan 8
Byggnadstyp: Verksamhets-/ flerfamiljshus
Byggnadsstil: Funkis (Sekelskifte)
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Byggnaden från sent 1800-tal har under 1930-talet 
fått ett funktionalistisk uttryck. Har betydelsefull 
placering längs Storgatan.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym
• Skyltfönstrens och butiksentréernas placering  

och utförande samt resterande fönsters placering 
• Panelens varierande orientering och listverk
• Det valmade taket med takpannor och utkragade 

skorstenar

Övrigt
Byggnaden skall enligt uppgift vara uppförd 1897, men 
har under 1930-talet omvandlats. Kvar från det gamla 
huset är bland annat skorstenarnas utseende.
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nr. 13
Jannelund 13:3
Adress: Storgatan 6
Byggnadstyp: Verksamhets- /flerfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Bidrar till miljöns sekelskifteskaraktär. Byggnaden 
har, trots en rad ändringar, kulturhistoriskt värde 
då den utgör del av det gamla affärsstråket längs 
Storgatan. Att det fortsatt bedrivs verksamhet i 
byggnaden är också en del av dess värde. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner 
• Den ljusa träfasaden med olika riktningar  
• Sadeltak lagt med skivplåt. Frontespis mot   

gatan, valmade gavelspetsar och skorstenar
• Fönstrens placering och utformning speglar   

byggnadens olika funktioner
• De äldre fönstrens utförande i trä, dess indelning, 

glasmått och kontrasterande färgsättning mot  
fasaden

 
Övrigt
Enligt uppgift uppfört 1902.

nr. 14
Jannelund 14:1
Adress: Spelmansgatan 11
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte 
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Bidrar till områdets sekelskifteskaraktär. Byggnaden 
har, trots en rad ändringar, kulturhistoriskt värde då 
den ligger längs Spelmansgatan och inom miljön Öst-
ra Jannelund. Den har också kvar ursprunglig volym, 
sadeltak med frontespis och träfasad. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Träfasad med listindelning 
• Sadeltak med frontespis
• Skorstenar
• Fönstrens placering
• Uthus på bakgården
 
Övrigt
Enligt uppgift uppfört 1898. Ombyggt till lägenheter  
1989.
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nr. 15
Jannelund 14:3
Adress: Jannelundsvägen 18
Byggnadstyp: Verksamhets- / flerfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Bidrar till områdets sekelskifteskaraktär. Byggnaden 
har trots exteriöra ändringar kulturhistoriskt värde 
då den utgör del av det gamla affärsstråket längs 
Jannelundsvägen. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Den ljusa träfasaden med viss listindelning  

och frontespis
• Sadeltak med valmade gavelspetsar, lagt   

med lertegel, samt skorstenar 
• Skyltfönstrens och butiksentréernas placering  

och utförande samt resterande fönsters placering 

Övrigt
Byggnaden uppfördes 1907 och Örebro Sparbank 
byggde om den  år 1941 efter ritningar av arkitekt
G Hållén. Ändringar har sedan skett flera gånger. 

nr. 16
Jannelund 14:4
Adress: Jannelundsavägen 20
Byggnadstyp: f.d. verksamhets-/ flerfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Bidrar till områdets sekelskifteskaraktär. Byggnaden 
har trots en rad exteriöra ändringar kulturhistoriskt 
värde då den utgör del av det gamla affärsstråket 
längs Jannelundsvägen. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Den ljust målade panelen lagd i olika riktningar 

och kontrasterande listverk
• Sadeltak med valmade gavelspetsar
• Frontespis och två takkupor mot gatan
• Fönstrens placering, rundbågade fönster i   

andra  och tredje våning  samt åttkantiga fönster  
i takkuporna 

Övrigt
Uppfört 1907. Byte av fönster 1947.  Delvis brandskadad 
2005. Nya fönster är insatta i hela huset under senare 
tid. Bottenvåningens skyltfönster är utbytta mot 
fönster lika övriga huset, samtliga fönster har mindre 
glasyta än tidigare.
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nr. 17
Jannelund 15:1
Adress: Spelmansgatan 10
Byggnadstyp: En- och tvåbostadshus
Byggnadsstil: Funkis
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

En välbevarad funkisbyggnad som visar att Spel-
mansgatan fortsatte att utvecklades på 1940-talet.

Viktiga karaktärsdrag 
•  Byggnadens volym och proportioner
•  Den putsade och tidstypiskt avfärgade fasaden
•  Det flacka sadeltaket
• Fönstrens placering, utförande i trä, indelning 

och glasmått
 
Övrigt
Enligt uppgift uppfört 1944.

nr. 18
Jannelund 15:4
Adress: Spelmansgatan 8
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Bidrar till områdets sekelskifteskaraktär. Byggnaden 
har, trots en rad ändringar kulturhistoriskt värde 
då den ligger längs Spelmansgatan och inom miljön 
Östra Jannelund.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Sadeltak lagt med lertegel
 
Övrigt
Enligt uppgift uppfört 1906. 1951 ändrades fönstren 
och ett nytt entrétak monterades. Sidiplattor togs 
bort och ersattes av träpanel 1982. 
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nr. 19
Jannelund 15:5
Adress: Spelmansgatan 6
Byggnadstyp: f.d. Verksamhet- /En- & tvåbostadshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Byggnaden är en del av det gamla butiksstråket 
längs Spelmansgatan. Byggnaden har kvar mycket  
av sekelskifteskaraktären. Till fastigheten hör  
välbevarade uthus. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Sadeltak lagt med takpannor och mönstermurad 

skorsten
• Frontespis
• Putsad fasad   
• Fönstrens placering, form, material och indelning  
• Faluröd ekonomibyggnad med tegeltak 
 
Övrigt
Enligt uppgift uppfört 1904. Ombyggnation i slutet  
av 1970-talet.  

nr. 20
Jannelund 15:6
Adress: Spelmansgatan 4
Byggnadstyp: En- och tvåbostadshus
Byggnadsstil: Funkis
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

En välbevarad funkisbyggnad som visar att  
Spelmansgatan kom att utvecklas på 1940-talet. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Träfasad med locklistpanel
• Ett flackt sadeltak
• Fönstrens placering, material, indelning   

och glasmått, inklusive källarfönstren 
• Balkongens front och smide  
• Trappans smidesräcke 
 
Övrigt
Fick enligt uppgift nuvarande utseende 1941.
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nr. 21
Jannelund 15:7
Adress: Spelmansgatan 2
Byggnadstyp: f.d. Verksamhets-/flerfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Bidrar till områdets sekelskifteskaraktär. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Sadeltak med frontespis och takfotstassar
• Ljust målad träfasad 
• Fönstersättning 

nr. 22
Jannelund 15:8, Port Arthur
Adress: Skyllbergsgränd 3
Byggnadstyp: f.d Verksamhets-/flerfamiljshus 
Byggnadsstil: Jugend
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

En byggnad i jugendstil som berättar om samma 
tidsperiod som övriga byggnader i området men 
som ändå skiljer ut sig genom att det är ett mer 
stadsmässigt och påkostat hus med putsad fasad, 
torn och fjällmönster i  takplåten. Även det stora 
uthuset visar på fastigheten som mer påkostad.

Viktiga karaktärsdrag 
• Den ljust putsade fasadenmed profilerad takfot  

och fönsteromfattningar
• Det höga gröna plåttaket och tornet lagt  

i fjällmönster 
• Fönstrens placering, utförande 
• Den stora ekonomibyggnaden med gavel mot gatan 
 
Övrigt
Huvudbyggnaden är enligt uppgift uppförd 1905. En 
Konsumaffär flyttades hit 1908. Den var kvar till 1930 
då affären flyttades till en nybyggd lokal på Skyllbergs-
gränd. År 1985 ändrades butiksdelen till bostad.
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nr. 23
Jannelund 16:1
Adress: Spelmansgatan 7
Byggnadstyp: f.d. Verksamhets-/en- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

En relativt välbevarad byggnad från sekelskiftet 
som är en del av affärsgatan Spelmansgatan. Berättar 
om sekelskiftets arkitektur och om Jannelunds 
hantverksgårdar.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Sadeltak med takpannor
• Fasad med spontad panel i olika riktningar och 

listverk
• Fönstersättning och fönstrens storlek, indelning 

och utförande i trä
• Sockel av slaggsten
• Uthusets placering och karaktär 
 
Övrigt
Byggnaden är enligt uppgift uppförd 1903. Det gamla 
uthuset revs 2005 och ersattes av ett i liknande stil.

nr. 24
Jannelund 16:3
Adress: Jannelundsvägen 14
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad/flerfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Bidrar till områdets sekelskifteskaraktär. Byggnaden 
har kulturhistoriskt värde som del av det gamla 
affärsstråket längs Jannelundsvägen. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym
• Sadeltak och skorstenar med utkragning
• Träpanel med lister och panel i olika riktningar
• Skyltfönstrens och butiksentréns placering   

och utförande samt resterande fönsters place-
ring och utförande med korspost  

 
Övrigt
Byggnaden är enligt uppgift uppförd 1897. Under 2019 
har fasaden målats och fönstren bytts.
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nr. 25
Jannelund 16:4
Adress: Jannelundsvägen 16
Byggnadstyp: Verksamhets-/ flerfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Bidrar till områdets sekelskifterskaraktär. Bygg-
naden har, trots en rad ändringar, kulturhistoriskt 
värde då den utgör del av affärsverksamheterna  
längs Jannelundsvägen.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym
• Träfasad med panel i olika riktningar 
• Skyltfönstrens och butiksentréernas placering  

och utförande. Fönstrens placering i bostadsdelen
• Uthusets enkla karaktär med träpanel och   

fönstersättning

Övrigt
Huvudbyggnaden är enligt uppgift uppförd 1902. 

nr. 26
Jannelund 17:3
Adress: Jannelundsvägen 10
Byggnadstyp: Verksamhets-/ flerfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Bidrar till områdets sekelskifteskaraktär. Byggnaden 
har, trots vissa exteriöra ändringar, kulturhistoriskt 
värde då den utgör del av affärsverksamheterna  
längs Jannelundsvägen.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Sadeltak med skorstenar
• Fasad med listverk och träpanel i olika  riktningar 
• Skyltfönstrens och butiksentréernas placering   

och utförande samt resterande fönsters placering 

Övrigt
Byggnaden är enligt uppgift uppförd 1895. 
Nuvarande panel troligen tillkommen 1951-52. 
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nr. 27
Jannelund 17:4
Adress: Jannelundsvägen 12
Byggnadstyp: Verksamhets-/ flerfamiljshus
Byggnadsstil: Nyklassicistisk
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Byggnaden har ett stenstadsutseende och skiljer sig 
i såväl storlek som material från resten av bygg-
naderna längs Jannelundsvägen. Utgör ett viktigt 
blickfång längs gatan och berättar om stadsmässiga 
ambitioner i Jannelund åren kring sekelskiftet. Visar 
även på sekelskiftets stenarkitektur.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och form
• Sadeltak med hörntorn och falsad plåt
• Slätputsad fasad med sidoställt gavelmotiv, 
• listverk och markerade fönsteröverstycken. 
• Bottenvåningen markeras genom en avvikande 

kulör
• Skyltfönstrens och butiksentréernas placering  

och utförande samt resterande fönsters placering 
och utförande med korspost    

 
Övrigt
Enligt uppgift är byggnaden uppförd 1905 och tredje 
våningens mellandel höjd 1949.

nr. 28
Jannelund 18:4
Adress: Skyllbergsgränd 4
Byggnadstyp: En- och tvåbostadshus
Byggnadsstil: Nyklassicism/Nygotik
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde då den 
som kyrka haft betydelse för människor i samhället. 
Byggnaden ligger också i fonden av Spelmansgatan 
och har därmed betydelse för upplevelsen av  
Östra Jannelund.

Viktiga karaktärsdrag 
• Karaktären av kyrklig byggnad med kyrksal   

och tvärställd församlings-/bostadsdel
• Sadeltak med skorstenar 
• De stora kyrksalsfönstren av trä med indelning, 

och glasmått
• Sidoställt torn med plåtklädd huv och spira 
• Gaveln med sju fönster och entréport

Övrigt
Byggnaden är enligt uppgift uppförd 1909 för Baptist- 
församlingen. Kläddes med Malexplattor 1964 och 
övertogs av Frälsningsarmén 1974. Är idag privatägd. 
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nr. 29
Jannelund 18:6
Adress: Jannelundsvägen 8
Byggnadstyp: Verksamhets- /flerfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Bidrar till områdets sekelskifteskaraktär. Byggnaden 
har, trots vissa exteriöra ändringar, kulturhistoriskt 
värde då den utgör del av affärsverksamheterna  
längs Jannelundsvägen.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadsvolymen utan tillbyggnader
• Sadeltak med taktassar och två skorstenar
• Butiksentré på hörnet och skyltfönster i botten-

våningen
• Träfasad med lister och träpanel i olika ritning   

samt profilerade fönsteröverstycken
• Fönstersättning och utförande med korspost

Övrigt
Byggnaden är enligt uppgift uppförd 1892. Skyltföns-
ter insattes 1941.

nr. 30
Jannelund 19:1, Svenska kyrkans 
församlingshem
Adress: Jannelundsvägen 2
Byggnadstyp: Offentlig byggnad
Byggnadsstil: Sekelskifte/Postmodernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Berättar om sekelskiftets och postmodernismens 
arkitektur. Byggnaden ligger väl synlig längs Janne-
lundsvägen och som offentlig byggnad har den ett 
värde för orten. Byggnadsdelarna från olika tider 
bildar en väl sammansatt helhet med högt arkitek-
toniskt värde. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadsdelarnas tidstypiska formspråk 
• Det röda teglet med olika mönstermurningar  

under fönster och i takfot
• Brutet tak med takpannor och pulpettak med 

bandplåt
• Fönstrens placering, material, utförande och 

glasmått 

Övrigt
Byggnad ritad av arkitekt FA Neuendorff 1919.  
Tillbyggd i två omgångar; 1978 arkitekt U Hjort samt 
2014 arkitekt Björn Norman. 
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nr. 32
Jannelund 21:1, f.d. ålderdomshem, 
nu bl.a. kulturskola 
Adress: Sveagatan 3
Byggnadstyp: Offentlig byggnad
Byggnadsstil: Sekelskifte/Modernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Goda representanter för sekelskiftets och modern- 
ismens arkitektur. De två relativt välbevarade bygg-
naderna samspelar väl trots sina olika ursprung och 
material. Som offentliga byggnaderna har de också 
haft stor betydelse för orten.  

Viktiga karaktärsdrag 
• Den ursprungliga byggnadens röda tegelfasader 

med mönstermurning i bl a takfot
• Sadeltak med skorstenar och lertegel
• Tillbyggnadens putsade fasader och enkla föns-

terfoder i putsen
• Fönstrens placering, utformning, material och   

glasmått

Övrigt
Det gamla ålderdomshemmet från tidigt 1900-tal är 
tillbyggt på 1950-talet efter ritningar av Nils G Brink.  
I samband med ändrad verksamhet på 1980-talet 
gjordes ändringar efter arkitekt Åke Wiklund. 

nr. 31
Jannelund 20:2, f.d. brandstation
Adress: Kanadagatan 4
Byggnadstyp: f.d. verksamhet/offentlig 
Byggnadsstil: 1920-talsklassicism
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Till formen relativt välbevarad 20-tals klassicism. 
Har som offentlig byggnad och samhällsfunktion 
haft stor betydelse för området. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Den putsade fasaden
•  Fönstrens placering och utförande i mate rial 

och spröjsning
• Sadeltak lagt med lertegel 
 
Övrigt
Byggnaden är enligt uppgift uppförd 1935 som mejeri. 
Ombyggd 1965 till brandstation, vilket den fungerade 
som fram till 2015.
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nr. 33
Jannelund 22:1, Fredens kapell
Adress: Jannelundsvägen 5
Byggnadstyp: Offentlig byggnad
Byggnadsstil: Nationalromantik/jugend
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Begravningskapellet är en välbevarad offentlig 
byggnad från 1900-talets början. Den ligger  
väl synlig på kyrkogården, har stor betydelse  
för samhället och används fortfarande till sitt  
ursprungliga ändamål. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Vitputsad exteriör med naturstenssockel i   

souterräng
• Branta takfall lagda med lertegel
• Spetsbågiga fönster av trä med spröjsning
• Interiör med rikt dekormåleri i jugend på   

spetsbågevalv och i fönsternischer

Övrigt
Byggnaden är uppförd 1918. 

nr. 34
Jannelund 22:2, Degerfors kyrka
Adress: Jannelundsvägen 5
Byggnadstyp: Offentlig byggnad
Byggnadsstil: Sekelskifte/Nygotik
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Kyrkan har som en av de äldre byggnaderna på 
orten ett högt byggnadshistoriskt värde och är en 
symbol för det då växande samhället. Den är ett 
gott exempel på välbevarad gotikinspirerad exteriör 
med vitmålad panel, spetsbågiga fönster och reslig 
kopparklädd tornspira.

Viktiga karaktärsdrag 
• Kyrkans volym med långhus, kor och västtorn   

med spira som klart signalerar dess funktion   
som kyrka

• De kopparklädda taken
• Fasaden av spontad panel med listverk 
• Fönstersättning med de spetsbågiga fönstrens   

indelning och material av trä

Övrigt
Kyrkan invigdes 1892.
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nr. 35
Jannelund 17:1
Adress: Spelmansgatan 3
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå

Byggnaden har, trots en rad ändringar, kultur-
historiskt värde då den bidrar till områdets 
sekelskifteskaraktär. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Sadeltak med frontespiser och skorstenar
• Fönstrens placering

Övrigt
x

Obs. Nya bilder kommer
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Kanada
Historik & Karaktär

När järnvägen drogs fram på 1860-talet var detta ett 
jordbrukslandskap som tillhörde hemmanet Bottsbol.  
Väster  om järnvägen hade stadsdelen Jannelund 
börjat bebyggas i slutet av 1800-talet och delar av 
marken öster om järnvägen styckades av i tomter  
ungefär samtidigt. Enligt en beskrivning från 1895 bodde 
vid denna tid  många hantverkare och bruksarbetare 
här. Området hade egen vattenledning och kallades 
för Degerfors Kanada. Orsaken till namnet sägs härröra 
från andra halvan av 1800-talet då många emigrerade 
till Amerika och Canada. En målarmästare Pettersson, 
som bestämt sig för att inte emigrera, lär då ha sagt 
att han istället skulle bygga ett eget Kanada. Och för  
alla som inte är hemma i området bör det tilläggas att 
namnet ska uttalas Kanaada!
Den första bebyggelsen uppfördes närmast Letälven 

och bestod av fristående bostäder med tillhörande 
ekonomibyggnader. Längs Kanadagatan  som leder 
från järnvägsundergången  i    södra delen av området  
etablerades ett litet handelscentrum med butiker av 
olika slag. Frikyrkobyggnader och andra verksamhets-
byggnader, bland annat en Godtemplareloge, uppför-
des också.  I Kanada byggdes också den första skolan 
utanför bruket. Gatunamn som Bryggaregatan och 
Folketshusgatan berättar om andra verksamheter 
som etablerades här.Tillsammans med Jannelund 
bildade Kananda ett municipalsamhälle år 1912. 

I den stadsplan som fastställdes 1941 är marken i  
Kananda planlagd i ett rutnät med tomter för fristående 
bostadshus. Kvarteren innehöll oftast fyra till åtta 
fastigheter. Bostadshusen var tänkta att ligga närmast 
gatan medan tomtens bortre del, mot grannfastigheten, 
endast  tilläts innehålla ekonomibyggnader. Förutom 

Kanada från luften 1928. Bebyggelsen växer fram från Letälven. Platsen för Hundrametarn i norra Kanada  
invid dagens torg är ännu jordbruksmark.
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Karta över stadsdelen Kanada.
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Fotograf okänd. Fotoår mellan 1949 och 1958. Bildkopia från Roy Palm – Hagfors.
https://varmlandskindustrihistoria.wordpress.com/2019/01/18/aldre-bilder-degerfors/.

Kanada
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att utgöra del av trädgårdsskötseln kunde uthusen 
också rymma hantverksverksamheter eller mindre 
bostadsrum. Från början var troligen de flesta av 
dessa uthus klädda med faluröda paneler och taken 
lagda med lertegel alternativt plåt. En stor mängd av 
dessa ekonomibyggnader finns fortfarande kvar. De 
bidrar starkt till områdets karaktär. I samband med 
att samhällsbyggandet tog fart i mitten av 1900-talet 
uppfördes den så kallade Hundrametern i områdets 
nordvästra del. Åt väster bildar byggnaden avgräns-
ning mot stadsdelen Agen där den utgör Medborgar-
platsens fjärde sida.

Med tiden har vissa förtätningar och förändringar 
skett i området. Här finns exempel på modernismens 
1940- och 50-tal i form av karakteristiska "sockerbitar", 
men också ett gott exempel på ett flerfamiljshus från 
1960-talet. Här finns också delar av två kvarter längs 
Källénsgatan där tomterna styckats upp i mindre delar 
under senare delen av 1900-talet. 

Norr om Herrgårdsgatan, som fått namn efter Agens 
herrgård, finns det senaste tillskottet av folkrörelse-
byggnader - Vallakyrkan. Kyrkan som tillhör Equmenia-
kyrkan är en fortsättning av det starka engagemanget 
i folkrörelserna som präglat området sedan början. 
Området karaktäriseras framför allt av sekelskiftets 
stora trädgårdar i rutnätskvarter. Trädgårdar med 
häckar, grusgångar, gamla fruktträd och äldre uthus 
längst in på tomterna är vanligt förekommande. En- 
och tvåfamiljshusen ligger enligt det tidiga 1900-talets 
ideal något indragna från gatan. Byggnaderna har ofta 
sekelskiftets karaktäristiska sadeltak eller brutet tak 
lagda med lertegel.  Fasaderna är putsade eller klädda 
med panel i olika riktningar. Färgerna går i ljusa kulörer 
eller  åt det mer nationalromantiska med röd slam-
färg. Fönster har T-post eller är sexdelade och målade 
i kontrasterande kulörer mot fasaden. Glasade verandor 
förekommer. 
 
En annan delvis annorlunda karaktär är resterna  
av det handelscentra som låg i närheten av Kanada- 
gatans södra del med affärshus  från sekelskiftet  
18-1900.

Gårdshusen är karakteristiska för Kanada. 

Karaktärsskapande miljö i Kanada.

I Kanada finns också villor tillkomna i relativt sen tid. 
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Särskilt värdefull miljö: 
Kanada villaområde

Kanada byggdes ut innan den första stadsplanen för 
Degerfors tillkom men strukturen visar tydligt på  
tidens trädgårdsstadsideal som influerat utformningen. 
Trädgårdsstäderna hade förebilder i England och äldre 
svenska trästäder, men fick en egen karaktär med 
mindre trähus längs smala gator. 

Här i Kanada ligger de stora tomterna i rutnätsplan 
med bostadshusen placerade mot gatan. Ekonomi-
byggnaderna ligger samlade mot kvarterens mitt vilket 
innebär att stora sammanhängande grönytor bildas  
i tomtens mitt. Byggnadernas form och skala visar 
byggnadstidens ideal medan placering, trädgårdarnas 
storlek och uthusen tydligt berättar om trädgårds- 
stadens ideal. 

I denna del av Kanada finns en relativt orörd del där 
den ursprungliga strukturen med såväl bostadshus 
som ekonomibyggnader fortsatt illustrerar bland annat 
de hantverksgårdar som funnits i området. Under 
mellankrigstiden var ett hus med trädgård eftertraktat. 
Det gjorde stor skillnad för försörjningen att kunna 
odla för husbehov och ibland även ha höns. 

Många av bostadshusen i området uppfördes med 
rektangulär form i 1 ½ plan med källare. De är också 
tidstypiska för sekelskiftet och det tidiga 1900-talet 
genom smäckra takfötter, fasader med puts eller 
träpanel i olika riktningar, höga träfönster, dekorerad 
förstukvist och glasveranda. Det var också vanligt att 
en lägenhet på det övre planet hyrdes ut som ett sätt 
att finansiera det egna boendet i hus. 

Tidstypisk och välbevarad villa i Kanada.
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Kanada

Kanada villaområde
Kulturhistoriskt värde

Tomter i rutnätsplan, bostadshusens form, skala  
och placering samt den stora mängd uthus som finns 
bevarade, berättar om tidens trädgårdsstadsideal 
och självhushållning i form av odling och djurhållning. 
Men de illustrerar också hur man här kunde försörja 
sig på hantverk. Byggnader, material och utföranden 
från tidigt 1900-tal är kulturhistoriskt värdefulla. 

Viktiga karaktärsdrag i miljön

• Stora tomter i rutnätsplan med grusade gångar, 
planteringar, fruktträd, staket och grindar. 

• Bostadshusens och uthusens placering på  
tomterna. 

• Byggnadernas sekelskifteskaraktär i volym,  
skala, takfall, fasadmaterial, symmetriska  
fönstersättningar och milda kulörer. 

• Uthusens förhållandevis enkla karaktär med  
faluröda paneler och sadeltak med tegel eller plåt. 

Rekommendationer
• Rutnätsplanen med tomter och friliggande  

en- och tvåfamiljshus bör värnas.  

• Ekonomibyggnaderna i tomternas bakkant bör  
behålla sin uthuskaraktär, gärna med faluröda  
fasader och tegelklädda tak.  

• Spåren av tidigare verksamheter bör värnas.  
Både i de fysiska byggnaderna och i gatunamn. 

• Byggnadernas karaktär från sekelskiftet och tidigt 
1900-tal bör värnas för att bevara miljöns samlade 
karaktär.

Uthusen står ofta längst in i trädgårdarna och bildar 
små klungor längst in i kvarteren.

Källénsgatan i Kanada.
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nr. 1
Kanada 1:2, Vallakyrkan
Adress: Herrgårdsgatan 4
Byggnadstyp: Offentlig byggnad
Byggnadsstil: Postmodernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Tidstypiskt postmodernistisk arkitektur. 
Visar på kontinuitet i den frikyrkliga verksamheten 
som varit stark i Degerfors sedan 1800-talet. 

Viktiga karaktärsdrag 
•  Monumental med sitt läge i parkmiljö
•  Fasad av rött tegel och bruna trädetaljer  
•  Takformerna med olika riktningar 
•  Fönstersättningen

Övrigt
Byggnaden är uppförd 1978 efter ritningar av arkitekt 
Janne Feldt, Skanark arkitekter, Karlstad. Byggherre 
var Degerfors missionsförsamling.

nr. 2
Kanada 1:3, Varmbadhus  
och tvättinrättning
Adress: Herrgårdsgatan 2
Byggnadstyp: Offentlig byggnad
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Tidstypiskt modernistisk arkitektur. Byggnaden 
uppfördes som varmbadhus och tvättinrättning och 
ersatte då badhuset på Järnverksområdet. Byggnaden 
är uppförd i tidstypisk modernistisk arkitektur.

Viktiga karaktärsdrag 
•  Det öppna läget i parkmiljö
•  Fasad av gult tegel och mönstermurning 
•  Det flacka sadeltaket 
•  Entréparti med omfattning och skärmtak 
• Fönstersättning och fönstrens utformning  

i trä, indelning, glasmått och röd kulör

Övrigt
Byggnaden är uppförd 1940. Arkitekt Björn Hedvall.



Värdefull byggnad

159

nr. 4
Kanada 6:5
Adress: Bryggargatan 18
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: 1920-talsklassicism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

En välbevarad putsad villa från 1930-talet. Berättar  
om utbyggnaden av Kanada under början av 
1900-talet och det trädgårdsstadsideal som fanns  
i den nya bebyggelsen.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Det tegelklädda brutna taket 
• Den spritputsade fasaden med släta foder   

kring fönster  och vid knutar
• Fönstersättning, proportioner, indelning, material 

och glasmått
• Trädgårdens struktur med uthus längst in  

på tomten

Övrigt
Byggnaden är ritad av ing. Sven Eng och uppförd 1934 
för herr Forsberg.  S Eng ritade även grannfastigheten 
5:1. 

nr. 3
Kanada 2:9, Hundrametern
Adress: Medborgargatan 8-14
Byggnadstyp: Flerbostadshus/Verksamhetslokal
Byggnadsstil: 50-tals stil
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Huset är en del i det moderna projekt som Deger-
fors inledde under 1940-talet och en viktig del av 
den moderna torgmiljön. Byggnaden är ett tidstypiskt 
och välbevarat exempel på  1950-talets arkitektur. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Rött delvis mönstermurat tegel och puts i  

kombination
• Tak med röda takpannor
• De framskjutande gavelmotiven 
• Fönstersättning och -indelning
• Små öppna balkonger 
 
Övrigt
Byggnaden är uppförd 1954 av Stiftelsen Degerfors-
bostäder. Arkitekt var Nils Rasing, Stockholm.  
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nr. 5
Kanada 8:3
Adress: Herrgårdsgatan 17
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: 1920-talsklassicism
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

En relativt oförvanskad villa från det tidiga 1900- 
talet som visar på Kanadas utbyggnad och den 
tidens material och stilideal. Ligger väl synligt i  
hörnet Herrgårdsgatan/Folketshusgatan. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens skala och volym
• Det brutna tegelklädda taket med murad   

skorsten
• Den liggande panelen
• Dörr- och fönsterplacering, utformning och   

kontrasterande färgsättning
• Trädgårdens struktur med omgivande häck och 

grindar

nr. 6
Kanada 9:4
Adress: Bryggargatan 12
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Byggnaden är exempel på de första husen som 
byggdes i Kanada. Det visar på det ideal som rådde 
runt sekelskiftet 1900 och tidens arkitektur.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Takfall, takfot och skorsten
• Ljus spontad träpanel i olika riktning indelad   

med lister
• Tidstypiskt uthus långt in på tomten
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nr. 7
Kanada 9:11
Adress: Bryggargatan 14
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Byggnaden är exempel på de första hus som bygg-
des i Kanada. Det visar på det ideal som rådde runt 
sekelskiftet 1900 och tidens arkitektur.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner, takfall  

och takfot
• Ljus spontad träpanel i olika riktning
• Symmetri och proportioner i fönstersättning
• Tidstypiska uthus längst in på tomten

nr. 8
Kanada 10:2
Adress: Bryggargatan 13
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Byggnaden är ett exempel på de första hus som 
byggdes i Kanada. Det visar på det ideal som rådde 
runt sekelskiftet 1900 och tidens arkitektur. En av  
få byggnader med munblåst glas kvar.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym
• Proportioner, takfall och takfot
• Ljus träpanel i olika riktning
• Fönstrens proportioner, fönstersättning,   

material, indelning och glasmått
• Färgsättning
• Verandans utformning och material
• Uthus längst in på tomten



Värdefull byggnad

162

nr. 10
Kanada 11:1
Adress: Hagalundsgatan 15
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Berättar om utbyggnaden av Kanada under början 
av 1900-talet. Uthuset har ett särskilt värde.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Spontad träpanel med våningsavskiljande band
• Det brutna taket med takpannor, takkupa och 

murad skorsten
• Fönster av trä, andra våningens fönster, dess   

placering, indelning och glasmått 
• Trädgård med inhägnad och tidstypiskt uthus

nr. 9
Kanada 10:10
Adress: Hagalundsgatan 16
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Berättar om utbyggnaden av Kanada under början 
av 1900-talet och det trädgårdsstadsideal som 
fanns i den nya bebyggelsen.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens ursprungliga volym och proportioner
• Träpanel i olika riktningar
• Brutet tak med takpannor 
• Fönstrens placering, material, indelning och   

glasmått
• Trädgård med inhägnad och tidstypiska uthus 
 
Övrigt
Om- och tillbyggnad skedde 1963.
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nr. 11
Kanada 12:1
Adress: Källensgatan 19
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Berättar om utbyggnaden av Kanada under början 
av 1900-talet. Uthuset har ett särskilt värde. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Träfasad med våningsavskiljande band    

och spontad panel i olika riktningar
• Sadeltak med takpannor, frontespis    

och murad skorsten med utkragning
• Fönster av trä, med placering, utformning och 

kontrasterande kulör
• Glasveranda 
• Trädgård med grind mot järnvägen och stor  

uthuslänga

Övrigt
Huset ska enligt uppgift vara ett av de äldsta i Kanada 
och har från början varit målat i en ljus kulör.

nr. 12
Kanada 12:3
Adress: Källénsgatan 15
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Byggnaden är ett välbevarat exempel på en tidigt 
byggnad i Kanada. Uthusets placering, skala och 
material är karakteristiskt.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym, proportioner och "torn"
• Sadeltak med tegel, utskjutande takfot  

Ljus träpanel med våningsavskiljande list
• Ursprungliga fönster av trä. Deras placering,   

indelning, glasmått och kontrasterande kulör
• Uthus mot tomtgränsen
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nr. 14
Kanada 12:6, f.d. metodistkyrka
Adress: Kanadagatan 1B
Byggnadstyp: F.d. offentlig byggnad, nu bostad
Byggnadsstil: Nyklassicism/nygotik
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Som f.d. Metodistkapell berättar byggnaden om de 
tidiga frikyrkorna i Degerfors och folkrörelsernas 
förmåga att bygga monumentalt. En av de första 
byggnaderna som uppfördes i Kanada.

Viktiga karaktärsdrag 
• Karaktären av kyrklig byggnad i volym och  

proportioner
• Tegelfasad med kontrasterande partier, sträv- 

pelare och naturstenssockel
• Fönstersättning, material, indelning och glasmått

Övrigt
Uppfört 1898, ändrades i bostadsdelen 1983.

nr. 13
Kanada 12:5
Adress: Kanadagatan 3
Byggnadstyp: Verksamhet/flerfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Berättar tillsammans med hörnhuset mitt emot 
om affärsverksamheten i Kanada under tiden kring 
sekelskiftet 1900. Byggnaden är till sin form och 
proportion representativ för sin tid.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Sadeltak med två takkupor, takpannor och   

murade skorstenar med utkragning 
• Ljust målad spontpanel med våningsavskiljande 

indelning
• Fönsterplacering och utförande med korspost
• Fönster och dörrar i bottenvåningen som tyder 

på f.d. affärsverksamheten i bottenvåningen
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nr. 15
Kanada 14:3
Adress: Kanadagatan 11
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Byggnaden är ett exempel på de första hus som 
byggdes i Kanada. Det visar på det ideal som rådde 
runt sekelskiftet 1900 och tidens arkitektur.

Viktiga karaktärsdrag 
•  Byggnadens volym och proportioner
•  Sadeltak med takpannor och murade skorstenar
• Ljus träpanel med våningsavskiljande lister och 

panel i olika riktning
• Fönstersättning och kontrasterande kulör

Övrigt
1952 fasadändring och nytt garage 1972. 

nr. 16
Kanada 15:1, Byggnad 2
Adress: Bryggargatan 10
Byggnadstyp: Verksamhetslokal
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Är ett gott exempel på en ekonomibyggnad och 
visar de variationer av verksamheter som tidigare 
funnits i Kanada.  

Viktiga karaktärsdrag 
• Karaktär av verksamhet/butik med dörrar och 

fönstersättning mot gatan
•  Röd fasad av liggande panel
•  Fönstersättning, material, indelning och glasmått
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nr. 18
Kanada 20:4, f.d. Godtemplare/
iogt-lokal
Adress: Källénsgatan 4
Byggnadstyp: f.d. verksamhet, nu bostadshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Byggnaden uppfördes som IOGT-lokal och är ett 
exempel på de första hus som byggdes i Kanada.  
Det visar på nykterhetsrörelsens stora betydelse  
vid sekelskiftet 18-1900. 

Viktiga karaktärsdrag 
•  Byggnadens volym och proportioner
•  Sadeltak med två skorstenar
•  Ljus träpanel i olika riktning
•  Fönstersättning 
•  Grundmur av synlig sinnersten

nr. 17
Kanada 15:5
Adress: Kanadagatan 13
Byggnadstyp: Flerfamiljshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Ett välbevarat och gott exempel på modernistisk 
arkitektur. Berättar om utbyggnaden av Kanada i 
mitten av  1900-talet.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Det gula fasadteglet 
• Sadeltaket med takpannor och centralt placerad 

skorsten
• Fönster av trä, dess placering, utformning  och 

kontrasterande kulör
• Balkonger med fronter av fin sinuskorrugerad   

plåt
• Gavelfönster av glasbetong



Värdefull byggnad

167

nr. 19
Kanada 21:17
Adress: Kanadagatan 10
Byggnadstyp: Verksamhetslokal/flerfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte/Jugend
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Byggnaden berättar om hur Kanada växte fram  
under tidigt 1900-tal. Det arkitekturhistoriska  
värdet är högt med flera välbevarade detaljer,  
t ex munblåst fönsterglas. Till fastigheten hör  
också värdefulla uthus från tidigt 1900-tal. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Spritputsad fasad med gesims och slätputsade   

foder kring fönster och dörrar
• Det skivtäckta taket med takkupor
• Fönster av trä, där placering, proportioner,  

indelning och glasmått visar byggnadens   
funktioner som affärslokal och bostad. 

• Dörrarnas placering signalerar butikslokalerna 
• Balkong i smide
• Ekonomibyggnadernas material och karaktär

Övrigt
1952 ombyggnation till snabbköpsbutik. 

nr. 20
Kanada 24:7
Adress: Herrgårdsgatan 3
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Nationalromantik
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Enligt uppgift ritad av Ragnar Östberg, och  
därmed arkitekturhistoriskt värdefull. Även utan 
denne arkitekt har byggnaden ett högt arkitektoniskt 
värde och ett fint exempel på den nationalroman-
tiska stilen.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Brutet tak lagt med lertegel och mörk färgsätt-

ning
• Fasadmaterial av träpanel
• Fönstersättning, material, indelning och   

glasmått. Fönstrens kontrasterande kulör
• Trädgårdens struktur med uthus och grindar

Övrigt
Uppfört 1907, uppgift ska finnas om att arkitekten  
är Ragnar Östberg, som bland annat ritat Stockholms 
stadshus. Ombyggnader 1946 och 1958  
(provinsialläkarbostad).
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Karlshagen, Hästhagen & Kvarnberg

Karlshagen, 
Hästhagen & 
Kvarnberg
Historik & Karaktär

De tre områdena visar hur expansionen av Degerfors  
skett mot norr under 1900-talets andra hälft. På den 
häradsekonomiska kartan från slutet av 1800-talet är 
områdena till största del skogbevuxna med inslag av 
åkermark. Carlshagen arb. bost. finns angivet på kartan 
liksom Qvarnberg och Qvarntorp, båda i anslutning till 
Degernäs gård. Inte heller i den första stadsplanen 
från 1941 fanns Karlshagen, Hästhagen eller Kvarnberg 
med som bostadsområden. 

Det är först på den ekonomiska kartan från 1956 som 
några kvarter av Karlshagen är utbyggda. Byggnaderna 
ligger längs Karlskogavägen i områdets östra del  och 
är omgivna av skog och åkermark. Området har därefter 
successivt byggts ut och här finns  idag stor variation i 
bostadsbebyggelsens utformning. Några kvarter har 
individuellt utformade villor från tiden kring seklets 
mitt, men här finns också mer sammanhållna kvarter 
från 1950- och 60-talen med tydlig struktur. Längs till 
exempel  Garagegatan finns också tidstypisk arkitektur 
från 1970-talet i 1½ plan med kombinationen tegel och 
träpanel. 

I miljonprogrammets anda uppfördes också i Hästhagen 
ett antal tidstypiska 1/½-plansvillor. De ligger place-
rade längs gatuslingor med fönsterförsedda gavlar 
och fristående garage mot gatan. Enligt uppgift var de 
panelklädda husen längs Orrstigen från början enhetligt 
färgsatta på så sätt att husen längs gatans insida var 
gula medan de längs gatans yttersida var röda. I om-
rådets norra kant uppfördes 1976 ett antal låga hus i 
ljust betongtegel och mörkt målad träpanel. De har en 
medveten formgivning som skiljer sig från övriga villor 
i området. 

Kvarnberg och Östra Kvarnberg byggdes ut under 
1980-talet. Här finns tidstypiska postmodernistiska 
villor i 1½- plan med spröjsade fönster, men också  
enplansvillor med stora, platta och valmade tak.  
Områdena är också tidstypiskt planerade med delvis 
trafikseparerade kvarter med säckgator och  
omgivande grönområden. 

Hästhagen. Här var husen i områdets mitt från bör-
jan gula medan husen i ytterkant var röda. 

Enplansvilla i Karlshagen med mexitegel och  
karakteristiskt entréparti.
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Karlshagen, Hästhagen & Kvarnberg

Karta över stadsdelarna Karlshagen, Hästhagen och Kvarnberg.
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Karlshagen, Hästhagen & Kvarnberg

Häradsekonomisk karta från slutet av 1800-talet.
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Karlshagen, Hästhagen & Kvarnberg

Ekonomisk karta från 1956 över stadsdelarna Karlshagen, Hästhagen och Kvarnberg.
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Garagegatan i Kalshagen med tidstypisk enhetlig villabebyggelse.

Fristående villor från 1976 i norra delen av Hästhagen. Enplansvillor i Kvarnberg med stora flacka tak.

Karlshagen, Hästhagen & Kvarnberg
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Modernistisk villa i Karlshagen.

"Enplanskuber" i Karlshagen.Kvarnberg med postmodernistiska villor i 1½-plan.

Karlshagen, Hästhagen & Kvarnberg



174

Ramshöjden

Ramshöjden
Historik & Karaktär

I slänten ner mot älven har det gjorts fynd av sten-
åldersyxor vilket tyder på att människor kan ha bott 
här redan under förhistorisk tid.  Ramshöjden var 
tidigare ett skogsområde och Häradsekonomiska 
kartan från sent 1800-tal visar ingen bebyggelse i 
området vid denna tid. 

De första byggnaderna ska ha uppförts vid älven  
under 1900-talets första år. Området hade då ingen 
stadsplan och bebyggelsen var ostrukturerad. Mindre 
grusvägar och uthus tyder på att det bedrivits visst 
jordbruk. 

Under 1920-talet kom många arbetare att bygga sina 
bostäder i Ramshöjden. Något som man från brukets 
sida inte ansåg lämpligt. Istället önskade man att de 
bodde i de av bruket uppförda och kontrollerade  
arbetarbostäderna. 

Området har växt från älven i söder mot norr. Av det 
tidiga 1900-talets bebyggelse finns mycket lite kvar  
då den mesta av dagens bebyggelse kom till under 
1950–1960-talet. Här finns några kvarter och gatu- 
sträckningar med enhetliga enfamiljsbostäder i form 
av villor, radhus och kedjehus. Men också individuellt 
utformade villor. Byggnadsmaterialen är blandade 
och består av både tegel, puts och trä. Garagen har 
ofta getts en betydande plats i det då nya bilburna 
samhället. 

Skogsområdet norr om bostadsbebyggelsen utgör 
idag ett kommunalt naturreservat. I området som 
sträcker sig till Degernäs finns storskog med vandrings- 
leder. Från höjden, som är en del av isälvsavlagringen 
Lokaåsen, har man en fantastisk utsikt över sjön 
Möckeln.

Ramshöjden med varierad bebyggelse från 1900-talet.
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Ramshöjden
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Särskilt värdefull miljö: 
Björndalsgatan

Byggnaderna på Björndalsgatan ligger i suterräng. 
Detta gör att husen på södra sida upplevs som låga  
i en våning medan de på den norra sidan visar sina 
stora kvadratiska fasader. Byggnaderna har flacka tak 
och fasader av träpanel. Den låga fasaden är målad i 
en mörk färg som gör att husen smälter in i trädgård- 
arna medan den högre fasaden är rödmålad. Detta 
ger byggnaderna helt olika karaktär beroende på vilket 
håll de betraktas från. Byggnaderna har genom sin 
form, proportion, inpassning i naturen och skulpturala 
uttryck ett genomtänkt uttryck samtidigt som de 
representerar sin byggnadstids ideal.

Området hade tidigare en gles bebyggelse och plane-
rades första gången 1959. Planen ändrades något 1968, 
samma år som dagens byggnader fick bygglov. Området 
var färdigbyggt 1971.

Husen längs Björndalsgatan ritades av Jan Thurfjell, 
en arkitekt med kontor först i Luleå och senare även 
 i andra städer. Han var en arkitekt med många och 

varierande projekt både i Sverige och utomlands.  
Han byggde gärna i trä och ville stötta den norrländska 
träexporten. Han var en av föregångarna för ett nytt 
och effektiviserat småhusbyggande i Sverige. Redan 
tidigt experimenterade han med att prefabricera 
byggnadselement för småhus för att kunna bygga fler 
småhus billigare och ge fler möjlighet till eget hus.

Husen längs Björndalsgatan byggdes under den period 
som kallas miljonprogrammet eller rekordåren. Då 
byggdes många bostäder både villor, radhus och fler-
bostadshus under en kort period. De byggdes ofta i 
större samordnade exploateringar och resulterade i 
gator och områden med mycket lika hus enligt samma 
ritning. Husen byggdes av ett bolag och såldes eller 
uthyrdes sedan. Stor vikt lades vid att kunna hitta 
metoder att effektivisera byggandet genom pre-
fabricerade element och genom noggrann planering 
så att samma maskiner och lyftkranar skulle kunna 
användas för flera hus utan att flyttas. Att få mycket 
ljus in i varje bostad var centralt enligt tidens synsätt 
och byggnader planerades ofta efter noggranna 
beräkningar av solen och dagsljusets instrålning.  
Att områdena hade tillgång till grönområden var en 
hög prioritet liksom att planera för trafiksäkerhet.

Björndalsgatan.

Ramshöjden
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Björndalsgatan
Kulturhistoriskt värde

Miljön vid Björndalsgatan har ett kulturhistoriskt  
värde genom sin gestaltning där formerna och  
materialen berättar om sin tillkomsttid. Bygg- 
nadernas uniforma volymer och enhetliga material  
är värdefulla för att skapa den helhetsverkan som 
området har.   
 

Viktiga karaktärsdrag i miljön
• Byggnadernas kubiska former med olika   

uttryck på bak- och framsida.  

• Byggnadernas anpassning till terrängen 

• Taklandskapet från höjden 

• Enhetlig fönstersättning, fasadmaterial och  
färgsättning 

Rekommendationer
• Byggnadsvolymernas enhetlighet och den kubiska 

formen värnas.
        • Vid ändringar, var särskilt varsam om förgårds-

mark, fasadernas material och kulör samt takens 
form och material.

Den högre gatufasaden.

Ramshöjden

Den låga sidan upp mot sluttningen. Den övre raden är inpassad i terrängen.
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nr. 1
Ramshöjden 3:1-3:7
Adress: Granlidsgatan 2-14
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Enkla och enhetligt uppförda småhus från 1950-
talets slut som är ett tydligt exempel på tidens 
småhusbebyggelse.

Viktiga karaktärsdrag 
• Volym och proportion
• Sadeltak med takpannor och murade skorstenar
• Fönstersättning
• Putsad fasad avfärgad i ljus kulör 

Övrigt
Husen är uppförda 1959 av enskilda fastighetsägare 
efter ritningar av AB Svenska stenhus arkitekter- 
& konstruktionsavdelning.

nr. 2
Ramshöjden 5:1
Adress: Torngatan 1
Byggnadstyp:En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

En fristående villa från 1940-talet med välbevarad 
exteriör sedan en ombyggnation på 1950-talet 
berättar om tidens villabebyggelse.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Det branta sadeltaket med skorsten
• Ljust målad stående träpanel med kontrasterande 

färg på foder 
• Två- och treluftsfönstren och dess placering
• Balkongen med dess front i sinuskorrugerad plåt 

och smidesdetaljer        

Övrigt
Byggnaden är uppförd 1942. År 1952 beviljades 
bygglov för på och ombyggnad för att möjliggöra 
en lägenhet på andra våningen. 
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nr. 4
Ramshöjden 19:1
Adress: Degernäsgatan 3
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Tidstypisk och relativt välbevarat bostadshus från 
1900-talets början som är exempel på den tidiga 
byggnationen i Ramshöjden. 

Viktiga karaktärsdrag 
•  Byggnadens volym och proportion
•  Sadeltak med takpannor
•  Fönstersättning
•  Träfasad med ljust målad panel
 
Övrigt
Tillbyggnad 1962.

nr. 3
Ramshöjden 14:6
Adress: Åsgatan 29
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Tidstypiskt för en mer påkostad villa. Läget med 
utblick från höjden, stora glaspartier berättar om 
tidens arkitektur. Även garage är inpassat i terrängen. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Inpassning i terrängen
•  Låg volym med flackt tak
•  Fasader av brunlaserat trä och betongtegel
•  Stora fönsterpartier mot slänt

Övrigt
Byggnaden är uppförd 1959 av fabrikör Dimitrij 
Grinups som själv ritat huset. En tillbyggnad 1968 
ritades av Bernt Råberger. Villan kallades enligt 
uppgift Villa Silaine. Grinups drev fabriken Nordisk 
Keramik Degerfors som tillverkade huvudsakligen 
brukskeramik men senare även mosaikmöbler. 
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nr. 5
Ramshöjden 23:1
Adress: Lindgrensgatan 2
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Karaktäristiskt för det tidiga 1900-talet och visar 
hur området först togs i anspråk och hur bostäder 
utanför brukets kontroll och område började byggas.

Viktiga karaktärsdrag 
• Volym och proportion
• Sadeltak med takvinkel och skorsten
• Fönstersättning
• Putsad fasad

Övrigt
Byte av fönster 1955. 

nr. 6
Ramshöjden 23:3
Adress: Lindgrensgatan 8
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Anses vara det första hus som byggdes i området. 
Karaktäristiskt för det tidiga 1900-talet och visar 
hur området först togs i anspråk och hur bostäder 
utanför brukets kontroll och område började byggas.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Sadeltak med skorsten, lagt med takpannor
• Putsad fasad
• Fönstersättning
• Den agrara karaktären med stor tomt  

och röda uthust 

Övrigt
Är enligt uppgift uppfört 1905.
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Stora Valla

Stora Valla
Historik & Karaktär

Marken till området vi idag känner som Stora Valla 
tillhörde från början av 1600-talet gården Bottsbol.  
På häradsekonomiska kartan (1883-1895) finns gården 
återgiven med en rad olika byggnader omgiven av 
både skog och åkermark. Troligen var området relativt 
oförändrat fram till 1930-40-talen. År 1938 uppläts en 
bit av gården för Stora Valla Idrottsplats. Detta var en 
tid då idrott och hälsa var ett ideal över hela landet 
och i den lågkonjunktur som rådde fick idrotten en 
central roll för många unga. 

Tomterna i området började bebyggas på 1940-talet 
sedan en stadsplan antagits för Degerfors municipal-
samhälle 1941. Tidpunkten sammanföll med att bruket 
efter en tid av lågkonjunktur fick ett uppsving i spåren 
av andra världskriget vilket i sin tur medförde ett ökat 
behov av arbetskraft. Under 1900-talets första år 
ogillade man från brukets sida att de anställda byggde 
egna hus utanför brukets kontroll men på 1940-talet 

svängde synen på detta och för att locka fler till 
Degerfors erbjöd bruket fördelaktiga egnahemslån.  
Kvarteren växte fram i Stora Valla som i folkmun 
benämndes ”Skuldåkra” för alla de lån som tecknades 
i samband med byggnationerna. 

Kommunens planer för området kompletterades 
senare och resulterade så småningom i det vi ser idag, 
ett egnahemsområde i en rutnätsplan omgärdat av 
flerbostadshus, skolbyggnader med idrottshall och 
en välkänd idrottsanläggning. Villorna placerades med 
några meters förgårdsmark där häckar ramade in 
gatan. Tre rum och kök var en vanlig storlek på villorna 
och ett stort steg för en familj som flyttade från de 
enkla arbetarlängorna till ett helt eget hem. Tegelhus 
förekommer i området, men vanligast är träfasader. 
Panelerna målades med linoljefärg i kulörer som var 
populära för tiden, alltså dämpade pastelltoner i gul, 

När Stora Valla var ungt. Här syns de ännu inte uppvuxna trädgårdarna i rutnätsplan. 
Högst upp syns sandtaget där material hämtades för att fylla ut kyrkogården inför utvidgningen.
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Stora Valla

Karta över stadsdelen Stora Valla.
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Stora Valla

Inom området finns både hus i trä och tegel.Mot nordväst avgränsas Stora Valla av en rad 
flerfamiljshus. 

ljusgrått eller grönt. Husen har små gavelutsprång, 
ofta tvåluftsfönster med mittpost utan spröjs. Entré-
erna var ofta enkla med en fernissad eller brunmålad 
trädörr. Husen hade få dekorativa detaljer eller ut-
smyckningar. Fokus låg istället på funktionen. Tillgång 
till en trädgård var en viktig del i egnahemsrörelsen 
och många odlade grönsaker. Uthus var dock inte lika 
vanligt som i de tidigare anlagda bostadsområdena, 
medan garage eller bilparkering ofta planerades intill 
bostäderna. 

Flerfamiljshusen på långsidorna är lamellhus i två till 
tre våningar och i söder tre stjärnhus i fyra våningar. 
De är alla planerade för att släppa in mycket ljus i 
lägenheterna. Flerbostadshusens tilläggsisolering och 
senare materialval gör att lamellhusen fått ett uttryck 
som inte stämmer med tillkomsttiden. Stjärnhusen i 
områdets södra del är betydligt bättre omhändertagna 
med påtaglig omsorg om tillkomsttidens material och 
detaljer. I den nordöstra delen av området ligger kom-
munens högstadieskola från 1960-talet Den kan sägas 

utgöra den fjärde och omslutande sidan av området. 
De senast tillkomna villorna ligger i områdets norra 
del och härrör från 1970-talets början. Villorna i ett 
plan är tidstypiska med flacka sadeltak lagda med 
mörka takpannor. 

Trots att villorna idag har stor variation vad gäller former 
och material och med en palett av färger, så har ändå 
Stora Valla en tydlig struktur med en distinkt rutnäts-
plan kantad av flerfamiljshus som en omfamning och 
avgränsning mot omvärlden. 

Utanför bostadsområdet, på marken mellan bostäderna 
och Letälven ligger Stora Valla Idrottsplats. Här finns 
förutom idrottshallar och flera fotbollsplaner också 
den historiska fotbollsplanen Stora Valla. Platsen har 
sitt ursprung i 1930-talet då de två rivaliserande fot-
bollslagen Jannelund SK och Degerfors slogs samman.  
Till fotbollsplanen hör förutom låga  och relativt sent 
tillkomna envåniga byggnader också en öppen läktare 
och ett entréparti,

Små egnahemshus ligger indragna på tomten med 
förgårdsmark mot gatan.

Egnahemshus med sadeltak, enkla detaljer och 
träfasader.
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Stora Valla

Flerbostadshus i södra Stora Valla.

Stora Valla med fotbollsplan, flerbostadshus och 
egenhemsområde. 

Stora Valla sett från ovan mot nordväst. 
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nr. 1
Stora Valla 11:1, Stora Vallaskolan
Adress: Stora Vallavägen 11
Byggnadstyp: Offentliga byggnader
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Tidstypisk skolbyggnad från 1960-talet. 
Karaktäristisk för sin tid med låga långsträckta och 
uppdelade byggnadskroppar. Berättar om tidens 
skolbyggnadsideal.

Viktiga karaktärsdrag 
• Uppdelade byggnadskroppar och flacka  

pulpettak utan takfot
• Kombination av fasadmaterialen ljust tegel   

och liggande mörk träpanel
• Fönsterband med äldre fönsterpartier i trä 
• Pelare klädda med kakel

Övrigt
Skolan började byggas 1966 efter ritningar från 
Werner Taesler arkitektkontor i Örebro. Byggherre 
var Degerfors köping.

nr. 2
Stora Valla 20:1
Adress: Herrgårdsgatan 8 A-C
Byggnadstyp: Flerfamiljshus
Byggnadsstil: Folkhemsarkitektur
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Flerbostadshusen är inspirerade av stjärnhusen 
som först byggdes i Stockholm ett tiotal år tidigare. 
De är utformade för att ge maximalt med ljus i 
lägenheterna och skyddade utemiljöer. Husen är 
mycket tidstypiska för 1950-talet. Arkitekterna v
ar under perioden och senare under miljon-
programmet uppmärksammade för stora bostads-
projekt med nya experimenterande idéer.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadernas volym och planform
•  Putsade ljusa fasader med tre färgställningar
•  Fönstersättning och fönstrens indelning 
•  Öppna balkonger med tidstypiska fronter
•  Nätt takfot
 
Övrigt
Husen uppfördes 1955 efter ritningar av Eric Ahlin 
och Bertil Ringqvist. Svenska industribyggen AB var 
byggherre. 
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nr. 4
Stora Valla 26:2, Stora Valla IP
Adress: Stora Vallavägen 6
Byggnadstyp: Offentliga byggnader
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Platsen berättar om fotbollen som är och har varit 
en av de viktigaste identiteterna för Degerfors  
sedan slutet av 1930-talet. Anläggningen med bygg-
nader från olika tider visar på kontinuitet över tid. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Entrébyggnadens takform och skylt
•  Den öppna läktaren

Övrigt
Anläggningen grundlades 1938. Läktaren från samma 
år har om- och tillbyggts i olika omgångar, bland  
annat 1964 och 2014. Entrépartiet fick bygglov 1952 
och ritades av arkitekt Sven Jonsson, Uppsala.

nr. 3
Stora Valla 22:1
Adress: Backmansgatan 2 och 4
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsstil: Folkhemsbygge
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Exempel på tidens flerbostadsbyggande och de 
olika bostadsformer som planerades och byggdes 
i Stora Valla.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadernas volym  och fönstersättning 
• De flacka sadeltaken med nätt takfot och   

murade skorstenar

Övrigt
Byggnaderna stod färdiga 1944 och var ritade av 
Svenska riksbyggen arkitektkontor i Stockholm. 
Byggherre var Riksbyggen Bostadsrättsförening, 
Degerforshus nr 1. Har senare tilläggsisolerats.
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Strömtorp & 
Ängebäck
Historik & Karaktär

När Nordvästra stambanan drogs fram genom området 
1866 och NKJ-banan mellan Otterbäcken och Nora 
etablerades några år senare växte  stationssamhället 
Strömtorp fram.  Stationshuset stod färdigt 1876 vid 
den station som först kallades Carlskoga men som år 
1900 bytte namn till Strömtorp. En syförening från 
1873 blev början på en stark föreningsrörelse som växte 
fram i slutet av 1800-talet och som bland annat resul-
terade i att det 1880 uppfördes ett missionshus. Här 
fanns också bland annat  en lådfabrik och ett tegel-
bruk som senare blev  sågverk.

Kring sekelskiftet 1900 växte orten som fick en tidstypisk 
bebyggelse i anslutning till järnvägen. Byggnaderna 
var främst panelklädda trähus målade i ljusa färger, 
placerade i stora trädgårdar, ofta med odlingar och 
fruktträd. I området finns många äldre bevarade uthus 

som berättar om tidens delvis självhushållande familjer. 
Husens utformning, proportioner, kulörer, material 
och placering på tomten berättar om tidens bygg-
nadsideal inspirerat av de engelska trädgårdsstäderna.

Resande från Karlskoga måste byta tåg i Strömtorp 
från Nora Bergslags järnvägar till SJ. Det kunde ibland 
bli en lång väntan och det gjorde Strömtorp till något 
av en knutpunkt med ett centrum som växte fram 
kring stationen. Runt järnvägen byggdes hotell, det 
fanns två kaféer för väntande resenärer och en 
Konsumförening bildades 1907 . I stationshuset fanns 
under en period förutom väntsal också taxibolag och 
bostäder för järnvägens personal. Intill låg lokstall 
och godsmagasin.

Strömtorp år 1939. Foto från Digitaltmuseum, bild nr:JvmKAFR00913.
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Karta över stadsdelarna Strömtorp & Ängebäck.
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Strömtorp utvecklades som stationssamhälle.

Byggnaderna i LB-området karakteriseras förutom 
av själva stadsplaneringen av de stora mörka taken.

Kring kärnan i Strömtorp har det under 1970-talet 
byggts villaområden enligt tidens stadsbyggnadsideal 
med trafikseparering. 

"Villamattorna" i miljonprogrammets anda har till 
exempel rullats ut i LB-området längs Vikingagatan. 
Där är byggnaderna i 1½plan,  med branta sadeltak 
lagda med betongpannor,  teglade fasader och panel-
klädda gavelspetsar.  

Den här typen av område med enhetlig planering och 
utförande kan i vissa fall tåla ändringar som till exempel 
varierande kulörer på gavelspetsarna och mindre 
varianter av utbyggnader. Men att byta kulör på tak-
material där taken har en såpass dominerande karaktär 
skulle  ge negativ påverkan på området.

Längs Annedalsgatan där det finns villor från ungefär 
samma tid är förhållandet däremot det omvända. 
Byggnaderna här är i två plan och ligger med långsidan 
mot den svängda gatan. Bottenvåningen är putsad 
medan  andra våningen har en liggande träpanel. Några 
byggnader har getts ny stående panel med viss på-
verkan på utseendet, det som är viktigt här är att de 
två våningarna skiljs åt med olika material och kulörer. 
De flacka sadeltakens beläggning är knappt skönjbar 
och har därför inte så stor betydelse för upplevelsen 
av byggnaderna.

Villaområdet i Ängebäck är något senare än de två 
tidigare nämnda områdena. Det som karakteriserar 
området är den tämligen enhetliga utformningen med 
fristående villor uppförda i ett plan. Alla har ljust målade 
träfasader och sadeltak lagda med betongpannor. 
Vidbyggda garage förekommer, men det finns också 
de som är fristående. 
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Husen längs Annedalsgatan karakteriseras av de tvådelade fasaderna.

Strömtorps station och hotell. Fotograf Gustaf Karlsson. digitaltmuseum.se
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nr. 1 
Lilla Strömtorp 1:77,  
f.d. järnvägshotellet
Adress: Gräsholmsvägen 8
Byggnadstyp: F.d. verksamhetslokaler
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Den relativt välbevarade byggnaden berättar 
om sekelskiftets arkitektur och byggteknik. Den 
berättar också om stationssamhället som växte 
fram kring järnvägen runt sekelskiftet 1900. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Volym och proportioner
• Frontespis  
• Sadeltak med skivtäckning 
• Fönster i trä, proportioner och indelning
• Fasad av liggande spontpanel med dekorativa   

band av stående panel och avdelande lister

nr. 2
Strömtorp 2:8
Adress: Strömtorp 250
Byggnadstyp: En- och två familjshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Gården har det tidiga 1900-talets karaktär och är 
en del av det tidiga Strömtorp. Här finns den äldre 
trädgårdsstrukturen och uthus bevarade.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym
• Sadeltak med frontespis, lagt med tegelpannor
• Fönstrens placering 
• Trädgårdens struktur med stora lövträd 
• Välbevarad ekonomibyggnad av tegel och falu-  

röd panel, spröjsade spetsbågefönster och  
tegeltak.
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nr. 4
Strömtorp 7:3
Adress: Godtemplargatan 1
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: 1920-talsklassicism
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Tidstypisk och relativt välbevarad villa som bidrar 
till berättelsen om Strömtorps utveckling som  
stationssamhälle under det tidiga 1900-talet.

Viktiga karaktärsdrag 
• Volym och proportioner 
• Träpanel i olika riktningar
• Fönstrens placering och indelning
• Sadeltak med frontespis, takpannor och murad 

skorsten

nr. 3
Strömtorp 2:76, f.d. stationshuset
Adress: Gräsholmsvägen 6
Byggnadstyp: F.d. offentlig byggnad
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Stationshuset berättar om hur samhället Strömtorp 
växte fram som ett stationssamhälle kring sekelskiftet 
1900. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Valmat tak med dess olika taktfall 
• Fasadens symmetri
• Byggnadens form, fasadernas symmetri och 

fönstersättning

Övrigt
Historiskt foto ca. 1930 
från digitaltmuseum.se: KDAJ10139.
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nr. 5
Strömtorp 7:7
Adress: Godtemplaregatan 5
Byggnadstyp: En- och tvåfamljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Den relativt välbevarade villan berättar om sekel-
skiftets arkitektur och byggteknik. Den berättar 
också om stationssamhället som växte fram kring 
järnvägen runt sekelskiftet 1900. 

Viktiga karaktärsdrag 
•  Byggnadens volym och proportioner
•  Sadeltak med  mönstermurad skorsten
•  Liggande panel av spontade brädor
• Fönstrens placering och proportioner, material 

och indelning, samt kontrasterande kulör

Övrigt
Ombyggt och förlängt på 1930-talet. Hade under lång 
tid glaserat mörkt tegeltak.

nr. 6
Strömtorp 8:7, Runnerud
Adress: Godtemplaregatan 2
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Den relativt välbevarade byggnaden berättar om 
sekelskiftets arkitektur och byggteknik. Den be-
rättar också om stationssamhället som växte fram 
kring järnvägen runt sekelskiftet 1900. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Fasadpanel med fält och panel i olika riktningar
• Fönster i trä med ursprungliga proportioner, 

spröjsindelning och glasmått
• Sadeltak med lertegel och mönstermurad  

skorsten av tegel 
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nr. 8
Strömtorp 16:2
Adress: Nämndemansgatan 9
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Den relativt välbevarade byggnaden berättar  
om sekelskiftets arkitektur och byggteknik. Den  
berättar också om stationssamhället som växte 
fram kring järnvägen runt sekelskiftet 1900. 

Viktiga karaktärsdrag 
•  Byggnadsvolym och proportion
•  Sadeltak med takpannor och murade skorstenar
•  Träpanel i två riktningar
•  Fönstrens placering

nr. 7
Strömtorp 10:8
Adress: Nämndemansgatan 11
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Den relativt välbevarade byggnaden berättar  
om sekelskiftets arkitektur och byggteknik. Den  
berättar också om stationssamhället som växte 
fram kring järnvägen runt sekelskiftet 1900. 

Viktiga karaktärsdrag 
•  Byggnadsvolym och proportion
•  Sadeltak med takkupa och murad skorsten
•  Ljust målad träpanel
•  Fönstrens placering

Övrigt
Enligt uppgift uppförd 1881. Ligger mellan befintlig 
järnväg och den gamla banvallen till NKJ-banan.
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nr. 9
Strömtorp 17:2
Adress: Nämndemansgatan 6
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: 1920-talsklassicism
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Den relativt välbevarade byggnaden berättar  
om sekelskiftets arkitektur och byggteknik. Den  
berättar också om stationssamhället som växte 
fram kring järnvägen runt sekelskiftet 1900. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Halvvalmat brutet tak med frontespis och  

takpannor
• Träpanel, listverk och fönsteromfattningar i   

kontrasterande kulör
• Fönstrens placering och utförande i trä med   

spröjsindelning och glasmått
• Naturstenssockel
• Trädgårdens struktur  

nr. 10
Strömtorp 17:6, Emmaus

Adress: Gräsholmsvägen 10
Byggnadstyp: F.d. verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

En relativt oförvanskad byggnad som berättar  
om stationssamhället Strömtorps framväxt som 
järnvägsknutpunkt. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner 
• Sadeltak med lertegel och murade skorstenar
• Stående panel med röd slamfärg 
• Fönstrens placering och utförande i trä med   

spröjsindelning och glasmått
 
Övrigt
Den hitflyttade byggnaden har fungerat som skjuts-
station, hotell, godsmottagning, affär och kafé. 
Bebodd fram på 1960-talet. 
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nr. 12
Strömtorp 35:3
Adress: Hantverkaregatan 7
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus  
/ f.d. verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Funkis
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

En tidstypisk och relativt välbevarad funktionalistisk 
byggnad som representerar den utveckling som 
skedde i samhället strax före 1900-talets mitt.  

Viktiga karaktärsdrag 
• Den kubiska volymen
• Fönstrens placering, material, indelning  

och glasmått
• Putsad fasad
• Valmat tak belagt med rombformade plattor
• Centrerad murad skorsten

Övrigt
Här fanns en butik i bottenvåningen fram till 1960-talet.

nr. 11
Strömtorp 31:2, f.d. lokstall

Adress: Lokstallsgatan 23
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Det f.d. lokstallet visar på verksamheten kring järn-
vägen och berättar på så sätt om stationssamhällets  
framväxt.  

Viktiga karaktärsdrag 
• Fasad av rött tegel med mönstermurning 
• Murade valvöppningar 
• Valmat tak med murade skorstenar
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nr. 13
Strömtorp 37:9
Adress: Annedalsgatan 5
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Ett välbevarat mindre bostadshus, tidstypiskt för 
tiden runt sekelskiftet 1900. Bidrar till att berätta 
om Strömtorps framväxt som stationssamhälle.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Stående locklistpanel  med röd slamfärg och   

ljust målade snickerier  
• Sadeltak med takpannor och symmetriskt   

placerad skorsten
• Fönstrens placering, proportioner, material,   

indelning och glasmått
• Den faluröda ekonomilängan med tegeltak

nr. 14
Strömtorp 44:3
Adress: Gräsholmsvägen 13
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Funkis
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

En tidstypisk och välbevarad funktionalistisk bygg-
nad som representerar den utveckling som skedde i 
samhället strax före 1900-talets mitt.  

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och proportioner
• Putsad och ljust avfärgad fasad
• Valmat sadeltak med smäcker takfot
• Fönstrens placering, proportioner, material,   

indelning och glasmått
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nr. 16
Strömtorp 57:4
Adress: Centralgatan 2
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte, panelarkitektur
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Relativt välbevarat bostadshus som berättar om 
Strömtorps intensiva utbyggnadsperiod under tidigt 
1900-tal. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadsvolymen och den spontade panelen
• Det brutna sadeltaket lagt med falsad plåt
• Fönstersättning med träfönster och indelning
• Balkongens front av smide

Övrigt
Här låg en butik i källarvåningen fram till 1970-talet 
och i ett uthus fanns slakteri fram till 1950-talet.  
Som före detta butikslokal har den haft stor betydelse 
i samhället.

nr. 15
Strömtorp 48:6,  
f.d. missionskyrka
Adress: Björklundsgatan 1
Byggnadstyp: f.d. verksamhetsbyggnad 
 (numera bostad)
Byggnadsstil: Sekelskifte, panelarkitektur
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

En relativt välbevarad byggnad från sekelskiftet. 
Byggnaden berättar om Strömtorps intensiva 
utbyggnadsperiod under tidigt 1900-tal och är 
exempel på de folkrörelser som växte fram under 
denna tid. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym, proportioner och frontespis 
• Originalfönster i trä med spröjsindelning och   

glasmått
• Träfasad med liggande panel och snickeridetaljer
• Dörrarnas material och utformning med speglar

Övrigt
Nybyggnad 1906. Ombyggd 1950-tal.
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nr. 17
Strömtorp 57:5
Adress: Strömtorpsvägen 46
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde

Relativt välbevarat bostadshus som berättar om 
Strömtorps intensiva utbyggnadsperiod under tidigt 
1900-tal.

Viktiga karaktärsdrag 
• Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadsvolymen och fasaden med  

omväxlande puts och tegel
• Det brutna sadeltaket
• Fönstersättning och spröjsindelning

nr. 18
Ängebäck 1:96
Adress: Strömtorpsvägen 35
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte, panelarkitektur
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde

Tidstypisk villa i rött tegel med flera vinklar och 
takfall. Visar på ett mer påkostat exempel av 
1970-talets arkitektur och utgör del av Strömtorps 
1900-tals historia. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Inpassning i terrängen
• Det röda fasadteglet med 
• Fönstersättning
• Dörr och mönstermurad dörromfattning
• Sadeltak med betongtegel

Övrigt
Uppfört 1970.
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Svartå
Utpekade miljöer och byggnader i Svartå tätort.
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Svartå
Historik & Karaktär

Svartå samhälle ligger mellan sjöarna Storbjörken och 
Lillbjörken. Mellan de båda sjöarna rinner Svartån vars 
forsande vatten tidigt användes som kraftkälla men 
som idag flyter stilla genom samhället. Den gamla rid-
vägen Letstigen gick här och här möts länsvägarna 204 
(Gullspång - Vintrosa) och 205 (Askersund -  
Grythyttan). Förbi samhället går också Värmlands- 
banan, eller Nordvästra stambanan som den kallades 
tidigare, mellan Laxå och Charlottenberg. 

Svartå är resultatet av ett antal händelser som på- 
börjades redan på 1600-talet. Framställning och  
bearbetning av järn genom hyttor och smedjor har 
varit den stora drivkraften på orten under drygt 300 
år. Trots att delar av bruket fanns kvar till så sent som 
1966, då hyttan blåstes ner som den sista träkolshyt-
tan i Sverige, finns idag endast några få spår kvar av  
industribyggnaderna.

Det var vid Nedre Bruket, i södra änden av sjön Lill-
björken som järnbruksverksamheten startade i  
mitten av 1600-talet. Av dessa allra tidigaste hyttor 
och smedjor finns idag ingenting kvar, men här ligger 
Svartå herrgård från 1784 och ett par kvarnbyggnader 

med tillhörande mjölnarbostad berättar om det sena 
1700-talet och de verksamheter som följde en bit in 
på 1900-talet. 

När man 1847 beslutade att flytta driften längre norrut 
till Övre Bruket så blev det början på det Svartå sam-
hälle vi ser idag. Då uppfördes bland annat en ny hytta 
och nya smedjor. Verksamheten övertogs av Hasselfors 
Bruks AB 1912. År 1947 ersattes den gamla smältsmedjan 
med Bultfabriken. Denna nya verksamhet  uppfördes  
i nya byggnader norr om det gamla industriområdet. 
Vid Övre Bruket finns idag några få rester kvar av verk- 
sbyggnaderna från brukstiden. Desto mer påtagliga är 
arbetarbostäderna från 1800-talet, där Slottet, som 
ligger högt ovanför det gamla bruksområdet, och fem 
arbetarlängor längs Bruksgatan är de mest påtagliga. 

Parallellt med och en förutsättning för bruket har varit 
en omfattande framställning av träkol. Detta skedde  
i de kringliggande skogarna som ägdes av bruket.  
I skogarna kring Svartå finns gott om gamla skogstorp 
som beboddes av torpare. De betalade arrende i form 
av dagsverken, skogsarbete och kolning. Till bruket 

Flygfoto över Svartå, ca 1938. Foto från digitalsmuseum.se, JvmKCAC14162.
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Karta över området.
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Även om järnvägsstationen är riven, så finns skylten intill banvallen kvar. 
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hörde också jordbruk för att försörja de som arbetade  
i hyttor och smedjor. Dessa torp och gårdar ligger ut-
anför det tätbebyggda området som inventerats, men 
alla dessa har höga kulturhistoriska värden och berättar 
sin del av Svartås historia. 

Andra viktiga faktorer för samhällets utveckling har 
varit Nordvästra Stambanan som drogs förbi Svartå  
i slutet av 1800-talet och Svartåbanan som trafikerade 
Örebro Södra och Svartå mellan 1897 och 1985. Kring 
järnvägen norr om Övre bruket, tillkom Svartå stations- 
samhälle. Nyetableringen här innehöll såväl stations-
hus som hotell och brukshandel. Området har fram  
till mitten av 1900-talet succesivt byggts ut med  
bostäder. Den viktigaste symbolbyggnaden, stations-
huset, revs 1982 och hotellet, som från början hade 
tre våningar har byggts om i omgångar och är idag 
bara i en våning. 

År 1952 bildade Svartå en egen landskommun och i 
mitten av 1950-talet satsade man bland annat på en 
byggnadsplan för stationssamhället för att reglera  
bebyggelsen. En Konsumbutik uppfördes i korsningen 
av vägarna 204 och 205 och en ny skola stod färdig 
1956. År 1962 godkändes en byggplan för samhällets 
södra del. Den innebar bland annat en bekräftelse för 
befintliga byggnader längs Bruksgatan, egnahems- 

bebyggelse vid Medskogsområdet och det nybyggda 
skolområdet norr om väg 204. 

I Medskogsområdet ligger bland annat Klensmeds- 
vägen. Här finns fortfarande flera välbevarade villor 
från början av 1950-talet. De putsade husen i 1½  
våning  är individuellt utformade men har ändå samma 
grund vad gäller placering, volym, och material. 

Området kompletterades senare med två nya planer 
västerut, först 1964 längs Västanvägen, sedan 1974 
ytterligare västerut. Detta västligaste område, som i 
norr sammanbinds av Viltstråket,  uppfördes av Skånska 
Cementgjuteriet. Här är bostadshusen orienterade 
med omväxlande långsida och gavel mot gatan för att 
skapa omväxling i gatuperspektivet. Förutom bygg- 
nadernas placering karakteriseras området av de  
fristående husen i 1½ våning, de branta sadeltaken 
lagda med mörka takpannor, träfasader och fönster 
med  "fuskspröjs". Längs till exempel Älgstigen finns 
flera sådana välbevarade hus från 1970-talets början. 

Svartå har idag ca 500 innevånare, en kommunal skola 
(f-åk 6) och en aktiv utvecklingsgrupp. 

Husen längs Bruksgatan har stora kulturhistoriska och miljöskapande värden.
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Särskilt värdefull miljö: 
Nedre bruket och herrgården

Vattenfallet i sjön Lillbjörkens södra ände yttjades  
redan i mitten av 1600-talet som kraftkälla. Här, vid 
det som senare kom att kallas Nedre Bruket, övertog 
bergsfogden Jöns Eriksson Grubb en hytta efter de 
bergsmän som startat den tidigre. Själv anlade han 
också en hammare här år 1658. Av detta första bruk 
finns idag väldigt få, om några rester. Miljöns äldsta 
delar är från sent 1700-tal men här finns också såväl 
1800 som 1900-tal. 

Den mest påtagliga bebyggelsen är Svartå herrgård 
som hovmarskalken och bruksägaren Karl Falker lät 
uppföra i gustaviansk stil mellan åren 1775-1782.  
Anläggningen ligger vackert vid Lill-Björkens strand 
och består idag av mangårdsbyggnad och två flygel-
byggnader, ett dass vid stranden och en omgivande 
park. I kanten av parken går en kort sträcka av den 
gamla Letstigen. 

Sedan bruksverksamheten flyttat till Övre bruket vid 
mitten av 1800-talet uppfördes på den gamla bruks-
platsen två stora kvarnbyggnader. Strax bakom dessa 
imponerande byggnader av putsad slaggsten ligger 
mjölnarbostaden. Kvarnverksamheten drevs här fram 
till 1930-talet. 

Inom miljön ligger också Villa Lungsbo uppförd år 1886. 
Byggnaden uppfördes som bostad åt en av brukets 
ägare i en för området exotisk korsvirkesimiterande 
still. 

Något längre söderut, på var sida om väg 205, ligger  
en smedja och en smedbostad. Båda är troligen upp-
förda i mitten av 1800-talet och  tillhörde då gården 
Farmen, där de fungerade som gårdssmedja och 
smedbostad.

Svartå herrgård från 1784 med flygelbyggnader.

Svartå

Vägen går över en bro intill kvarnbyggnaderna.Dasset ligger vackert beläget mot vattnet.
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Nedre bruket och herrgården
Kulturhistoriskt värde

Området vid Nedre bruket utgör ursprunget till 
Svartå samhälle. De kulturhistoriska värdena ligger 
i välbevarade landskapsavsnitt och byggnader vilka 
berättar om tidigare verksamheter. 
  

Viktiga karaktärsdrag i miljön
• Letstigens sträckning i kanten av parkområdet 

kring herrgården.  

• Den gustavianska herrgårdsanläggningen med 
byggnader och park  

• Blandningen av byggnader som berättar om de 
verksamheter som bedrevs här på 1800-talet och 
en bit in på 1900-talet.  

Rekommendationer
• Den utpekade miljön bör bevaras och nyttjas på 

ett sådant sätt att de kulturhistoriska värdena  
består och utvecklas. Eventuella kompletteringar 
i miljön måste ske respektfullt och underordnas 
befintliga strukturer och byggnader. 

• Miljön är också en del av ett större system med 
gårdar, arbetarbostäder och verksamhetsbygg-
nader som alla hade sin del i, och var en förut-
sättning för, verksamheten vid Svartå Bruk.  
Även här bör man vara varsam vid ändringar. 

På platsen för Nedre bruket ligger sedan 1800-talets andra hälft en kvarn och ett magasin.

Svartå



210

Särskilt värdefull miljö: 
Övre Bruket och Bruksgatan

Verksamheten vid det Övre bruket kom att bli betydligt 
mer omfattande än den varit vid Nedre bruket. Då 
Övre bruket erhöll oinskränkt smidesrätt år 1847  
innebar det att all bruksverksamhet koncentrerades 
hit. Stora investeringar gjordes i anläggningen, bland  
annat uppfördes en ny hytta 1859-60 och smedjor  
tillkom 1872-73. Sedan sträckningen av Nordvästra 
stambanan öppnades för trafik förbi Svartå 1866 och 
järnvägen mellan Örebro och Svartå öppnade 1897 
underlättades försörjningen av malm från Nora Bergslag. 
1907 drogs också en bredspårig järnväg ner till bruket 

från stationen. Av den mycket omfattande verksam-
heten som bedrevs vid Övre bruket fram till 1966  
återstår idag endast spillror av alla de byggnader och 
konstruktioner som en gång fanns här. Kvarvarande 
byggnadskonstruktioner har därför höga kultur- 
historiska värden. 

Då verksamheten växte under 1800-talets andra hälft 
ökade också behovet av arbetskraft. För dessa upp-
fördes arbetarbostäder dels i det så kallade Slottet 
med utsikt över bruksområdet, dels längs det som 
idag utgör samhällets genomfartsväg, Bruksgatan.  
De faluröda bostadslängorna har kommit att få stor 
betydelse för karaktären och upplevelsen av Svartå. 

Vykort över Svartå bruk, ca 1940. Foto från digitaltmuseum.se

Svartå
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Övre Bruket och Bruksgatan
Kulturhistoriskt värde

Bostäderna på var sida om den trädkantade gamla 
genomfatrsvägen samt kanalen bidrar till områdets 
karaktär och miljöns stora upplevelsevärde. 

De få kvarvarande byggnaderna och anläggningarna 
vid den gamla bruksplatsen åskådliggör till del den 
omfattande verksamhet som en gång funnits här. 

De  gamla verksbyggnaderna och arbetarbostäderna 
från 1800-talets andra hälft berättar om traditionella 
material och utföranden, men också om levnadsvillkor 
för de anställda och deras familjer.  
  

Viktiga karaktärsdrag i miljön
• Verksbyggnadernas volymer och material   

(slaggsten, tegel, puts och faluröd träpanel). 

• Trätuben, slaggstenskonstruktioner, hammaren 
och rest av hyttan i form av masugnspipan. 

• Strukturen med bruksplatsen, bostäderna och 
gatusträckningen med alléträd genom samhället. 

Rekommendationer
• Den utpekade miljön bör bevaras och nyttjas på 

ett sådant sätt att de kulturhistoriska värdena  
består och utvecklas. Eventuella kompletteringar 
i miljön måste ske respektfullt och underordnas 
befintliga strukturer och byggnader. 

• Förutom byggnader är också alléträd, kanalen, 
trätuben och konstruktioner av slaggsten viktiga 
delar av helheten och bör skyddas mot för- 
ändringar. 

• Allén kan vara skyddad som biotop av miljöbalken. 
Kontakta länsstyrelsen för råd.

Arbetarbostäderna och alléträden längs Bruksgatan 
har stort miljöskapande värde.

Den galma hammaren har getts ett skyddande tak. 

Svartå

Smedjorna vid Övre bruket har under 2019 delvis 
renoverats.

Arbetarbostaden Slottet på Övre Bruket används i dag 
av hembygdsföreningen. 
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nr. 1
Medskog 1:2, Medskogs kapell
Adress: Idrottsvägen 5
Byggnadstyp: F.d.verksamhetsbyggnad/nu bostadshus
Byggnadsstil: Nygotik
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Frikyrkokapell uppfört av sten som berättar om 
frikyrkorörelsens framväxt i slutet av 1800-talet. 
Är exteriört välbevarat.

Viktiga karaktärsdrag 
• Karaktär av frikyrkobyggnad där kyrksal respektive 

lägenhet avspeglas i exteriören
• Takets vinklar och tegelbeklädnad
• Putsad och ljust avfärgad fasad 
• Träfönster med spröjsindelning, former och   

kontrasterande kulör

Övrigt
Uppfört 1891. 

nr. 2
Svartviken 1:5, Sjötullen
Adress: Bergslagsvägen 15
Byggnadstyp: Verksamhets-/flerfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Har ett historiskt värde som en av de äldre bygg-
naderna i stationssamhället och som före detta 
butik.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym med de olika sammansatta 

byggnadskropparna
•  Fönstersättning



Värdefull byggnad

213

nr. 4
Svartviken 1:14
Adress: Skogsliden 13
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus 
Byggnadsstil: Folkhemsarkitektur
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Ett välbevarat bostadshus från 1930-40-tal som 
berättar om utbyggnaden av stationssamhället och 
om den tidens byggnadsmaterial och utförande.

Viktiga karaktärsdrag 
• Träfasad med ljust målad stående panel
• Fönstersättning och träfönster med dess   

indelning och glasmått
• Sadeltak lagt med lertegel

nr. 3
Svartviken 1:6, f.d. Hotellet
Adress: Bergslagsvägen 17
Byggnadstyp: f.d. verksamhetshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Byggnaden har ett värde som en av de äldsta 
byggnaderna i stationssamhället. 
 

Viktiga karaktärsdrag 
• Den återskapade träpanelen och fönster-  

sättning
• Sadeltak lagt med lertegel

Övrigt
Uppfördes som hotell i tre våningar. Här fanns en syfa-
brik från 1940-talet till 1960-talet. År 2003 gavs bygglov 
för att sänka byggnaden från 3 till 1 ½ plan. 
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nr. 5
Svartviken 1:16
Adress: Skogsliden 6
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Folkhemsarkitektur
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Bostadshuset från tiden kring 1930-40-tal
är välbevarat i såväl helhet som detaljer.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym
• Faluröd locklistpanel
• Fönstersättning och träfönster med  

dess indelning och glasmått
• Dörr med glas och karosseripanel
• Sadeltak lagt med röda takpannor
• Murad skorsten med utkragning

 

nr. 6
Svartviken 1:41
Adress: Skogsliden 12
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Gammal gård från sent 1800-tal med en placering 
som pekar på att det kan vara en av de äldsta 
gårdarna i området. Berättar om områdets tidigare 
historia. Byggnaden har dock inte exteriör så mycket 
bevarat från den tiden. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens placering på stor tomt med äldre  

uthus
• Byggnadens form och volym samt sadeltak med 

takpannor
• Fönstrens placering

Övrigt
En tillbyggnad av det ursprungliga huset skedde i 
början av 1900-talet och 1951 skedde en ombyggnad. 
Panel och fönster bedöms vara utbytta under relativt 
sen tid. 
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nr. 7
Svartviken 1:43
Adress: Skogsliden 18
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Folkhemsarkitektur
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

En välbevarad tegelvilla från 1950-talet. Den 
berättar både om stationssamhällets framväxt 
och om 1950-talets arkitektur och material.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens form och volym med fasad av gult  

tegel på putsad källarvåning
• Sadeltak med lertegel, murad skorsten och  

takkupa
• Fönstersättning och fönsterbågar av trä med  en, 

två och tre lufter samt målade i mörkare kulör
• Entré med delvis glasad, panelklädd trädörr i 

mörk kulör och enkelt skärmtak

nr. 8
Svartviken 1:44
Adress: Skogsliden 7
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Folkhemsarkitektur
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Välbevarad tegelvilla från tidigt 1950-tal. Utgör ett 
gott exempel både på stationssamhällets utbyggnad 
och tidens arkitektur och material. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens form, volym och fasad av gult tegel
• Sadeltak med takpannor och murad skorsten av 

gult tegel
• Fönstersättning och fönster av trä med två bågar 

och dess glasmått 
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nr. 10
Svartviken 1:51
Adress: Skogsliden 17
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Jugend och 1920-talsklassicism
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Byggnaden har ett samhällshistoriskt värde som 
bostad åt en länsman. Det är också ett av de äldre 
husen i området och har en väl synlig placering.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym 
• Brutet tak med två utkragade skorstenar och 

frontespis med ett småspröjsat ovalt fönster
• Fönstersättning
• Ljust målad träpanel

Övrigt
Enligt uppgift är byggnaden uppförd 1925 som bostad 
åt en länsman. Under 2019-2020 genomgår byggnaden 
en om- och tillbyggnad med bland annat panelbyte.

nr. 9
Svartviken 1:50
Adress: Stationsvägen 22
Byggnadstyp: Flerfamiljshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Byggnaden är ett gott exempel på modernistisk 
arkitektur och på stationssamhällets utbyggnad 
kring 1900-talets mitt. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och flacka pulpettak  
• Blandningen av fasadmaterial i form av rött   

tegel och vita skivor
• Fönstersättning
• Öppna balkonger

Övrigt
År 1965 beviljades bygglov för detta och ytterligare ett 
hus. Det andra huset är rivet. 
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nr. 11
Svartviken 1:53
Adress: Stationsvägen 18 och 20
Byggnadstyp: Flerfamiljshus
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

De två byggnaderna är trots senare tids renovering 
goda exempel på modernistisk arkitektur och på 
stationssamhällets utbyggnad kring 1900-talets 
mitt.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadsvolymernas enkla form och flacka   

pulpettak
• De putsade och skivklädda fasaderna med   

kontrasterande ytor och kulörer
•  Fönstersättning och fönstrens indelning
•  De utvändiga trappornas utformning
•  Balkongernas utformning med trä och smide

Övrigt
Byggnaderna uppfördes 1957 för Svartå kommuns 
bostadsstiftelse efter ritningar av ark Hans Åkerblad, 
Stockholm.

nr. 12
Svartviken 1:58
Adress: Skogsliden 4
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Folkhemsbygge
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

En välbevarad villa från 1950-talets början som 
berättar både om stationssamhällets framväxt och 
om 1950-talets arkitektur och material. Den äldre 
uthuslängan är välbevarad och har skiffertak. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och fasad av skivmaterial   

och gavelspetsar med träpanel
• Fönstrens placering och utformning av trä   

med två bågar och dess glasmått
•  Sadeltak med lertegel och skorsten
•  Uthusbyggnadens faluröda panel, fönster och 

dörrar samt det skifferlagda sadeltaket 

Övrigt
Skiffer som taktäckningsmaterial är ovanligt  
i området och bör särskilt värnas. 



Värdefull byggnad

218

nr. 14
Svartå 1:4
Adress: Bergslagsvägen 6
Byggnadstyp: F.d verksamhetslokal/ bostadshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

F.d. lanthandel med karakteristisk placering i 
vägkorsning med välbevarad ursprunglig fasad. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadsvolymen  
• Brutet sadeltak med lertegel och murad skorsten
• Frontespis och entré med pelare mot söder
• Träfasad med liggande panel
• Sockel och källarvåning av huggen natursten
• Fönstersättning, träfönster med proportioner,  

indelning och glasmått

Övrigt
Uppfört 1927-28.

nr. 13
Svartå 1:2, Lungsbo
Adress: Svartå 181
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

En mycket säregen byggnad med koppling till Svartå 
herrgård. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Den korsvirkesimiterande fasaden med stående  

och liggande panel och rödmålat listverk
• De stora höga sadeltaken med triangulära   

takhuvar
• Äldre fönster av trä med dess indelning och  

placering
• Skorstenar

Övrigt
Byggnaden, som kallas Villa Lungsbo, är enligt uppgift 
uppförd 1886. Ingår i Särskilt värdefull miljö Nedre Bru-
ket och herrgården.
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nr. 15
Svartå 1:5, gamla konsum
Adress: Bergslagsvägen 1
Byggnadstyp: Verksamhetslokal
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Byggnaden visar på samhällets utveckling och är 
ett gott exempel på en den funktionalistiska stilen. 
Den ligger strategiskt i en vägkorsning  och har som 
butik haft en social funktion som samlingspunkt i 
samhället. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Den kubiska formen
• Den putsade fasaden 
• Fönstrens placering, utförande i trä med två bågar 

och glasmått
• Skyltfönster

Övrigt
Om- och tillbyggnad av Konsum byggnadsavdelningen 
Örebro 1958. Nybyggnad bensinanläggning 1975 (OK) 
och 1999 (Q star).

nr. 16
Svartå 1:9
Adress: Bergslagsvägen 7
Byggnadstyp: F.d. verksamhetslokal, nu bostad
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

En av de äldre byggnaderna i denna del av Svartå 
med relativt välbevarad exteriör. Hade tidigare en 
social funktion som kontorsbyggnad och matservering. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Fasad av liggande spontpanel
• Sadeltak och murad skorsten med utkragning
• Fönsterplacering och utförande i trä med indelning 

och glasmått

Övrigt
Är enligt uppgift uppförd 1909. Har bland annat använts 
som sågverkskontor och matservering. Idag tillbyggd åt 
olika håll. 
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nr. 18
Svartå 1:56, Folkets hus & folkets 
park
Adress: Parkvägen 12
Byggnadstyp: Offentlig byggnad
Byggnadsstil: ekelskifte
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Folkets hus och Folkets park har stark folklig 
förankring och är en del av det offentliga Svartå. 
Byggnaderna är karakteristiska för sin tid och för 
sina respektive funktioner. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Den putsade fasaden med profilerad takfot   

och olika kulörer
• Fönstersättning och fönstrens varierande   

storlekar samt dess glasmått och utförande i trä
• Det valmade taket lagt med takpannor
• Parkens tre byggnader med karakteristiska   

former: den åttkantiga dansbanan, den avlånga 
kioskbyggnaden och entrébyggnaden. 

Övrigt
Folkets hus är uppfört 1932, parkens byggnader kan 
vara samtida. 

nr. 17
Svartå 1:33
Adress: Klensmedsvägen 4
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus 
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Byggnaden är en av flera längs gatan som utgör 
välbevarade exempel på en modernistisk villa från 
1940-50-talen. Visar på samhällets utbyggnad samt 
tidens material och byggnadsteknik. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym
• Den putsade fasaden med frontespis
• Fönstrens placering, utförande i trä, indelning  

och glasmått
• Sadeltak lagt med takpannor, murad skorsten
• Balkong och trappräcke i smide

Övrigt
Ett garage inreddes i källaren 1962.
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nr. 19
Svartå 1:60, Hammarbo
Adress: Bruksgatan 7
Byggnadstyp: Flerfamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Byggnaden är en av flera arbetarbostäder längs 
Bruksgatan och har, trots vissa fasadförändringar 
ett kulturhistoriskt värde som enskild byggnad, och 
ett stort miljöskapande värde.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym
• Lockpanel målad med röd slamfärg
• Fönstrens placering, utförande i trä, indelning 

och glasmått
• Sadeltak lagt med takpannor, murade skorstenar
• Entréer med gavelformat skärmtak

nr. 20
1:70.1, Slottet
Adress: Bruksgatan 11
Byggnadstyp: Fd flerbostadshus 
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Som välbevarad arbetarbostad intill det gamla 
bruket berättar Slottet om hur bruksarbetarna 
levde kring sekelskiftet 1900 och under 1900-talets 
början. Värdefull också som exempel på sekelskiftets 
material och byggnadssätt.  

Viktiga karaktärsdrag 
• Den långsträckta byggnadskroppen 
• Fönstrens placering och utförande i trä med  

småspröjsade bågar
• Entréparti med sadeltak, snickerier och glasad 

dubbeldörr på framsidan 
• Sadeltak, två murade skorstenar med utkragning

Övrigt
Är numera hembygdsgård.
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nr. 21
Svartå 1:70.2, Hyveln, f.d. snickeri
Adress: Övre Bruket
Byggnadstyp: f.d. verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Gamla snickeriverkstaden är en av mycket få  
verksbyggnader som finns kvar från brukstiden.  
Här finns flera äldre detaljer i fasaden som är  
värdefulla. Visserligen finns senare tillägg, men 
dessa bedöms vara reversibla. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadskroppens ursprungliga form och  

sadeltak
• Faluröd locklistpanel av trä
• Äldre dörrar och portar av trä
• Ursprungliga fönster, dess placering, form,  

indelning, spröjsning och glasmått 
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nr. 22
Svartå 1:73, Svartå herrgård
Adress: Svartå 173
Byggnadstyp: Offentlig byggnad
Byggnadsstil: Nyklassicism / Gustaviansk stil
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Herrgårdsanläggningen består av fyra utpekade 
byggnader som alla är särskilt värdefulla:  
Huvudbyggnaden, de två flyglarna och dasset.

Viktiga karaktärsdrag, Huvudbyggnaden 
• Byggnadsvolymen av sten 
• Slätputsad fasad avfärgad ljust gul och källar- 

våning i avvikande kulör 
• Fronton uppburen av fyra rusticerade pilastrar, 

urverk och litet klocktorn överst
• Portal av huggen natursten samt dubbeldörr med 

speglar
• Fönstrens placering och utförande i trä med  

indelning i korspost
• Valmat brutet tak lagt med svart skivplåt
• Tre skorstenar

Viktiga karaktärsdrag, Flygelbyggnaderna
• Byggnadsvolymernas symmetriska placering  

och likartade utförande 
• Slätputsade fasader avfärgade ljust gula med 

sockel i avvikande kulör
• Fönstersättning och fönster av trä med dess  

indelning och glasmått
• Halvvalmade sadeltak med skifferläggning utan 

synlig plåt, två skorstenar
• Fronton med oxöga 

Viktiga karaktärsdrag, Dasset
• Den kvadratiska formen
• Fasadens slätpanel, gamla pardörrar med speglar 

samt luckor för tömning av latrin på sidorna 
• Fönster av trä med spröjsning, glasmått och  

gammalt glas
• Raden av kolonner som bär upp taket
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nr. 24
Svartå 1:87.1, Kossebo
Adress: Bruksgatan 3
Byggnadstyp: Flerfamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Även om byggnaden genomgått en del exteriöra 
förändringar utgör den tillsammans med de andra 
arbetarbostäderna längs Bruksgatan en värdefull 
miljö och berättar om levnadsvillkoren för bruks-
arbetarna  och deras familjer. Stort miljöskapande 
värde.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och slaggstensgrund
• Den faluröda fasaden av lockpanel
• Fönstrens placering och utförande med spröjs 

och glasmått
• Entréer med skärmtak och snickerier
• Sadeltaket lagt med takpannor

Övrigt
Enligt uppgift uppförd på 1870-talet och ska ha höjts  
1905 för att inrymma bostäder på vinden. 

nr. 23
Svartå 1:83
Adress: Klensmedsvägen 10
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Folkhemsbygge
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Byggnaden är en av flera längs gatan som utgör 
välbevarade exempel på en modernistisk villa från 
1940-50-talen. Visar på samhällets utbyggnad samt 
tidens material och byggnadsteknik. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym
• Den putsade fasaden 
• Fönstrens placering, utförande i trä, indelning 

och glasmått
• Entrén med omfattning av rött tegel 
• Sadeltak med takpannor och utdrag över  

dörrparti, murad skorsten och takkupa
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nr. 25
Svartå 1:87.2, Järnbo
Adress: Bruksgatan 8
Byggnadstyp: Flerfamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Byggnaden utgör tillsammans med de andra arbetar- 
bostäderna längs Bruksgatan en värdefull miljö. 
Förmedlar levnadsvillkoren för bruksarbetarna och 
deras familjer, liksom material och utformning av 
husen från slutet av 1800-talet. Stort miljöskapande 
värde.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och slaggstensgrund
• Den faluröda fasaden av locklistpanel med  

dekorativt utformad gavelspets
• Fönstrens placering och utförande med spröjs 

och glasmått
• Entréer med skärmtak och snickerier
• Sadeltaket lagt med takpannor och murade   

skorstenar med utkragning  

Övrigt
Enligt uppgift uppförd på 1870-talet. 

nr. 26
Svartå 1:87.3, Svartsjö
Adress: Bruksgatan 6
Byggnadstyp: Flerfamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Byggnaden utgör tillsammans med de andra arbetar- 
bostäderna längs Bruksgatan en värdefull miljö. 
Förmedlar levnadsvillkoren för bruksarbetarna och 
deras familjer, liksom om  husen och deras material 
och utformning från slutet av 1800-talet. Stort  
miljöskapande värde.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym med grund av slaggsten 
• Den faluröda fasaden av lockpanel med dekorativt 

utformad gavelspets
• Fönstrens placering och utförande med spröjs 

och glasmått
• Entréer med skärmtak och snickerier
• Sadeltaket lagt med takpannor och murade   

skorstenar med utkragning
 
Övrigt
Enligt uppgift uppförd på 1870-talet. 
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nr. 28
Svartå 1:88, Knittelbo
Adress: Bruksgatan 5
Byggnadstyp: Flerfamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Byggnaden utgör tillsammans med de andra 
arbetarbostäderna längs Bruksgatan en värdefull 
miljö. Förmedlar bruksarbetarnas levnadsvillkor lik-
som material och utformning från sekelskiftet 1900.  
Stort miljöskapande värde.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym
• Den faluröda fasaden av lockpanel 
• Fönstrens placering och utförande med spröjs 

och glasmått
• Entréer med skärmtak och snickerier
• Sadeltaket lagt med takpannor,  

murade skorstenar

Övrigt
Enligt uppgift uppfört 1904.

nr. 27
Svartå 1:87.4, Gråbo
Adress: Bruksgatan 4
Byggnadstyp: Flerfamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Byggnaden utgör tillsammans med de andra 
arbetarbostäderna längs Bruksgatan en värdefull 
miljö. Förmedlar bruksarbetarnas levnadsvillkor
 liksom material och utformning från slutet av 
1800-talet. Stort miljöskapande värde.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym
• Den faluröda fasaden av lockpanel med dekorativt 

utformad gavelspets
• Fönstrens placering och utförande medspröjs 

och glasmått
• Entréer med skärmtak och snickerier
• Sadeltaket lagt med takpannor och murade   

skorstenar med utkragning 
• Grund av slaggsten

Övrigt
Enligt uppgift uppförd på 1870-talet. 
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nr. 29
Svartå 1:90, Tvättstuga
Adress: Bruksgatan 10
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Har ett socialhistoriskt värde då den tillsammans 
med övriga byggnader längs Bruksgatan berättar 
om levnadsvillkoren för bruksarbetarna och deras 
familjer. Ett av få hus som berättar om kvinnors 
vardagssysslor. Visar också exempel på material 
och utformning från 1800-talets slut (dock är 
naturligtvis eterniten tillkommen senare). Stort 
miljöskapande värde.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och den putsade fasaden
• Fönstrens placering och utförande i trä med   

fint spröjsade bågar
• Centrerad dörr med glasad dubbeldörr
•  Sadeltak och murad skorsten

nr. 30
Svartå 1:91, Parkvillan
Adress: Bruksgatan 12
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Relativt välbevarad villa som tillsammans med  
arbetarbostäderna längs Bruksgatan berättar om 
de olika levnadsvillkor som fanns på bruksorten. 
Visar också prov på sekelskiftets arkitektur och 
materielval.

Viktiga karaktärsdrag 
• Den ursprungliga byggnadsvolymen
• Fasad med spontpanel i olika riktningar 
• och listverk
• Rikt dekorerad farstukvist, fönsteromfattningar 

och andra snickeridetaljer 
• Fönstersättning och fönsterstorlek

Övrigt
Byggnaden är enligt uppgift uppförd 1880 som tjänste- 
bostad åt en av brukets disponenter. Flyglarna på 
respektive gavel liksom frontespisen är senare. 
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nr. 32
Svartå 1:192, Byggnad 1 och 2 
Ådala, Smedbostad & Smedja
Adress: Svartå 705
Byggnadstyp: Bostadshus, verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Nyklassicism 
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

De båda byggnaderna är från tiden då järnbruks-
rörelsen lämnat Nedre Bruket och berättar om 
betydelsen av att ha en gårdssmedja. De berättar 
också om stilideal från 1800-talets mitt.  

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadernas rektangulära form
• De putsade fasaderna avfärgade i gult med-

mönstrade lister och fönsteröverstycken samt 
släta knutar avfärgade i ljust grått

• De rundbågiga fönstren utförda i trä med  
indelning och glasmått

• Sadeltaken lagda med lertegel

Övrigt
Byggnaderna ligger i området Ådala. Smedbostaden 
uppfördes enligt uppgift 1859 och smedjan är troligen 
ungefär samtida. Smedjan var en gårdssmedja till 
gården Farmen. Smedjan var i bruk till 1960-talet. 

nr. 31
Svartå 1:150, Limudden
Adress: Svartå 149
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Har karaktär av bergsmangård. Utgör ett bra 
exempel på en väl anpassad tillbyggnad.  

Viktiga karaktärsdrag 
• Gårdsbilden med huvudbyggnad, flygelbyggnad 

och ekonomilänga
• Den rektangulära byggnadskroppen med faluröd 

panel
• Fönstrens placering och utförande i trä och 

spröjsning
• Sadeltak lagt med lertegel
• Ursprunglig skorsten med utkragning

Övrigt
Byggnaden förlängdes i två plan på båda gavlar 1982. 
År 1993 flyttades en äldre byggnad till platsen och 
placerades som flygelbyggnad.
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nr. 33
Svartå 1:194
Adress: Övre Bruket
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnader
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

De kvarvarande byggnaderna vid Övre bruket är 
de sista resterna av alla de verksbyggnader som en 
gångs funnits här. Som enstaka objekt berättar de 
om de material och tekniker som stod till buds vid 
uppförandet. Tillsammans berättar de också om 
delar av verksamheten som bedrevs här. 

Viktiga karaktärsdrag , Smedjorna
• De vitputsade byggnadsvolymerna av slaggsten
• De faluröda gavelspetsarna med profilerat avslut
• Fönstersättning med fönster utförda i trä med 

indelning och glasmått
• Portar och andra öppningar med trädörrar

Viktiga karaktärsdrag, Garage
• De vitputsade byggnadsvolymerna av slaggsten
• Det flacka sadeltaket
• Fönstersättning med fönster utförda i trä med  

indelning och glasmått
• Äldre portar och andra öppningar 

Viktiga karaktärsdrag, Slaggstenskonstruktion
• Materialet slaggsten
• Valvslagning 

Övrigt
Uppfördes enligt  uppgift 1872-73.
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nr. 35
Svartå 1:201, Byggnad 2, Kvarnar
Adress: Svartå 181
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Byggnaderna ligger på den plats som troligen 
utgjorde den gamla hyttplatsen vid Lillbjörkens ut-
lopp. De visar prov dels på den kvarnverksamhet som 
upptogs efter järnhanteringen, dels på konstruktion 
och material som användes under 1800-talet. 

Viktiga karaktärsdrag 
• De stora volymerna uppförda i slaggsten med  

sadeltak
• De putsade fasaderna avfärgade i gult och kraftiga 

sockelvåningar i rosa (jämför Herrgårdens färg-
sättning!) 

• Fönstrens placering och utförande i trä  
med indelning och glasmått

• Placering av dörrar  och portar,  dess utförande 
och beslagning

Övrigt
Kvarnverksamheten pågick enligt uppgift till 1930-talet. 

nr. 34
Svartå 1:201. 
Byggnad 1,  f.d. mjölnarbostad
Adress: Svartå 181
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Bostadshus med stort kulturhistoriskt värde som 
representant för den verksamhet som följde efter 
järnhanteringen. Byggnaderna visar också prov på 
sekelskiftets byggnadsmaterial och -stil. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och fasad av locklistpanel
• Fönstrens placering, indelning och spröjsning
• Sadeltaket lagt med takpannor
• Farstukvist med lövsågeridetaljer

Övrigt
Byggnaden är troligen uppförd i slutet av 1800-talet 
och har under senare tid genomgått en utvändig  
renovering. 
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nr. 36
Svartå 5:1, Svartå skola
Adress: Parkvägen 5
Byggnadstyp: Offentlig byggnad
Byggnadsstil: Modernism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

En välbevarad skolbyggnad som har såväl exteriöra 
som interiöra kvalitéer från byggnadstiden. Tidstypiska 
element som byggnadernas disposition, material 
och detaljer ger höga arkitektoniska värden. Ger 
också en bild av den stora satsning som kommunen 
gjorde i orten vid tiden för uppförandet.

Viktiga karaktärsdrag
• De olika byggnadskropparnas volymer och  

placering i förhållande till varandra
• Fasaderna av rött tegel
• Fönstersättning och fönstrens utförande i trä, 

dess indelning och glasmått
• Takens olika utförande, beläggning och skorstenar
• Klockan ovanför porten
• Smidesdetaljer och betongglas är tidstypiska  

element 

Övrigt
Bygglov för skolbygget gavs till Svartå Folkskolestyrelse 
1954. Skolan var färdig 1956. Arkitekt var Sven-Bertil 
Jansler, Stockholm. 
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Utpekade miljöer och byggnader i Åtorp.

Åtorp
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Åtorp
Historik & Karaktär

Vid Åtorp, där den gamla Letstigen korsar Letälven, 
fanns det redan tidigt ett vadställe och så småningom 
också en bro. Under 1600-talets början var området 
så rikt befolkat att man fann det lämpligt att bilda  en 
ny socken. I socknen som bildades 1638  uppfördes en 
kyrka, och strax därefter också klockaregård, socken-
stuga och ett gästgiveri.  

Platsen är strategisk ur kommunikationssynpunkt  
eftersom vatten och vägar korsas här. För att under-
lätta för vägtransporter anlades en ny stenbro som 
stod färdig 1817. Vid mitten av 1800-talet fanns både 
gästgivargård och marknadsplats söder om kyrkan,  
på den västra sidan om vägen. 

Nysunds landskommun med Åtorp som huvudort bild-
ades år 1862. Vid kommunreformen 1952 gick den upp 
i Svartå landskommun, vilken upplöstes 1967 och till-
fördes Degerfors köping. År 1971 ombildades denna 
köping till Degerfors kommun. 

Orten har länge haft stor betydelse som handelsplats 
och dagens samhälle har flera spår från 1900-talets 
början. Längs den nord-sydliga vägsträckningen  

genom samhället finns flera byggnader med officiell 
karaktär. Byggnaderna ligger med långsidan längs  
gatan och här finns spår som visar de ursprungliga  
användningsområdena. I norra änden av samhället 
 ligger skolan och i den mer centrala delen finns bland 
annat ett gammalt  postkontor, en f.d. lanthandel, det 
gamla kommunhuset och flera gamla banker. Det 
gamla kommunhuset med kolonner vid dörren visar 
på en hög officiell status. Bakom huvudbyggnaderna 
på gatans östra sida ligger flera ekonomibyggnader 
ner mot Letälven. 

Strax söder om Åtorp ligger en kraftstation med 
tillhörande fördämning från tidigt 1930-tal. Här har  
landskapet förändrats kraftigt sedan Letälvens forsar 
i Munkfors dolts under dammens vattenspegel. I sam-
band med att dammen byggdes flyttades Munkfors 
kvarn från sitt ursprungliga läge vid dammområdet till 
sin nuvarande plats vid grustaget i Mo. 

Åtorp fick sin första plan som omfattade centrum år 
1960. I början av 1960-talet tillkom villabebyggelsen  
på Västervägen som bland annat uppfördes av 
AB Elementhus.  

Flygfoto över Åtorp 1965. digitaltmuseum.se, 1325/1965; 3/38.
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Karta över området.
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Flygfoto över Åtorp 2019.
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Kraftstationen strax söder om Åtorp. 

Området norr om centrum planlades 1977. Detta  
resulterade i början av 1980-talet bland annat i att 
Norra och Södra kyrkovägen bebyggdes med villor. 
Bakom byggnationen stod bland annat Gullringshus. 
Planen för centrum gjordes om 1984. Då hade till  
exempel Brokyrkan från 1980 redan uppförts.  

Öster om Letälven ligger sedan 1980-talet ortens 
största arbetsgivare, Allson Kyl- och fryslager, med ett 
stort lagerhotell. På denna sida ligger dessutom flera 
äldre byggnader med anknytning till kyrkan, som f.d. 
klockaregården Kungshag 1:1 och den gamla prästgården 
Höjdebråten 1:1. 

Trots att det försvunnit många verksamheter som 
banker och olika detaljhandlare de senaste 30 åren  
så är Åtorp en levande ort. Genom "Åtorpsmarken" 
som hålls varje höst hålls traditionen med Åtorp som 
marknadsplats levande. Här finns också bland annat 
skola, livsmedelsbutik, två kyrkor och en bensinmack. 

Ekonomiska kartan, utan år. Blad Nysund J112-64-7. 
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Särskilt värdefull miljö: 
Nysunds kyrka och kyrkogård

Kyrkogården har en långsträckt form och avgränsas i 
väster av landsvägen och i öster av Letälven. Nästan 
hela begravningsplatsen är omgärdad av stenmurar.  
I västra kyrkogårdsmuren finns tre öppningar, samtliga 
försedda med smidda järn- grindar. Två av dem är 
märkta med årtalet 1830.

Den första kyrkan i Nysund hade ett långhus och stod 
färdig 1639. Efter ca 50 år förlängdes kyrkan och ett 
nytt tresidigt kor uppfördes. Den exteriör vi ser idag 
tillkom under åren 1735-40 då kyrkan försågs med 
korsarmar, samtidigt som vapenhus och tornet  
byggdes om. 

Från början var interiören troligen ganska sparsma-
kad. Under 1690-talet tillkom en västläktare, predik-
stol och altaruppsats. Under 1700-talets första del 
tillkom sakristian i norr liksom läktare i söder och norr, 
samt altare och nya bänkar. År 1747 målades kyrko- 
rummet av målarmästare Petter Mård. Predikstol och 
altaruppsats kompletterades 1758 av bildhuggare Isak 
Schullström. 

År 1840 målades tak, väggar och fast inredning i vitt 
enligt tidens stilideal. I början av 1900-talet ångrade 
man övermålningen så vid en restaurering 1913 avlägs-
nades den vita färgen och målningarna i valven togs 
fram. Den gamla bänkinredningen ersattes av nya 
öppna bänkar och äldre inventarier sattes åter in i 
kyrkorummet. Predikstolens ursprungliga färger åter-
ställdes genom övermålning och kulörta fönster 
sattes in i koret.

I början av 1970-talet iordningställdes brudkammare 
och WC under läktaren. Senaste interiöra arbeten 
skedde 2016-17 när bänkkvarteren gavs ny färgsättning, 
ny ljussättning installerades och det genomfördes till-
gänglighetsanpassningar i både kor och vapenhus.  

Inom miljön finns också en gammal likbod som troligen 
är från sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal. Dess ålder-
domliga karaktär avspeglas i den låga volymen och 
murverket med ett par timrade varv under takfoten, 
åstaket och den gamla porten med stocklås. Exteriören 
har genom takets plåttäckning och tillbygge mot öster 
tillförts moderna material, men dessa är lätt urskilj-
bara från originalet. Även den mycket enkla interiören 
har en ålderdomlig karaktär med panelklätt och vit-
målat tredingstak, bröstning samt trägolv med lucka. 

Bårhuset i kyrkogårdens södra del är troligen ett av 
de äldsta i stiftet. 

Nysunds kyrka fick sin nuvarande utformning 1735–40. Grindarna i kyrkogårdsmuren bär årtalet 1830.

Åtorp
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Nysunds kyrka och kyrkogård
Kulturhistoriskt värde

Kyrkogården och dess byggnader utgör en kultur-
historiskt värdefull miljö som visar på Åtorp som en 
knutpunkt och blivande ort redan under 1600-talets 
första hälft. Kyrkobyggnaden och bårhuset är bland 
ortens äldsta byggnader. Anläggningen utgör med sitt 
stora miljöskapande och estetiska värde en viktig del 
av orten.  

Viktiga karaktärsdrag i miljön
• Kyrkogårdens långsträckta form som ligger mellan 

vägen och älven 

• Stenmurar och smidesgrindar som omhägnar 
kyrkogården 

• Kyrkobyggnadens  form och material 

• Likbodens form och material 

Rekommendationer
• Kyrkogården, kyrkan och bårhuset är skyddade 

enligt Kulturmiljölagens 4 kap.  Beslut som rör 
förändringar på fastigheten tas av Länsstyrelsen 
Örebro. 

Åtorp
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Särskilt värdefull miljö: 
Åtorp centrum och bro

Den gamla nord-sydliga vägsträckningen är än idag 
genomfartsväg genom samhället och byggnaderna 
längs Lidetorpsvägen utgör ortens centrala del. I  
söder korsas Lidetorpsvägen av Letstigen som fort-
sätter över stenbron 1817. Med sina fem valv är detta 
den längsta stenbron i Örebro län. Bron är försedd 
med smidesräcken och här finns två stenar med in-
skriptioner som minner om den gamla träbron som 
tidigare låg uppströms. På den ena stenen står:  
”Med Guds hielp 1751” och på den andra: ”Allt  
härintill hafwer Herren hulpit oss 1751.”

Här karakteriseras flera byggnader av sekelskiftet 
1900, eller 1900-talets första hälft. Även om några 
byggnader genomgått relativt omfattande omdaningar 
som förvanskat den ursprungliga karaktären och för-
svårat läsbarheten, så finns fortfarande spår av att det 
bedrivits flera olika verksamheter här. Byggnaderna 
har fortfarande volymerna, takformerna, ekonomi-
byggnader och placeringen längs huvudgatan, samt  
i vissa falla skyltfönster. 

Under 1900-talets mitt var detta en vital ort med 
många olika verksamheter. Fram till 1952 styrdes den 
lilla kommunen från kommunalhuset. Här fanns bland 
annat konditori, järnaffär, postkontor, två livsmedels-
butiker och skomakeri, tre banker, och ett par bilverk-
städer. Flera av verksamheterna fanns kvar fram till 
1990-talet. I dag finns här en matbutik, en bensin-
mack, och ett livligt föreningsliv.

Sedan sekelskiftet 1900 har det här också  funnits olika 
frikyrkoförsamlingar. Den ena, metodisternas Betel-
kapell från 1910-talet, låg i en av byggnaderna längs  
Lidetorpsvägen. Här var mycket aktivitet med bland 
annat stor ungdomsverksamhet.  I samma byggnad 
fanns också postkontoret fram till 1987, men av allt 
detta syns idag inga direkta spår. Missionskyrkans 
gamla Betelkapell ligger lite utanför det som var det 
direkta centrat. Den gamla kyrkan övergavs i samband 
med att den nya kyrkan uppfördes 1982. Brokyrkan 
samlar nu de två församlingarna under ett tak. 

Lidetorpsvägen med kommunalhus och bank. Foto AB Flygtrafik, 1943.   
Bild från Digitalt museum, IDnr E9736CC0-2DC8-44E0-AE40-85262F67D10D.

Åtorp



241241

Åtorp centrum och bro
Kulturhistoriskt värde
Vägsträckningen genom Åtorp visar på hur en  
handelsgata genom ett litet samhälle kunde te sig under 
första hälften av 1900-talet. Här finns fortfarande flera 
byggnader som berättar om hur handel, annan verk-
samhet och boende blandades längs huvudgatan. 
Stenbron från 1817 är den längsta stenvalvsbron i Öre-
bro län och har höga kulturhistoriska värden, både 
som enskilt objekt och som en del av Letstigen.

Viktiga karaktärsdrag i miljön

• Lidetorpsvägens vindlade sträckning genom  
samhället 

• Välbevarade byggnader från 1900-talets första 
hälft vad gäller placering med långsidan mot  
gatan och det tidiga 1900-talets formspråk 

• Stenvalvsbro med bland annat naturstensvalv, in-
skriptioner och smidesräcken 

Rekommendationer
• Alla byggnader längs Lidetorpsvägen har stor  

betydelse för helheten och berättar sin del av  
ortens historia. I vissa fall finns goda förutsättning 
att återställa fasader så att de mer överens-
stämmer med husets ålder.  

• Utpekade byggnader längs gatan är värdefulla 
som enskilda objekt och dess olika karaktärsdrag 
bör värnas.  

• Förändringar och tillägg i miljön bör underordnas 
befintlig struktur samt volymer och karaktär hos 
de befintliga byggnaderna.  

• Sedan den nya kulturmiljölagen trädde ikraft 2014, 
bedöms bron inte längre utgöra en fornlämning. 
Den har dock mycket höga kulturhistoriska värden 
och dess befintliga utförande ska underhållas och 
vårdas på ett sådant sätt att dess värden inte går 
förlorade.  

Tidigare kommunalhus.

Bron över Letälven.

Åtorp centrum.

Åtorp
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nr. 1
Nysunds kyrka 1:1
Adress: Lidetorpsvägen 20
Byggnadstyp: Offentlig byggnad
Byggnadsstil: Barock
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Kyrkan är sannolikt den äldsta byggnaden på orten 
och har därmed ett stort byggnadshistoriskt värde. 
Den utgör också en symbol för grunden till Åtorp 
som mötes-  och handelsplats. Likboden är troligen 
en av de äldre i stiftet. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Den timrade korskyrkans spånklädda och tjärade 

fasader, takfall och tornspira 
• De rundbågiga och spröjsade fönstren samt  

portar och tornluckor 
• Likbodens putsade stomme av sten och sadeltak

Övrigt
Kyrkan stod färdig 1639 och fick sin nuvarande  
exteriör efter tillbyggnader 1740. Likbodens ålder är 
okänd med sannolikt är den tillkommen under tidigt 
1800-tal. 

nr. 2
Åtorp 1:12, f.d. bankhus
Adress: Lidetorpsvägen 6
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad/flerbostadshus
Byggnadsstil: 1920-talsklassicism
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Byggnaden är en av de äldre byggnaderna längs 
huvudgatan och har en rik historia. Innan senaste 
ombyggnaden hade den en mer officiell och tydlig 
1920-talskaraktär. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym och putsade fasad
• Det valmade sadeltaket med skorsten och  

takpannor 
• Den välvda entréportalen med dörr placerad  

innanför fasadlivet 

Övrigt
Den före detta bankbyggnaden tjänade efter 1982 
som barnmorskemottagning. Vid en renovering under 
2019 har den förlorat del av sin 1920-tals karaktär. Då 
byttes fönster och skyltfönster. Nya entrédörrar  
togs upp och byggnaden gavs en helt vit exteriör.  
Idag finns lägenheter i byggnaden. 
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nr. 4
Åtorp 1:55, f.d. lanthandel
Adress: Lidetorpsvägen 14
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad
Byggnadsstil: Sekelskifte 
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Som en av de äldre butikerna längs Lidetorpsvägen 
berättar byggnaden med sina skyltfönster och  
butiksentréer om det handelscentrum som funnits 
här.  

Viktiga karaktärsdrag 
• Den panelklädda, listförsedda och ljust målade 

fasaden
• Karakteristiska butiksfönster och dörrar  
• Sadeltak med enkupigt lertegel
• Ekonomilängan ner mot vattnet med faluröd   

panel, murad och vitslammad del samt sadeltak 
med lertegel och murad skorsten

Övrigt
Den södra delen av butiken ombyggdes 1992.

nr. 3
Åtorp 1:54
Adress: Lidetorpsvägen 4
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Som en av de äldre byggnaderna längs handelsgatan 
har den ett miljöskapande värde. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Träfasad med locklistpanel
• Sadeltak med takpannor och två utkragade  

skorstenar
• Fönstrens placering   
• Snickarglädje kring fönster och på veranda
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nr. 5
Åtorp 1:57, f.d. kommunalhus
Adress: Lidetorpsvägen 8
Byggnadstyp: f.d. offentlig byggnad/en-  
tvåbostadshus
Byggnadsstil: 1920-talsklassicism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Den välbevarade byggnaden har en rik historia och 
officiell karaktär. Den ligger också strategiskt på 
Lidetorpsvägen.

Viktiga karaktärsdrag 
• Den ljust målade locklistpanelen med rika  

dekorationer
• Entrén med kolonner och gavelförsett skärmtak  

och två spegelförsedda dörrar
• Fönstrens placering och utförande i trä. Tvålufts- 

fönster med tredelade bågar, tre rundbågiga   
fönster på södra gaveln samt lunettfönster i   
halvplanet och runt fönster i ena gavelspetsen

• Sadeltak lagt med lertegel och två murade  
skorstenar med utkragning 

Övrigt
Byggnaden är uppförd 1921 som kommunalhus. 
Användes under 1990-talet som församlingshem.  
Är numera bostadshus. 

nr. 6
Åtorp 1:62, f.d. frikyrka och  
postkontor
Adress: Lidetorpsvägen 9
Byggnadstyp: F.d. verksamhetsbyggnad/bostad
Byggnadsstil: Sekelskifte
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Byggnaden har ett samhällshistoriskt värde då 
den tidigare fungerat som metodistkapell och 
postkontor.  

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym, ljusa färgsättning och veranda 

mot gatan
• Fönstrens placering
• Brutet sadeltak med takpannor och två skorstenar

Övrigt
Byggnadens reveterade fasad har klätts med träpanel 
och flera fönster har bytts. I byggnaden huserade 
fram till 1980-talet Metodistkapellet med livlig verk-
samhet. Här fanns också postkontor till 1987.
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nr. 8
Åtorp 1:85, Brokyrkan
Adress: Sundbyvägen 2
Byggnadstyp: Offentlig byggnad
Byggnadsstil: Postmodernism 
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Frikyrkobyggnaden är  en god representant för sin 
tid och har betydelse som samlingspunkt. Visar 
också på en kontinuitet av frikyrkoverksamhet på 
orten.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadsvolymen där kyrksalen tydligt av-  

speglas i det resliga taket och det stora höga   
fönstret på gaveln    

• Fasad av rött tegel och bruna fönster

Övrigt
Byggnaden är enligt uppgift uppförd 1980 efter  
ritningar av Birger Weststrand, Kristinehamn. Kyrkan 
ägs av Equmeniakyrkans medlemmar.

nr. 7
Åtorp 1:80
Adress: Lidetorpsvägen 1
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad samt bostad
Byggnadsstil: 1920-talsklassicism/funkis
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Byggnaden har kvar mycket av sin ursprungliga prägel 
och ligger strategiskt i en vägkorsning. Fönstrens 
placering och utförande samt den vidbyggda längan 
berättar om både verksamhet och bostadsdel. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Den reveterade fasaden i spritputs med släta   

foder kring fönster, entréparti, knutar och takfot
• Tälttak med lertegel. Takkupa och två murade   

skorstenar
• Fönstrens placering och utförande i trä med   

skyltfönster i bottenvåningen och tredelade   
tvåluftsfönster samt fönstrens kontrasterande   
färgsättning

Övrigt
Byggnaden är enligt uppgift uppförd 1934. Den är  
idag den enda kvarvarande reveterade byggnaden 
längs Lidetorpsvägen.
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nr. 9
Åtorp 1:88, Sundby gård
Adress: Åtorp 206
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Nyklassicism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Den relativt välbevarade gården ligger i utkanten 
av samhället och har värde både som några av de 
äldsta byggnaderna i samhället och som exempel  
på en av gårdarna som legat under gården Sund. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Gårdsbilden med huvudbyggnad och två flyglar 

samt två faluröda ekonomibyggnader
• Byggnadens klassicistiska karaktär med raka linjer, 

ljus panel och symmetriskt placerade fönster.
• Sadeltak med takpannor och två skorstenar

Övrigt
Huvudbyggnaden är enligt uppgift uppförd under 
1800-talets andra hälft. Den tidigare jordbruksfast-
igheten tillhör den miljö som utgörs av gårdar längs 
Letälven. 

nr. 10
Åtorp 1:94
Adress: Lidetorpsvägen 3
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad/flerbostadshus
Byggnadsstil: Sekelskifte/funkis
Värderingsklass:    Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Byggnadskropparna är centralt placerade längs 
Lidetorpsvägen och speglar med sina olika utföran-
den att det bedrivits en rad olika verksamheter här. 
Den öppna ytan framför byggnaderna bidrar till en 
torgliknande karaktär. 

Viktiga karaktärsdrag 
• De olika byggnadsdelarnas varierande former och 

volymer 
• Variationen av fönster och entréer som visar   

på olika funktioner bank/butik och bostad
• Sadeltaken med takkupor, lertegel och murade  

skorstenar
• Äldre portar och detaljer av trä

Övrigt
Här har funnits såväl bank som järnhandel och cykel-
verkstad. År 1963 utökades verksamhetens bensinsta-
tion. Den befintliga plåtfasaden tillkom 1978. 
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nr. 12
Åtorp 1:100, Sion,  
missionsförsamlingens f.d. kapell
Adress: Sundbyvägen 8
Byggnadstyp: f.d. offentlig byggnad/bostad
Byggnadsstil: Traditionell 
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Den gamla frikyrkobyggnaden är en god representant 
för sin tid och visar på en tidig frikyrkoverksamhet 
på orten. 

Viktiga karaktärsdrag 
• De stora fönstren och byggnadens volym med   

olika delar visar på den tidigare användningen   
som frikyrka

• Fönstrens placering och utförande i trä med   
luftindelning och spröjsning

• Troligen ursprungliga pardörrar i trä med  
spegelindelning

• Den faluröda fasaden och vita snickerier
• Sadeltak med valmad del över f.d. kor

Övrigt
Sionkapellet uppfördes enligt uppgift 1917 av frivilliga 
krafter och insamlade medel.

nr. 11
Åtorp 1:99, f.d. posthuset
Adress: Lidetorpsvägen 16
Byggnadstyp: F.d. verksamhetsbyggnad /bostad
Byggnadsstil: Nyklassicism
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Har som en av de äldsta byggnaderna längs  
Lidetorpsvägen ett högt kulturhistoriskt värde.  
Dess funktion som postkontor ger det också ett 
samhällshistoriskt värde. Även den  kvadratiska 
byggnaden intill har ett särskilt högt värde.

Viktiga karaktärsdrag 
• Den kubiska formen och slätpanel med list-
• indelning, profilerade knutar och takfot
• Tälttak med enkupigt lertegel och centrerad  

skorsten
• Fönstrens placering och utförande i trä med   

tvåluftsfönster, tredelade bågar och glasmått

Övrigt
Är enligt uppgift uppförd i början av 1800-talet  och 
har under en period fungerat som postkontor. Den 
faluröda byggnaden vid sidan om skall ha fungerat 
som pigkammare.
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nr. 13
Åtorp 1:122
Adress: Prästgårdsvägen 1
Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad/bostad
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Det gamla gästgiveriet är en av de äldre byggnaderna 
längs Lidetorpsvägen. Fastigheten har dessutom 
kontinuitetsvärde då transportverksamheten har 
fortsatt med taxirörelse.

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens traditionella utformning med faluröd 

lockpanel och vita snickerier
• Sadeltak med takpannor och skorstenar
• Tvåluftsfönster av trä med tre rutor per båge 

Övrigt
Byggnaden har enligt uppgift fått sin nuvarande  
karaktär på 1880-talet. Senare lockpanel och fönster.
Entrén byggdes om och till 1973.

nr. 14
Åtorp 1:123, fd lärar- och  
vaktmästarbostad
Adress: Lidetorpsvägen 24
Byggnadstyp: Offentlig byggnad
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Den gamla lärarbostaden från 1800-talets mitt är 
dels en av de äldre byggnaderna på orten, dels har 
den ett kontinuitetsvärde då den ännu nyttjas inom 
skolverksamhet.

Viktiga karaktärsdrag 
• Den rektangulära byggnadskroppen med 

faluröd träpanel
• Fönsterplacering och utförande i trä
• Sadeltak med takpannor och två skorstenar

Övrigt
År 1980 ändrades byggnadens användning från 
bostad till förskola. Byggnaden tillhör fortfarande 
skolverksamheten och kallas Fritidshemmet Eken.
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nr. 16
Åtorp 2:1, Församlingshem
Adress: Prästgårdsvägen 2
Byggnadstyp: Offentlig byggnad
Byggnadsstil: Modernism 
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Byggnaden har ett samhällshistoriskt värde då 
den uppfördes som prästgård och pastors-
expedition. Den speglar också tidens byggnads-
teknik och 1960-talets tankar om anpassning till 
befintlig bebyggelse. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Byggnadens volym med drag av folkhemsarkitektur, 

samt den faluröda fasaden och vita snickerier
• Fönstrens placering och utförande av trä med 

spröjs
• Sadeltak med takpannor och två skorstenar 

Övrigt
Uppförd som prästgård 1967 efter ritningar av stads-
arkitekt Nils E Larsson. År 1994 ändrades användningen 
till församlingshem, entrén gjordes då om. 

nr. 15
Åtorp 1:136
Adress: Lidetorpsvägen 10
Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus
Byggnadsstil: Traditionell
Värderingsklass:    Röd. Särskilt värdefull.

Har ett värde som en av byggnaderna längs 
Lidetorpsvägen med en traditionell  utformning. 

Viktiga karaktärsdrag 
• Den rektangulära byggnadskroppen med faluröd 

träpanel
• Sadeltak lagt med takpannor och murade   

skorstenar
• Fönstrens placering och utförande i trä med 

spröjs
• Den centrerade dörren

Övrigt
Byggnaden byggdes om och till år 1977.  
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Särskilt värdefulla miljöer 
på landsbygden

Utanför tätorterna var uppdraget att peka ut kulturhistoriskt  
värdefulla miljöer. Här presenteras fem värdefulla miljöer med  

viktiga karaktärsdrag och rekommendationer.
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Historik & Karaktär

På västra sidan om sjön Möckeln och intill Västersjön 
och Östersjön finns ett jordbrukslandskap som har 
koppling till järndriften. Här finns bergsmansgårdar 
och rester av hyttor.

Hyttor
I det här området anlades två hyttor vid forsande 
vattendrag under 1600-talet, Kvarntorp och Ström-
torp. Vid hyttorna framställdes tackjärn, som sedan 
forslades vidare till smedjor. Hyttorna ägdes gemen-
samt av bönder i trakten som hade bergsmanhem-
man, de kallades för bergsmän. För att få anlägga en 
hytta krävdes tillstånd (privilegier) från staten. Elden 
i både hyttorna och smedjorna krävde stora mängder 
bränsle, som togs från skogarna. Därför krävde staten 
att hyttor och bruk skulle ligga åtskilda, för att inte 
konkurrera om bränslet. 

Kvarntorp
Hyttan i Kvarntorp byggdes 1654 med masugn och till-
hörande flöden och dammar. Den fick sina privilegier 
1659, samtidigt med flera andra hyttor i trakten. Det 
var en andelshytta som under en period på 1830-talet 
ägdes av ett tjugotal hemman i trakten. Bland annat 

Knutsbol, Lervik, Kvarntorp, Strömed, Tällekullen, 
Alekärr, Ängebäck samt Klippan i Nysund. 

Hyttan drevs fram till 1870-talet och hyttplatsen är 
idag fornlämning med murrester från anläggningen. 
Uppe vid dammen som hörde till hyttan finns även en 
liten stenvalvsbro bevarad. Här gick en viktig väg mellan 
Karlskoga och Degerfors, som löper parallellt med 
dagens större väg 205/243.

Lilla Strömtorp
Hyttan i Strömtorp anlades 1665 och ägdes likt Kvarn-
torps hytta av bergsmän på gårdar i området, bland 
annat Gräsholmen, Holmtorp, Högeberg, Nyböle, 
Skogskärr, Vestansjö samt Stora och Lilla Strömtorp. 
Fem år innan hyttan anlades hade Georg Camitz fått 
rättigheter att anlägga en stångjärnshammare i
Degerfors. Camitz var därför i behov av tackjärn till 
den nya hammaren, vilket kunde produceras i hyttorna. 
Strömtorpshyttan fick sina privilegier 1668 och drevs 
till 1859, då bergsmansprivilegierna upphörde och 
många mindre hyttor lades ner. Tackjärnstillverkningen 
blev därefter fri för vem som helst och den mesta till-
verkningen skedde därefter i anslutning till järnbruken. 

Stenvalvsbron vid Kvarntorp är skyddad som fornlämning.

Väster om Möckeln
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Degernäs herrgård är idag en välbesökt anläggning.

Ett mindre torp står kvar intill resterna av hyttplatsen i Kvarntorp.
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En av de välbrukade gårdarna i Stora Strömtorp.
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Storgården i Stora Strömtorp.

I Lilla Strömtorp finns den gamla hyttplatsen som idag 
är skyddad som fornlämning. Den utgörs av ruiner av 
hyttan, en dammvall och en slaggvarp. I hela området 
är jorden svart med stora inslag av slagg. Intill ligger 
också gården Lilla Strömtorp med mangård och 
ekonomibyggnader. 

Stora Strömtorp
Från Lilla Strömtorp slingrar sig den gamla vägen längs 
en åsrygg genom landskapet ner till Stora Strömtorp i 
söder. Här är vägen delvis kantad av stora lövträd och 
stenmurar. Här finns tre gamla bergsmansgårdar med 
huvudbyggnader (med gavlarna mot vägen) samt 
ekonomibyggnader. Här byggdes även en skola år 1911, 
men den och lärarbostaden är rivna. 

Jordbruk
Parallellt med hyttdriften var bergsmännen också 
jord- och skogsbrukande bönder. När hyttorna av-
vecklats blev jordbruken huvudnäringen i området. 
Landskapet har än i dag en del öppna betes- och 
åkermarker. 

Degernäs
I sydöstra änden av miljön ligger Degernäs herrgård 
där man idag kan äta mat, spela golf eller campa. 
Man kan se att Degernäs är en gård med anor genom 
huvudbyggnadens symmetriska och traditionella ut-
formning, de två flyglarnas placering och stora 
ekonomibyggnader, samt dess läge invid vatten.

Läget gillades redan i slutet av 1500-talet när det sägs 
att en finne vid namn Mattes Finne slog sig ner här. 
Med tiden utvecklades området till en större gård och 
den köptes på 1660-talet av Georg Camitz som bara 
några år tidigare kommit hit från Polen. Camitz kom 
att lägga grunden för det som så småningom skulle bli 
Degerfors järnverk och gården är därför förknippad 
med bruket. Georg Camitz bodde dock aldrig på 
Degernäs utan i Kristinehamn, där han med tiden blev 
borgmästare. Men i mitten av 1700-talet flyttade en av 
hans söner till Degernäs och det är sannolikt att det 
till stor del är sonens verk vi ser idag. Precis som till 
många andra bruksherrgårdar hörde ett stort jord-
bruk med djurhållning till gården. Gården såldes i 
mitten av 1800-talet till Jeppe Strokirk på Ölsboda 
och kom sedan att ha flera olika ägare fram till 1946 
då anläggningen köptes av Degerfors köping. 
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Kulturhistoriskt värde
Miljön har både ett lokalhistoriskt, regionalt och 
kanske även nationellt samhällshistoriskt värde då 
järnframställningen varit en viktig faktor för den eko-
nomiska utvecklingen både regionalt och nationellt. 
Bergsmansgårdar samt rester av hyttor i Kvarntorp 
och Strömtorp är tydliga värdebärare av denna historia.  

Ett kulturhistoriskt värde har även landskapet med 
öppen jordbruksmark, skogspartier, kuperad mark 
med dungar samt byggnaders placering i landskapet. 
Den långa kontinuiteten i användandet av landskapet 
berättar om många generationers liv och arbete. En 
del av landskapsbilden är även den slingrande vägen, 
stenmurar och gamla träd. Sammantaget finns här 
både upplevelsevärden samt dokumentvärden.
Flera av byggnaderna inom miljön har höga kultur-
historiska värden i sig. Det gäller till exempel före detta 
bergsmansgårdar som kan visa på en äldre byggnads-
teknik och är konkreta värdebärare av historien om 
järnet. Degernäs herrgård innehåller även den kopp-
lingar till järnframställningen. Platsen har en lång his-
toria som boplats och visar upp en högreståndsmiljö 
med herrgård med flera byggnader, allé och ett 
öppet, tidigare odlat, landskap.

Viktiga karaktärsdrag i miljön

• Hyttområdena vid Kvarntorp och Strömtorp. 

• Stenvalvsbron i närheten av Kvarntorp. 

• Bebyggelsemönstret med byggnaders placering 
uppe på höjder och åsar, ofta med gaveln mot 
 vägen, alternativt invid vatten. 

• Bergsmansgårdar och andra äldre gårdar. Deras 
timrade stommar och fasadpaneler som antingen 
är rödmålade eller har ljusa oljefärger. Äldre fönster 
och deras ofta symmetriska placering. Ibland 
finns emipredetaljer vid dörrar och andra deko-
rativa snickerier. Taken har sadeltak och är täckta 
av skiffer eller tegel. 

• Alla gjutjärnsskorstenar. 

• Alla skiffertak.   

• En samling äldre byggnader i Stora Strömtorp har 
extra högt värde och känslighet. 

• Slingrande äldre vägsträckningar, till exempel i 
Strömtorp. 

• Äldre stenmurar i landskapet. 

• Alléer och planterade trädrader utmed vägar. 

• De öppna ytorna kring större gårdar som  
Degernäs herrgård.

Rekommendationer

Miljön bedöms vara ett sådant särskilt värdefullt 
bebyggelseområde som anges i plan- och bygglagens 
(PBL) 8 kapitel 13 §. Se riktlinjerna för värdefulla miljöer 
i kulturmiljöprogrammets inledning och bevara de 
viktiga karaktärsdragen som anges ovan, för att 
värdet i miljön ska bestå. 

Äldre byggnader inom denna miljö bör inte rivas. För 
att kommunen ska ha möjlighet att påverka detta bör 
områdesbestämmelser eller detaljplan upprättas,  
eftersom det inte krävs rivningslov där sådan saknas. 
Det rekommenderas för Stora Strömtorp (PBL 4:42 
samt 9:34). 

Nya byggnader placeras likt bebyggelsemönstret 
på platsen. I till exempel Strömtorp ligger de flesta 
gårdarna med gaveln mot vägen. Byggnader bör 
generellt inte placeras på åkermark utan ges stöd av 
höjder och skog. (PBL 2:6 och 8:9) I förhandsbesked 
kan villkor för byggnaders utformning skickas med 
till framtida bygglov. Nya byggnader bör anpassas i 
sin utformning till byggnadstraditionen på platsen. 
Nya byggnader i väl synliga miljöer, i trakter av äldre 
bebyggelse, bör anpassas i storlek och form, ha 
fasadmaterial i trä, målat med röd slamfärg eller ljus 
oljefärg, gärna med snickerier i kontrasterande kulörer. 
Tak bör ha formen av sadeltak och på bostadshus 
vara täckta av lertegel eller skiffer. (PBL 2:6, 8:9 och 
8:13). 

Trädgården vid Degernäs herrgård har stor potential 
att utvecklas och bli en del av besöksmålet. De två 
flygelbyggnaderna framför Degernäs huvudbyggnad 
kan med fördel återställas till putsade fasader.  

Hyttområden vid Kvarntorp och Strömtorp, samt den 
gamla stenvalvsbron, bör hållas fria från vegetation. 
De är skyddade som fornlämningar enligt Kulturmiljö-
lagens 2: a kapitel. Vid frågor kontakta länsstyrelsen. 

Alléer och trädrader med fem träd eller fler kan 
omfattas av miljöbalkens biotopskydd (7 kap. 11 §). 
Kontakta länsstyrelsen för mer information.
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På östra sidan om sjön Möckeln finns ett äldre jord-
brukslandskap med gårdar placerade intill åsen och 
öppna jordbruksmarker ner mot sjön.

Landskapsbild
I öster reser sig en lång åsrygg som ger stöd åt den 
äldre bebyggelsen, och ner mot sjön Möckeln i väster 
breder öppna åkermarker ut sig. Mellan åsen och de 
öppna markerna går vägen mellan Degerfors och  
Karlskoga. Förutom öppna landskap finns betesmarker 
med dungar och enbackar. I den norra delen av miljön 
finns även en höjd närmare vattnet, här finns Knutsbol, 
en äldre gårdsbildning som idag är hembygdsgård. 

Kosia
I folkmun kallas östra sidan av Möckeln för Kosia. 
Namnet kommer från en tid då en storbonde på västra 
sidan om sjön rodde över sina kor hit på bete. På den 
tiden var det inte lika många som bodde här och där-
för blev det Kosia. Idag finns inte så många kor som 
betar på ängarna, men det finns i stället hästar som 
hjälper till att hålla landskapet öppet.

Gårdar
Flera av jordbruksfastigheterna har gamla anor, som 
Duvedalen och Brännebacken. I Ålekärr finns uppgifter 
om att människor har bott sedan 1648. Här ligger idag 
ett bostadshus från 1842 med en allé ner mot sjön. 
Under 1900-talet har bebyggelsen kompletterats  
utmed vägen, med fin utsikt mot sjön i väster.

Knutsbol
Hemmanet Knutsbol nämns redan 1555 och under 
samma århundrade var det bostad åt Karlskogas 
präst. Här finns en välbevarad bybildning i ett vackert 
läge på en sluttning ner mot Möckeln. En äldre gård 
fungerar sedan 1954 som Degerfors hembygdsgård. 
Några av byggnaderna på hembygdsgården är hit- 
flyttade, som en loftbod, en banvaktarstuga och en 
smedja. I Knutsbol finns även ett före detta skolhus 
från 1870-talet och ett ordenshus från 1902.

Sandsten
I närheten av Knutsbol ligger ett gammalt sandstens-
brott upp mot åsen. Bergarten är av typen Visingsö-
sandsten och detta är den nordligaste kända platsen 
för bergarten och därmed av geologiskt intresse, där-
för har området blivit skyddat som riksintresse för 
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En av gårdarna intill åsen.
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Karta över området med den utpekade miljön inom den röda linjen.
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Hembygdsgården i Knutsbol.

Gårdarna ligger placerade längs åsryggen.

naturvård. När brytningen startade är oklart, men när 
järnverket byggdes ut på 1860- och 70-talen fanns 
behov av sandsten till ugnsreparationer. Till en början 
ska transporten av sandstenen ha skett med båt ända 
till Bofors, men sedan en smalspårig järnväg anlagts 
1871–73 fanns goda förutsättningar att transportera 
stenen via rälsen.

Järnvägen
Sträckan mellan Striberg och Degerfors kallades  
Vikern - Möckelns järnväg efter sjöarna som var dess 
ändstationer. Då järnvägslinjen lagts ner 1907 sparades 
rälsen mellan brottet och bruket. Troligen skedde 
transporten av sten fortsatt på rälsen, men då med 
draghjälp av oxar eller hästar. Idag används delar av 
den gamla banvallen som bilväg. 

Äldre vägdragning
En ännu äldre vägsträckning löper högre upp på åsen 
mellan gårdarna. Den slingrande vägen har anpassat 
sig efter naturens förutsättningar och utgör i sig en 
viktig värdebärare i området.



261

Öster om Möckeln

Öster om Möckeln
Kulturhistoriskt värde

Miljön visar ett äldre jordbrukslandskap och bebyg-
gelsestruktur där hus har byggts på torra åsar och od-
lingar röjts vid den bördiga marken på före detta sjö-
botten intill Möckeln. Däremellan ligger betesmarker 
och glesa trädpartier, med den tätare skogen som 
fond högst uppe på åsen. Miljön präglas tydligt av na-
turens förutsättningar och området är därför intres-
sant både ur natur- och kulturmiljöaspekt. Jord-
brukslandskapet med dess gårdar har en tydlig 
koppling till 1800-talets markutnyttjande och i vissa 
fall finns dokument om gårdar ända tillbaka till 
1500-talet. Den långa kontinuiteten berättar om tidi-
gare generationers brukande av marken. Miljön har 
således främst ett kulturhistoriskt dokumentvärde i 
landskapsbild och bebyggelsestruktur. Men även ett 
visst miljömässigt upplevelsevärde när man färdas ge-
nom eller befinner sig i miljön. Enskilda byggnader, 
som vid Knutsbol och Ålekärr, har ett högt bebyggel-
sehistoriskt värde i sig. 

Viktiga karaktärsdrag i miljön

• Byggnaders placering i landskapet med stöd  
av höjder, samt utmed den gamla vägen. 

• Äldre byggnaders placering i förhållande till  
varandra i form av gårdsbildningar, samt vid 
Knutsbol likt en by.   

• Det öppna odlings- och beteslandskapet ner  
mot Möckeln. 

• Vägsträckningen som går utmed den gamla  
banvallen. 

• Den äldre slingrande vägsträckningen mellan  
gårdar upp mot åsen. 

• Allén vid Ålekärr.

Rekommendationer

Miljön bedöms vara ett sådant särskilt värdefullt 
bebyggelseområde som anges i plan- och bygglagens 
(PBL) 8 kapitel 13 §. Se riktlinjerna för värdefulla miljöer 
i kulturmiljöprogrammets inledning och bevara de 
viktiga karaktärsdragen som anges ovan, för att värdet 
i miljön ska bestå. 

Äldre byggnader inom denna miljö bör inte rivas.  
För att kommunen ska ha möjlighet att påverka detta 
bör områdesbestämmelser eller detaljplan upprättas, 
eftersom det inte krävs rivningslov där sådan saknas. 
Detta rekommenderas särskilt för den äldre bebygg-
elsemiljön i Knutsbol (PBL 4:42 samt 9:34). 

Nya byggnader bör placeras likt bebyggelsemönstret 
på platsen, det vill säga med stöd av höjder och inte 
i öppna marker. (PBL 2:6 och 8:9) I förhandsbesked 
kan villkor för byggnaders utformning skickas med till 
framtida bygglov. Nya byggnader bör anpassas fram-
för allt i storlek och form till befintlig bebyggelse men 
även på vissa känsliga platser i fasad- och takmaterial 
(träfasad och tegeltak) (PBL 2:6, 8:9 och 8:13). 
 
Odlings- och beteslandskap inom miljön bör hållas 
öppna. 
 
Alléer och trädrader med fem träd eller fler kan 
omfattas av miljöbalkens biotopskydd (7 kap. 11 §). 
Kontakta länsstyrelsen för mer information.
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Gårdar längs 
Letälven
Historik & Karaktär

Söder om Degerfors rinner Letälven. Längs dess västra 
strand ligger en rad stora gårdsanläggningar med 
åkrar emellan. Längre söderut finns två byar längs en 
slingrande väg i ett mer småskaligt jordbrukslandskap.

Letälven
Med sina 22 km är Letälven Örebro läns längsta 
vattendrag. Den breda älven får sitt vatten från sjön 
Möckeln vid Degerfors i norr, och rinner sedan ut i 
Skagern i söder. Stränderna kantas av en rad större 
jordbruksfastigheter, framför allt på den västra sidan.

En plats med lång historia
I det kringliggande landskapet finns flera fornlämningar 
som berättar att landskapet varit nyttjat sedan mycket 
lång tid tillbaka. Åldern på gårdsanläggningarna varierar, 
men de äldsta har sitt ursprung i tidig medeltid. Inom 
miljön finns spår av järnets betydelse där Håkanbol är 
ett av de äldsta och största bevisen för detta, men här 
gör också större rena jordbruksfastigheter tydliga av-
tryck i landskapet.  

Dagens byggnader är i de flesta fall från 1800-talet  
där några av huvudbyggnaderna har tydliga drag av 
empirestilen, som var populär under första halvan av 
1800-talet.  

Stora gårdar
De stora gårdsanläggningarna har vackra lägen och 
ligger oftast väl synliga i det öppna jordbrukslandskapet. 
Huvudbyggnaderna med flyglar och ekonomibyggnader 
är symmetriskt placerade och alléer och trädgårdar 
understryker gårdarnas höga status. Mangårdsbygg-
naderna har oftast ljust målade fasader och skiffertak. 

Billinge är en av de stora gårdarna längs Letälven.
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Karta över området med den utpekade miljön inom den röda linjen. Tätorten 
Åtorp, inom grön, ingår inte i miljön. 
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På västra sidan om Letälven ligger de stora gårdarna på rad.

De välbevarade gårdsstrukturerna är tydligt avläsbara 
i landskapet och har en påtaglig inverkan på området 
längs älven. Även avstånden mellan gårdarna, med 
den öppna brukade jorden, understryker gårdarnas 
status som stora jordbruksfastigheter.   

Småskaligt landskap
I kontrast till de stora gårdarna längs Letälven, där  
de symmetriska och noga planerade anläggningarna 
ligger väl synliga i ett öppet landskap, finns i sydväst  
en helt annan landskapskaraktär. Här har man också 
bedrivit jordbruk, men i en mindre skala och under 
andra förutsättningar. Vägen är slingrande och relativt 
smal. Den följer mjukt det böljande landskapet där 
byggnaderna placerats längs vägens båda sidor.  
Skogen, åkermarken och vägen utgör förutsättningarna 
för den framvuxna bebyggelsestrukturen. Byggnader-
nas placering, volymer och material är resultatet av 
landskapet och jordbrukets behov. 

Byar
I höjd med Åtorp finns byarna Gärdsbol och Mo. 
Gärdsbol finns omnämnd i jordeboken 1540 och  
gården Mo var ett torp under Riseberga kloster ungefär 
samtidigt. Från denna äldsta tid finns idag ingen be-
byggelse kvar, men dagens byggnader ligger fortfarande 
längs den slingrande vägen och kryper upp mot 
skogskanten med en till synes spontant framväxt 
struktur. Gårdarna ligger antingen samlade, eller med 
bostadshuset på ena sidan och ekonomibyggnaderna 

på den andra. De gamla bostadshusen är timrade i en 
eller två våningar och ligger oftast med långsidan mot 
vägen. De har sadeltak och panelade fasader som är 
målade i röd slamfärg eller ljusa oljefärger. Ekonomi-
byggnaderna ligger oftast med gaveln mot vägen och 
är målade i röd slamfärg. 

Byn Mo
Mo präglas av både skogsmark och uppodlad jord-
bruksmark. Den slingrande vägen kantas av gamla löv-
träd. Byggnaderna skapar en liten bybildning som är 
framvuxen kring korsningen mellan två äldre vägar. 
År 1638 ska det ha uppförts en tullstation i vägkors-
ningen där väg 204 motsvaras av den historiskt viktiga 
Letstigen som förband Närke med Värmland. För att 
få passera korsningen behövde man betala tull, pengar 
som gick till statskassan. Enligt uppgift ska tullen funnits 
kvar till början av 1810-talet, då tullarens stuga ska ha 
flyttats till ett hemman i Rudskoga socken. Det fanns 
även en tull i Åtorp, på Närkesidan av Letälven. Inkom-
sterna skall ha gått till att bekosta uppförandet av 
Landsvägsbron i sten som stod färdig 1817. 

I miljön finns olika typer av byggnader som speglar det 
förindustriella samhället: äldre bostadshus, ekonomi-
byggnader och en gammal affär i vägkorsningen. Här 
uppfördes även ett metodistkapell 1871, som enligt 
uppgift ska vara Värmlands första metodistkapell. 
Kapellet ligger kvar på ursprunglig plats och nyttjas 
fortfarande.

Gårdar längs Letälven
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Kulturhistoriskt värde
I den här miljön finns två karaktärer som båda skildrar 
en viktig del av kommunens utveckling på landsbygden. 
Kontinuiteten av människor som bott här är lång, nära 
bra vatten att färdas på, jordbruksmark och viktiga 
vägkorsningar. 

De stora gårdarna är värdefulla var och en för sig och 
har kulturhistoriska och bebyggelsehistoriska värden. 
Flera är kompletta med flygel- och ekonomibyggnader, 
ofta placerade symmetriskt med anslutande alléer 
och jordbruksmark. Tillsammans utgör de en tydlig 
och värdefull landskapsbild utmed Letälvens strand. 
Särskilt värdefulla gårdsmiljöer är Norra Håkanbol, 
Södra Håkanbol, Lidetorp, Billinge, Äng, Sund och 
Sundby.

Den andra karaktären är det mer småskaliga jordbruket 
där gårdar samlats i närheten av varandra. Byarna 
Gärdsbol och Mo är goda exempel på bybildningar 
med historisk förankring och tydlig avläsbarhet. Förbi 
Mo gick dessutom Letstigen som varit en historiskt 
viktig väg. Bebyggelsestrukturen i byarna har ett kultur- 
historiskt värde som äldre kulturlandskap. Byarna är 
också värdefulla som komplement till ”herrgårds-
landskapet” i närheten. Tillsammans berikar de  
landskapsbilden och ger en fördjupad förståelse  
av historiskt ägande och markanvändning. 

Viktiga karaktärsdrag i miljön

• De stora gårdarna med tillhörande byggnader. 
Särskilt viktiga är Norra Håkanbol 1:57, Södra  
Håkanbol 1:34, Lidetorp 1:2, Billinge 2:1, Äng 1:3, 
Sund 1:1, Åtorp 1:88 med Sundby. Viktiga karaktärs- 
drag på mangårdsbyggnaderna är ljusmålade 
fasader, tidstypisk utformning på fönster och 
portar samt i några fall, skiffertak. 

• Placeringen av byggnader på de stora gårdarna, 
med huvudbyggnaden i blickfånget, flyglar sym-
metriskt placerade och ekonomibyggnader vid 
sidan av. 

• Alléer och äldre trädgårdsstrukturer med plant- 
eringar och gångar, samt grindar, staket, murar 
och små komplementbyggnader. 

• Avstånden mellan gårdarna, den brukade jorden 
som är mellanrum utan bebyggelse, understryker 
karaktären av stora jordbruksfastigheter.   

• Äldre byggnader i Mo och Gärdesbol. Bostadshus, 
ekonomibyggnader, kapellet och spår av handel. 

• Placeringen av bebyggelse i bystruktur utefter  
vägen i Gärdesbol och Mo med stöd av skog eller 
 i klunga med andra hus. 

• Vägens dragning, särskilt i den södra delen av  
miljön, förbi Gärdesbol och Mo samt vägkorsningen 
i Mo. Äldre lövträd som växer utmed vägen. 

Rekommendationer

Miljön bedöms vara ett sådant särskilt värdefullt 
bebyggelseområde som anges i plan- och bygglagens 
(PBL) 8 kapitel 13 §. Se riktlinjerna för värdefulla miljöer 
i kulturmiljöprogrammets inledning och bevara de 
viktiga karaktärsdragen som anges ovan, för att värdet 
i miljön ska bestå. 

Äldre byggnader inom denna miljö bör inte rivas.  
För att kommunen ska ha möjlighet att påverka detta 
bör områdesbestämmelser eller detaljplan upprättas, 
eftersom det inte krävs rivningslov där sådan saknas. 
Det rekommenderas för sträckan väster om Letälven 
med de stora gårdarna, samt eventuellt för Mo (PBL 
4:42 samt 9:34). 

Bygglov för nya byggnader inom miljön bör ges mycket 
restriktivt i närheten av de stora gårdarna. Nya  
byggnader bör placeras och utformas med hänsyn 
till herrgårdarna och anpassas i placering, volym, ma-
terial och kulör. Nya byggnader i Mo och Gärdesbol 
bör placeras och utformas med de äldre bygg- 
naderna som förebild. Bostadshus har oftast sadeltak 
med tegelpannor och fasader klädda med träpanel. 
Ekonomibyggnader har rödfärgade paneler, svarta 
portar och tak lagda med tegel eller plåt. (PBL 2:6, 
8:9, 8:13).  

Inom den utpekade miljön bör de viktiga karaktärs- 
dragen underhållas och vårdas med tidstypiska  
material och metoder, på ett sådant sätt att de 
kulturhistoriska värdena inte går förlorade (PBL 8:14). 
Underhållet bör göras med utgångspunkt i den  
enskilda byggnadens karaktärsdrag (PBL 8:17). 

Alléer och trädrader med fem träd eller fler kan 
omfattas av miljöbalkens biotopskydd (7 kap. 11 §). 
Kontakta länsstyrelsen för mer information.

Gårdar längs Letälven
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Öster om Skagern 
Historik & Karaktär

Intill sjön Skagerns strand ligger ett jordbrukslandskap 
som tydligt visar på en lång kontinuitet i brukandet av 
landskapet. Två äldre vägar slingrar sig mellan byar, 
åkrar och ängar.

Två äldre vägar
Söder om Åtorp sträcker sig två vägar söderut. Den 
ena ligger uppe på åsen och präglas av odlingsmark 
och små bybildningar. Den andra slingrar sig utmed 
ett strandnära läge vid sjön Skagern. Vägarna har  
troligtvis utvecklats ur de första rid- och gångstigarna 
som löper mjukt och följsamt genom byarna. Utefter 
den gamla landsvägen på åsen i öster finns två milstenar 
som uppskattas vara från 1700-talets mitt och därmed 
bland de äldsta i länet. 

Uppe på åsen, från Stensäng till Långåsen 
Landskapet uppe på åsen präglas av en småflikig jord-
bruksbygd med åker och hagmarker. Det är ett flackt 
odlingslandskap med mindre skogspartier och äldre 
stora lövträd som vackert kantar vägen genom byarna. 
Hagmarkerna har lång kontinuitet och flera gårdar 
finns omnämnda redan på medeltiden. Förutom äldre 
vägar och byggnader finns synliga kulturlämningar 
som odlingsrösen, diken, stenmurar och åkerholmar 
som berättar om en lång tradition av jordbruk.
 
Bebyggelse
Uppe på åsryggens höjd är byggnaderna samlade i 
byar. Höjder har varit, och är, bra platser för bebyggelse 
då marken är torr när vattnet lätt rinner bort. Här ligger 
främst mindre gårdar, byggda av de material som 
fanns att få tag på i trakten: trä till stomme och fasad, 
sten till grunden och lertegel på taket. De flesta av 
ekonomibyggnaderna är från tidigt 1900-tal och är 
rödmålade.

Vägen intill vattnet, från Vårbrogrind till Fallet
Längs den slingrande vägen i närheten av Skagerns 
nordöstra strand är inte det öppna odlingslandskapet 
lika dominerande som uppe på åsen. Det brutna land-
skapet är varierat och betesmarker, ängar och strän-
der, blandas med lövskog och barrskog i dungar och 
mindre skogspartier. Då och då öppnar landskapet 
upp sig mot Skagern och dungar ramar in utsikten mot 
det öppna vattnet. Det äldre brukandet av jorden gör 
sig påmint genom stengärdsgårdar mellan sjö och 
skog, de skulle hålla boskapen på strandängarna  
utanför den odlade jorden.

Vägen, som sannolikt är en gammal fägata, går genom 
flera mindre byar som Vårbo, Eka och Grannäs. Här 
finns både mindre och enklare torp och större pietets- 
fulla byggnader med stora verandor och omsorgsfulla 
detaljer. 

Fiske
Närheten till vattnet och tillgången till det goda laxfisket 
var förr ett överlevnadsvillkor för befolkningen vid 
Skagern. Spår av fisket finns fortfarande kvar i form 
av stenrösen vid Letälvens mynning. Här vid älvens ut-
lopp pågick notdragning fram till 1939 då kraftverket 
uppströms byggdes. I närheten av Vårbrogrind har det 
gjorts fynd av stenåldersyxor, vilket visar att människor 
under förhistorisk tid följde vattendragen på sina 
vandringar. Än idag präglas miljön kring Letälvens 
mynning av fiske, både sportfiske och under augusti 
månad kräftfiske.

Med utsikt över sjön Skagern.
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Karta över området med den utpekade miljön inom den röda linjen.
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Ekonomibyggnaderna kantar den slingrande vägen.

Ett av de välbevarade bostadshusen.
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Kulturhistoriskt värde
Miljön har en tydlig koppling till jordbrukets utveckling 
från 1800-talets slut, och i vissa fall äldre än så. Det 
finns flera spår kvar i landskapet som kan berätta om 
människors nyttjande av jord och vatten långt tillbaka 
i tiden och fram till idag, eftersom dagens nyttjande 
har tillåtit att rester av äldre tiders bruk har bevarats. 
Trots skiften och utveckling av ett modernt jordbruk 
har miljön bibehållit sina äldre drag såväl i landskapet 
som i bebyggelsen. Kontinuitetsvärdet i användandet 
av platsen är tydlig, samt det kulturhistoriska värdet i 
landskapsbilden. De kulturhistoriska värdena är också 
tätt sammanflätade med naturvärden, som den bio-
logiska mångfalden som uppstått i människors nytt-
jande av marken.

Viktiga karaktärsdrag i miljön

• Landskapsbilden uppe på åsen: karaktär av  
öppet odlingslandskap. Nere mot Skagern: ett 
mer varierande, småflikigt landskap. 

• De två gamla vägarnas sträckningar. 
 • Byarna, med byggnaders placering i bystrukturer, 
utmed de äldre vägarna. Gårdsformationer. 

• Äldre byggnader, både bostadshus och olika typer 
av ekonomibyggnader som ängslador, jordkällare, 
rödmålade ladugårdar m.m. 

• Ett öppet och levande odlings- och betesland-
skap, som strandängar, åkrar och betesmarker. 

• Tecken på ett traditionellt brukande av jorden, 
som odlingsrösen, diken, åkerholmar och sten-
murar. 

• Vårdträd, d.v.s. stora enskilda träd som hör till 
äldre gårdsmiljöer.  

• Äldre stora lövträd som kantar vägen genom 
byarna.   

Rekommendationer

Miljön bedöms vara ett sådant särskilt värdefullt 
bebyggelseområde som anges i plan- och bygglagens 
(PBL) 8 kapitel 13 §. Se riktlinjerna för värdefulla miljöer 
i kulturmiljöprogrammets inledning och bevara de 
viktiga karaktärsdragen som anges ovan, för att  
värdet i miljön ska bestå. 

Äldre byggnader inom denna miljö bör inte rivas. För 
att kommunen ska ha möjlighet att påverka detta bör 
områdesbestämmelser eller detaljplan upprättas, 
eftersom det inte krävs rivningslov där sådan saknas 
(PBL 4:42 samt 9:34). 

Nya byggnader bör placeras likt bebyggelsemönstret 
på platsen, d.v.s. så långt det är möjligt i befintliga 
byar och utefter de två äldre vägarna (PBL 2:6 och 
8:9). I förhandsbesked kan villkor för byggnaders 
utformning skickas med till framtida bygglov.  

Nya byggnader bör anpassas i storlek, form, fasad 
(trä) och tak (tegel eller skiffer på bostadshus, plåt 
på ekonomibyggnader) samt kulörer (rött eller ljusa 
traditionella färger) till befintlig bebyggelse (PBL 2:6, 
8:9 och 8:13). 

Odlings- och beteslandskap inom miljön bör så långt 
det är möjligt hållas öppna. 

Alléer och trädrader med fem träd eller fler kan 
omfattas av miljöbalkens biotopskydd (7 kap. 11 §). 
Kontakta länsstyrelsen för mer information. Tänk  
på att förnya trädbeståndet successivt. 

De två äldre vägsträckningarna bör bevaras och inte 
genomgå ingrepp som tex rätning av kurvor.

Öster om Skagern
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Ölsboda
Historik & Karaktär

Söder om Degerfors, mellan sjöarna Stor-Björken och 
Ölen ligger den vackra herrgårdsanläggningen Ölsboda 
samt rester från ett järnbruk. Miljön förmedlar historia 
från över 350 år och har höga kulturhistoriska värden.

Järntillverkning
Ölsbodas tidiga historia hänger tätt samman med 
traktens järntillverkning. En stångjärnshammare an-
lades på 1660-talet vid sjön Ölen. År 1679 utökades 
brukets ägor med hemmanet Ölsboda, som också gav 
namn åt bruket. Här bedrevs stångjärnssmide fram till 
1864 och en spiksmedja var i bruk till 1900-talets bör-
jan. 

Vid den gamla bruksplatsen finns en kanal/damm i 
anslutning till sjön Ölen, som försåg vattenhjul med 
vatten och användes för transporter. Två stensatta 
vattenrännor för vidare vattnet till Svartån och vidare 
ner till Stor-Björken. Här finns även en stenvalvsbro 
och två arbetarlängor med gjutjärnsskorstenar och 
skiffertak. 

På 1750-talet flyttades hela gårdsbebyggelsen från 
bruksområdet vid Ölen till sin nuvarande plats vid sjön 
Stor-Björkens norra strand. En allé med gamla lövträd 
leder från herrgården och landsvägen till den gamla 
bruksplatsen. Allén finns utritad redan på 1796 års karta 
och bidrar starkt till kopplingen mellan herrgården och 
den gamla bruksplatsen. 

Byggnader vid herrgården
Den nuvarande gårdsanläggningen har i hög grad 
präglats av familjen Strokirk som ägde Ölsboda under 
åren 1772–1854. Under bergsfogden Elias Strokirks tid 
byggdes en mängd nya byggnader, bland annat båt-
hus, klensmedja, spannmålsmagasin och den före 
detta kontorsbyggnaden. 

Den putsade herrgårdsbyggnaden från 1828 är upp-
förd i empirstil. Ner mot sjön ligger två putsade flygel-
byggnader och bakom huvudbyggnaden ligger en 
timrad och panelklädd kontorsbyggnad samt en falu-
röd arbetarlänga. Ett antal mindre ekonomibyggnader 
kompletterar gårdsbilden, som vänder sin framsida ut 
mot sjön.  

Öster om gårdsanläggningen går idag riksväg 204  
och Nordvästra stambanan parallellt med varandra. 
De skiljer miljön kring herrgården från en stor ekonomi- 
byggnad och det gamla bruksområdet längre öster ut. 
Ekonomibyggnaden som är en rest från tiden då det 
bedrevs ett stort jordbruk på Ölsboda, har en öppen 
sida mot söder och innehåller bland annat vagnslider, 
ladugård och stall. 

En av arbetarlängorna vid den gamla bruksplatsen. En stenskodd vattenfåra vid den gamla bruksplatsen.
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Karta över området med den utpekade miljön inom den röda linjen. Avgränsningen 
av byggnadsminnet inom orange linje.
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Ölsboda herrgård ligger strax intill sjön Ölen.

Kontorsflygeln uppförd 1861.

Ölsboda
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Området Ölboda
Kulturhistoriskt värde
Med rötter i 1600-talets järnhantering har miljön ett 
historiskt och byggnadshistoriskt värde så väl som ett 
lokalhistoriskt värde för trakten. Gården innehåller 
ett stort antal välbevarade byggnader från olika tider. 
Huvudbyggnaden och kontorsbyggnaden från tiden 
kring 1830 har båda utformats med inspiration från 
Rosendals slott på Djurgården i Stockholm och är 
goda exempel på det tidiga 1800-talets empirstil. 
Sammantaget med välbevarade interiörer av hög  
kvalitet har dessa byggnader ett högt konst- och arki-
tekturhistoriskt värde. En del av miljön, som omfattar 
området kring herrgårdsanläggningen, är sedan 2002 
skyddad som byggnadsminne med hänvisning till att 
området är ”synnerligen märklig genom sitt kulturhis-
toriska värde”. Arbetarbostäder, ekonomibyggnader 
och rester från bruket är trots att de inte ingår i bygg-
nadsminnet även de mycket viktiga komponenter för 
att förstå helheten och har historiska, pedagogiska 
och byggnadshistoriska värden. Miljön kring Ölsboda 
herrgård har fina miljömässiga upplevelsevärden med 
sin park intill vattnet, även om området är privat.

Viktiga karaktärsdrag i miljön

• Äldre byggnader, bland annat herrgården med två 
flyglar, kontorsbyggnad, liten åttkantig byggnad/
lusthus, tre längor för arbetarbostäder med till-
hörande uthus, smedja och ekonomibyggnader 
som spannmålsmagasin, lada, stall och vagnslider. 

• Parkstruktur kring herrgården, samt allén som 
förbinder herrgården med det gamla bruks- 
området. 

• Lämningar efter den gamla bruksplatsen med två 
stensatta vattenrännor, kanalen och en stenvalvs-
bro.  

• Alla skiffertak. 

• Alla gjutjärnsskorstenar. 

• Lämningar efter tidigare byggnader, till exempel 
grund efter båthus, samt stensatta kajkanter, 
stenmurar och stentrappor. Gjutjärnsstaket,  
grindar och grindstolpar. 

Rekommendationer

Miljön bedöms vara ett sådant särskilt värdefullt 
bebyggelseområde som anges i plan- och bygglagens 
(PBL) 8 kapitel 13 §. Se riktlinjerna för värdefulla miljöer 
i kulturmiljöprogrammets inledning och bevara de 
viktiga karaktärsdragen som anges ovan, för att värdet 
i miljön ska bestå. 

Herrgården och dess närmaste omgivning är skyddat 
som byggnadsminne enligt 3 kapitlet i kulturmiljölagen. 
Kontakta länsstyrelsen inför ändringar. Byggnaderna 
får till exempel inte rivas, flyttas eller ändras. I vissa 
byggnader får fast inredning inte förändras. Byggnader 
och trädgård ska underhållas så att det kultur- 
historiska värdet inte minskar. Inom byggnadsminnes- 
området får inte nya byggnader uppföras utan till-
stånd från länsstyrelsen. 

Äldre byggnader inom denna miljö bör inte rivas.  
För att kommunen ska ha möjlighet att påverka detta 
bör områdesbestämmelser eller detaljplan upprättas, 
eftersom det inte krävs rivningslov där en sådan 
saknas. Det rekommenderas för hela miljön, särskilt 
den del som inte omfattas av byggnadsminnesskyddet. 

Inom den utpekade miljön bör de viktiga karaktärs- 
dragen underhållas och vårdas med tidstypiska 
material och metoder, samt på ett sådant sätt att de 
kulturhistoriska värdena inte går förlorade (PBL 8:14). 

Bygglov för nya byggnader inom miljön bör ges mycket 
restriktivt eller inte alls, särskilt inte i anslutning till 
herrgården, allén och det gamla bruksområdet. Nya 
byggnader bör placeras och utformas med hänsyn till 
miljön (PBL 2:6, 8:9, 8:13).

Alléer och trädrader med fem träd eller fler kan 
omfattas av miljöbalkens biotopskydd (7 kap. 11 §). 
Kontakta länsstyrelsen för mer information.

Ölsboda
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Torp och Backstugor antikvariska status.  

En torpstudie av arkeolog Johan Richardsson,  
Värmlands Museum 2020
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Torp och Backstugor antikvariska status.  

 

Torp och Backstugor ingår i Riksantikvarieämbetets lämningskategori ”Lägenhetsbebyggelse”. I och 
med den nya 1850 årsgränsen i Kulturmiljölagen kan antikvariska bedömningar, som ligger till grund 
för riksantikvarieämbetets fornminnesregister, vara inaktuella. Nedan presenteras en studie av tio 
registrerade lägenhetsbebyggelselämningar i Degerfors kommun vars antikvariska status kan ha 
ändrats i och med KML. Studien syftar till uppmärksamma lämningskategorin (lägenhetsbebyggelse) 
skiftande antikvariska status.  

Vetskapen ifall ett torp eller en backstugas utgör en fornlämning nås lättast genom att studera 
historiska kartor. Sedan mitten av 1600-talet har lantmätare åkt runt i Sverige och kartlagt hemman, 
byar och socknar. Kartorna utgör idag ett viktigt kulturarv som visar hur landskapet såg ut och 
förändrats från 1600-fram till 1900-talet. De historiska kartorna förvaltas av Lantmäteriet och finns 
att se i digital form på lantmäteriets hemsida (www.lm.se).  

I bilaga 1 redovisas kartmaterial samt antikvariska beskrivningar för varje objekt.  

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                   Figur1. Spridningskarta över objekten.  

Objekt Raä:nummer Äldsta 
belägg 

Antikvarisk status 

1 L1981:1826 Slutet av 
1800-talet 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

2 L1980:6200 1692 Fornlämning 

3 L1981:359 Slutet av 
1800-talet 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

4 L1981:1672 slutet av 
1800-talet 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

5 L1981:332 Slutet av 
1800-talet 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

6 L1981:8593 1688 Fornlämning 

7 L1981:8814 1692 Fornlämning 

8 L1981:9147 Slutet av 
1800-talet 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

9 L1981:8803 1832 Fornlämning 

10 L1981:8148 Slutet av 
1800-talet 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
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Bilaga 1 
Objekt 1 (L1981:1826) 

Objekt 1 utgörs enligt antikvarisk beskrivning av en torplämning, bestående av en husgrund med 
spismursröse, en källargrund samt en grund efter en kolarkoja. Lämningen finns med på 
häradsekonomiska kartan över Högåsen och är utmärkt som en backstuga. I Laga delning karta från 
1781 finns i området inga husschabloner. Objekt 1 antikvariska status bedöms därmed vara övrig 
kulturhistorisk lämning   

Utsnitt av häradsekonomiska kartan över Högåsen (Högåsen J112-72-22) 

Utsnitt av Laga delning, Degerfors socken Strömtorp stora nr 1 från 1781. 
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Objekt 2 (L1980:6200) Rekommenderat namn Degernästorp 

Objekt 2 utgörs enligt antikvarisk beskrivning av en torplämning. I Häradsekonomen över Degerfors 
går det bland annat att utläsa Degernäs och Degernästorp, dock är enbart gården Degernäs 
markerad. I den geometriska avmätningen från 1692 finns det två husschabloner vid namnet 
Degernästorp. Dessa byggnader utgör Degernästorp och objekt 2 antikvariska status bedöms därmed 
vara fornlämning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsnitt av häradsekonomiska kartan över Degerfors (Degerfors J112-64-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsnitt av geometrisk avmätning Nysund socken Norrboda nr 2 från 1692 
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Objekt 3 (L1981:359) 

Objekt 3 utgörs enligt antikvarisk beskrivning av en torplämning, bestående av en husgrund och två 
källargrunder. I häradsekonomiska kartan över Degerfors är husschabloner och namnet på torpet, 
Elgåsen, markerade. I en Storskifteskarta från 1766 är området utmark och inga husschabloner är 
markerade. Objekt 3 antikvariska status bedöms därmed vara övrig kulturhistorisk lämning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Utsnitt av häradsekonomiska kartan av Degerfors (Degerfors J112-64-2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsnitt av Storskiftes karta Degerfors socken, Duvdalen nr 1 från 1766.  
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Nummer 4 (L1981:1672). Rekommenderat namn Hässlandsby 

Objekt 4 utgörs enligt antikvarisk beskrivning av en torplämning med en husgrund med spismursröse. 
Lämningen finns med på häradsekonomiska karta över Gammelhyttan från 1864-67.  I Storskiftes 
kartan från 1788 finns i området för lämningen inga husschabloner. Objekt 4 antikvariska status 
bedöms därmed vara övrig kulturhistorisk lämning.  

 

 

Utsnitt av häradsekonomiska kartan över Gammelhyttan (J112-64-3) 

 

Utsnitt av Storskifteskarta på skog/skogsmark, Degerfors socken Ölsdalen nr 1 från 1788 
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Objekt 5 (L1981:332) 

Objekt 5 utgörs enligt antikvarisk beskrivning av två torplämningar som ligger tätt intill varandra vid 
sjön Gryten. I Häradsekonomiska kartan är lämningarna markerade som Backstugor. Inga tidigare 
kartor över det specifika området kunde återfinnas under studien. Objekt 5 antikvariska status 
bedöms därmed vara övrig kulturhistorisk lämning 

 

Utsnitt av häradsekonomiska kartan över Degerfors (Degerfors J112-64-2) 
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Objekt 6 (L1981:8593) Rekommenderat namn Klippetorp  

Objekt 6 utgörs enligt antikvarisk beskrivning av en torplämning bestående av fem husgrunder varav 
en cementerad husgrund med trappa och tegelstensröse, två cementerade husgrunder varav den 
varit lada, en husgrund med stengrund samt en grund av uthus med tegelstenröse.  

I häradsekonomiska kartan över Degerfors är namnet Klippetorp och husschabloner markerade. En 
av de första kartorna som berör Degerfors kommun (Tångeråsa socken Tångeråsa sn) är en 
geografisk karta från 1688. I kartan går det att utläsa en rad namn på gårdar och torp. Vid den 
inringade rektangeln är namnet Klippetorp och en husschablon markerad. Troligen är lämningarna 
efter husgrunden av sten som utgör torpet på den tidiga kartan. Objekt 6 antikvariska status bedöms 
därmed vara fornlämning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsnitt av häradsekonomiska karta över Degerfors (Degerfors J112-64-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsnitt av geografisk karta Tångeråsa socken, Tångeråsa sn från 1688. Sökväg: Sök i karta på lm.se på 
Åtorp, Nysunds ka i Nysund, Örebro län.  
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Objekt 7 (L1981:8803) Rekommenderat namn Siggetorp 

Objekt 7 utgörs enligt antikvarisk beskrivning av en bebyggelselämning, sentida torp, bestående av 
två husgrunder varav en med spismursröse samt en kallmurad källare. I häradsekonomiska kartan är 
namnet Siggetorp och en husschablon markerad. I den geometriska avmätningen från 1692, Nysunds 
socken Norrboda nr2, är namnet Siggetorp markerad invid en husschablon. Objekt 7 antikvariska 
status är därmed fornlämning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsnitt av häradsekonomiska kartan över Degerfors (Degerfors J112-64-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsnitt av geometrisk avmätning över Nysund socken Norrboda nr 2 från 1692 
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Objekt 8 (L1981:9147) Rekommenderat namn Löffallet eller Lövbofallet 

Objekt 8 består enligt antikvarisk beskrivning av en torplämning. Bestående av två husgrunder varav 
den ena medspisröse och den andra med kallmurat källarvalv, samt två kallmurade källare. I 
häradsekonomiska kartan är lämningen markerad med en husschablon och namnet Löffallet. I 
storskifteskartan från 1782 finns inga husschabloner eller namn markerat på den aktuella platsen. 
Objekt 8 antikvariska status bedöms därmed vara övrig kulturhistorisk lämning.  

 

Utsnitt av häradsekonomiska kartan över Nysund (Nysund J112-64-7) 

 

Utsnitt av storskiftes karta från 1782, Nysunds socken Thomasbråten nr 1 
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Objekt 9 (L1981:8803) Rekommenderat namn Grindvaktstugan  

Objekt 9 utgörs enligt antikvarisk beskrivning av en bebyggelselämning, sentida torp, bestående av 
en källare och en husgrund. Lämningen är markerad med namn och husschablon i häradsekonomiska 
kartan över Nysund. I en karta över Äng från 1832 finns en husschablon för platsen för 
Grindvaktstugan. Objekt 9 antikvariska status bedöms därmed vara fornlämning.  

Utsnitt av häradsekonomiska kartan över Nysund (Nysund J112-64-7) 

Utsnitt av karta (18-NYS-619, lantmäterimyndighetens arkiv) från 1823 
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Objekt 10 (L1981:8148) Rekommenderat namn Smedstorp 

 
Objekt 10 utgörs enligt antikvarisk beskrivning av en bebyggelselämning, 90x60 m (närmast N-S), 
bestående av en husgrundmed spismursröse, en ännu intakt källare med murat valv av slaggsten och 
en ladugårdsgrund. På häradsekonomen över Svartå från 1864-67 är en husschablon samt namnet 
Smedtorpet markerade i kartan. Inga tidigare kartor över det specifika området kunde återfinnas 
under studien. Objekt 10 antikvariska status bedöms därmed vara övrig kulturhistorisk lämning.   
 

 

Utsnitt av Häradsekonomiska kartan över Svartå (Svartå J112-64-8). 

 

 

 



291

Bilaga



Kulturmiljöprogram för Degerfors 
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