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Karta 1 

Bilaga Il 

UTREDNINGENS BAKGRUND 

Inledning 

På uppdrag av Åmåls kommun har Älvsborgs läns museif'örening · 
under tiden juni-juli 1976 genomfört översiktlig kulturhistorisk 
bebyggelseinventering. Inventeringen ingår som ett led i arbetet 
med den fysiska riksplaneringen och kommunens översikts- och 
områdesplanering. Den är också en viktig del i museiföreningens 
arbete att steg för steg kartlägga länets bebyggelse och få fram 
ett aktuellt och fullgott underlag för länsmuseiföreningens anti
kvariska och pedagogiska verksamhet. 

Totalinventering har utförts inom Edsleskog, Fröskog, Mo, Tösse · 
och Ånimskog socknar, vilket inneburit en registrering, beskriv
ning, faktainsam ling och fotodokumentation av samtliga fastig
heter. Detaljeringsgraden har varierat beroende på objektens 
art. Enhetliga områden med modern bebyggelse har karakteriserats 
kvarters- eller områdesvis enligt ovan angivna modell. Samman
lagt har 1. 900 fastigheter behandlats och fotodokumenterats. Bi Id
materialet omfattar cirka 8.000 bilder. En bearbetning av mate
rialet tillsammans med en genomgång av fornlämningsregister, 
naturvårdsplan och områdets historiska utveckling har resulterat 
i föreliggande bevaringsförslag. En prioritering av bebyggelse
miljöer och enstaka objekt har gjorts frem de rekommendationer · 
som angivits i programmet för den fysiska riksplaneringen i kate
gorierna riksintresse, regionalt respektive lokalt intresse. Vidare 
har kartor upprattats över bebyggelseområden, naturvårdsobjekt, 
fornlämningsbestånd och de bebyggelsemiljöer och enstaka objekt 
som redovisats i bevaringsförslaget. 

Inventeringen har bekostats med medel från Åmåls kommun. 

Vänersborg i augusti 1976 

C lary Andersson 
Lena Andersson 
Krister Ekblad 
Anders Hillgren (projektledare) 
Annaleno Nordström 
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LANDSKAP OCH BEBYGGELSE. 

Landskapet har fått sin prägel _genom påverkan av inlandsisen och 
dess avsmöltning. Ett karaktaristiskt drag clr också sprickbildningen 
i berggrvnden. I Åmåls kommun finns en blandning av olika land
skapstyper som i sin tur påverkat kulturlandskapet och bebyggelsen. 
I dalgångarna med insprängda mindre slcittområden finns ett relativt 
öppet kulturlandskap med omvcixlande åker- och hagmarker, som 
skarpt begränsas av höglcinta skogs- och mossmarkerna i kommunens 
vclstra och nordvcistra delar. I öster avgränsas kommunen av vclner
kusten. 

Större partier med öppet odlat slcittlandskap och sammanhcingande 
jordbruksbebyggelse återfinns frclmst i Tösse och Ånimskog socknar 
utmed riksvclg 45 som löper genom inventering sområdet i nord-syd I ig 
riktning. Bebyggelsen består mestadels av bondgårdar efter skiftes
reformerna vid 1800-talets mitt jclmnt utspridda i landskapet och 
med regelbundna avstyckningar. Gårdarna består av en vcil sam-
m anhå I len bebyggelse och med huskropparna ofta fritt grupperade 
kring en gårdsplan. 

~ '\. '\. :\: I anslutning ti 11 det öppna landskapet kring dalgångarna och in-
\;_ '- '\. '\. '\. ' sprängda i zonens höglcinta områden huvudsakligen inom Ånimskog, 

Fröskog och Edsleskog socknar finns en mer kuperad terrclng med 
uppodlade ofta oregelbundna åkrar, betesmarker och skogspartier. 
De små brukningsenheterna dominerar. Gårdsbebyggelsen clr oregel
bundet grupperad och anpassad ti 11 terrängförhållandena, ofta i 
klungbyliknande formationer. Fri tidsbebyggelsen inom zonen clr 
sparsam och i huvudsak koncentrerad ti 11 områden utmed vciner
kusten inom Tösse och Ånimskog socknar. 

-

De vidsträckta skogs- och mossmarkerna med gles bebyggelse av 
mindre jordbruk och torp återfinns i huvudsak i anslutning till 
den s.k. Dalformationen inom undersökningsområdets vclstra och 
nordvcistra delar. Kvar från nyodlingsverksamheten under 1800-
talet finns enstaka mindre brukningsenheter. 

Vid sidan av Åmål, kommunens administrativa och kommersiella 
centrum, finns endast ett fåtal tcitbebyggda och planlagda om
råden. Fengersfors clr ett typiskt brukssamhci lie med bebyggelse 
bestående av i huvudsak en- och tvåfami ljsfastigheter. Övriga 
mindre bebyggelsecentra clr Tösse och Fröskog med en blandning 
av cildre jordbruks- och modernare bostadsbebyggelse. 
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KARTA 2 

Landskap och bebyggelse 

Öppet odlat sltlttlandskap med utskiftad 
jordbruksbebyggelse. 

Landskap med omvtlxlande skog och upp
odlade mindre enheter i dalgångar och på 
höjdplatåer. 

Skogsområde med insprtlngda mindre gårdar 
och torp. 

Ttttbebyggelse. 



Landskap med omväxlande skog och uppodlade mindre enheter i dalgångar och på höjdplatåer. 
Lindheden, Edsleskogs sn. 
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Arkeologisk undersökning av fornlämning nr 1, hällkista, Ånimskog sn 1974. 

Historisk översikt 

Inom inventeringsområdet finns 278 fornlämningslokaler registrerade 
enligt riksantikvarieämbetets register. Lokalernc;i fördelar s_ig enligt 
följande; inom Edsleskog sn 30 st, Fröskog sn 5 st, ·Mo sn 13 st, 
Tydje sn 55 st, Tösse sn 51 st samt inom ·Ånimskog s·n 99 st. De 
registrerade lokalerna innefattar förhistoriska b_op'latser I fyndpiatser 
och gravanläggningar sa~t historiska lämn-inga~ t .ex. fångstgropar 
och broar. De flesta · fornlämningarna i området härrör från brons
åldern och järnåldern och c:ir koncentrerade till, 6mr6dena norr om 
Käppf;sjön i Edslesk~QS sn, . Tydjebyn med Tösse ,kyrka, ·öst.~.r . om 
sjön Animmen och Animskogs samhälle samt ti lr Vänerns strand och 
öarna utanför denna, varav märks kuströsemiljön vilken sträcker sig 
från Nötön t i 11 Östra Bodane. Mi I j ön redovisas som riksintresse i 
den fysiska riksplaneringen. 



4. 

Steooldern 
6000-1500 
f .Kr 

Bronsl:lldern 
1500-500 
f. Kr 

JHrooldern 
500 f .Kr -
1050 e.Kr 

De fömistoriska lttmningarna finns inprickade med R p6 den eko
nomiska kartan. Antalet R-mHrkta fomlttmningslokaler i omr6det 
lir 191 med 29b fomlttmningar vara., 47 fördelade p6 5 gra.,Rilt. 
Historiska lttm~ingar markeras med /Ils, namn eller korstecken 
p6 den ekonomiska kartan. Inom omr6det ttr endast 24 lokaler 
redovisade och mer ttn hHlften CN dessa utgöres CN milstolpar. 

Fr6n de första llrtusendena efter inlandsisens avsrntltning d.s:.k. 
aldre steooldern (6000-3000 f. Kr) ttr fll fynd kttnda inom om
rlldet. Ett boplatsfynd med bl.a. flintavslag har p6trHffats vid 
BrHcke i Ånimskogs socken och kan eventuellt dateras till denna 
periods jakt- och fllngstkulturer. De flesta steooldersfynden, dels 
gravarna de s. k. htt llk1storna och de Is lösfynden - t. ex. yxorna 
- hHrrör fr6n den yngre steooldems slutskede, 1800-1500 f. Kr. 
En av nordens största slipade flintyxor CN s.k. tunnackig typ ttr 
funnen i Rolfskttrr, Tösse socken. Inom omrlldet finns 17 hHll
kistor, vara., en Hr utgrtivd och rekonstruerad. HHllkistan (foml. 
nr 1 Ånimskogs sn) ttr belttgen norr om Ånimskogs kyrka. 

Fomlttmningar som sannolikt kan dateras till bronsl:lldem Hr hHll
ristningar, rösen, stensöttningar och ttlvkvarnshHllar. Boplats
lttmningar fr6n denna period Hr mycket sHllsynta. I omr6det finns 
2 hHllristningar, 102 rösen vara., ett s.k. l6ngröse samt 15 Hlv
kvamshttllar. HHllristningarna Hr belHgna i Fröskog och Ånimskogs 
socknar. De flesta rösen llterfinns i Tydje, Tösse och Ånimskogs 
socknar, i huvudsak belHgna vid VHnems strand samt p6 intill
liggande öar. Rösen förekommer vanligen enstaka eller samlade 
i smHrre grupper. Kuströsenas avskilda IHge gör att mllnga de
taljer av den 4rsprungliga uppbyggnaden finns kvar t .ex. bratte ,. 
kallmurad kant ~ tttckhHllar samt synliga stenkistor av hHllar. Ett 
strllk av HlvkvQrnsförekomster ligger strax öster om Ånimmen och 
söder om Ånimskogs kyrka. Ytterligare en koncentration llterfinns 
vid Ressbyn i Ånhnskogs socken. 

Under jHrooldems senare del lades grunden till den nutida be
byggelsen och Get uppodlade landskapet. Gllrden och byn tog 
form, samtidigt -'blev gllrds- eller bygravRilten vanliga. Dessa Hr 
vanligtvis belögna i anslutning till den senare jordbruksbebyggelsen. 
JttrnllldersgravRilten bestllr oftast av olika gravanlHggningar och har 
anvttnts under lttngre perioder. 
Av inventeringsomr6dets fornlttmningar utgör lttmningar fron jHm
llldern det största antalet i form CN 3 st domarringar, 5 st forn
borgar, 11 st högar samt 123 st stensöttni ngar. Av omr6dets 5 
gravRilt ttr det vid Tydjebyn i Tösse socken det sfärsta, bestll
ende CN 6 högar och 19 rvnda stensöttningar. I skogsomr6det 
NNO om gravRiltet finns ett 25-tal rösen och stensöttningar. 
Omrodet upptas som löns intresse i den fysiska rlksplaneri ngen. 



Medeltid 

1500 -

; 

Åmåls kommun fick sin nwarande omfattning genom en sammanslag
ning av Åmåls stad och Tössbo kommun. 

Traktens historia präglas i hög grad av områdets karaktär av gräns
land. längs Vänerstranden sträckte sig den väg som redan under 
medeltiden korsade kommunikationslederna med östra och vöstra 
Sverige samt förband Norge med Vöstergötland. Kommunikations
lederna och områdets geografiskt betingade näringsfång har präglat 
traktens historia. Krigshändelser och inre poli tiska oroligheter under 
senare delen av medeltiden har dock i viss utsträckning berört Dals
land. Dalaborg uppfördes år 1304, vid mynningen av Dalbergsån, 
främst som ett fäste mot krigståg från Norge. Med kristendomens 
införande aktualiserades frågan om Dalslands tillhörighet till Sverige 
eller Norge. Efter en rad gränsfejder, nådde man i Kungälv år 1100 
en för Sveriges del gynnsam fred. Samtliga socknar i trakten har 
fått sina äldsta kyrkor redan under medeltiden. Ånimskog kyrko och 
Tösse gamla kyrka är de äldsta kyrkorna inom området. 

Även under nya tiden var det landskapets karaktör av gränsområde 
som kom att prägla den historiska utvecklingen. Under nordiska sju
årskriget (1563-1570) hemsöktes Dalsland av ödelöggande härjningar. 
Trakten har vid ett flertal tillfällen fått tjänstgöra som basområde 
vid uppmarscherna mot gränsen. Den s.k. Gyldenlövefejden, 1675-
1679, medförde förödande katastrofer. Liksom under den s. k. Hanni
balsfej den, . }643-1645, kom Åmål att ligga i krigshcindelsernas cen
trum. Omkring fyrahundra gårdar ödelades däribland Ånskolunds gäst
giveri i Ånimskog socken. Även under Karl Xll:s krigståg drabbades 
befolkningen i gränstrakterna hårt. 

År 1643 utfärdades privilegier för Åmåls stad, vilka senare stadfästes 
av drottning Kristina 1646. Staden anlades vid en gammal marknads
plats ungefär halvvägs mellan Karlstad och Vänersborg. Genom sitt 
läge skulle den förhindra landköp samt trähandeln med Norge. 

Redan under 1600-talet gjordes försök att skapa en dalsländsk · bergs
hantering baserad på landskapets egna malmförekomster. Fi:>rsöken 
misslyckades främst på grund av bristen på brytningsvärda mineraler. 
Mot slutet av 1600-talet och under 1700-talet växte en jcirnhantering 
upp grundad på förädling av tackjäm från Bergslagen. Hammarbruk 
byggdes frc!mst i landskapets nordöstra delar i gränsområden ti 11 Värm
land och i anslutning till Vänerhamnarna. Genom nya tillverknings
processer miste det svenska järnet sin monopolställning på världsmark
naden och järnbruken drabbades av en vittomfattande ekonomisk och 
social kris. Situationen stabiliserades genom att de gamla inskränk
ningarna i näringsfrihetslagstiftningen upphävdes och genom att det 
s.k. lancashiresmidet infördes. En utveckling till större och förre 
enheter skedde samtidigt, vilket ledde till att det år 1875 endast 
återstod tre dalsländska bruk, Billingsfors, Hanefors - Forsbacka 
och lisefors nwarande Fengersfors. Syss~lsättningen och därmed för-

5. 



6. 

sörjningsmöj ligheterna minskade avsevärt genom stångjärnsmidets 
uppförande . Förhå I landet förbättrades genom pappersmosse industrins 
framväxt. Åmåls handelspolitiska läge var mycket gott. Det natur
liga transportsättet för järn-, trä- och pappersvaror var sjövögen 
över Vänern. 

Traktens äldsta nu kända bebyggelse härstammar från 1600-talet. 
Huvudbyggnaden på Gyltungebyn i Ånimskog socken är byggd 
1768 med stenmagasin från 1600-talet. Den äldre mangårdsbygg
naden på Forsbacka gård uppfördes 1747. Med 1800-talet kom 
en mängd förändringar, som förändrade det gamla bondesamhället. 
Hemmansklyvningen medförde en mängd nybyggnader av bostäder 
och uthus. Den s. k. dalslandsstugan, en enkelstuga i två våningar 
och parstugorna och andra enkelradhus ersättes av s .k. dubbelrad
hus, som exempelvis det västsvenska dubbelhuset med fyrdelad plan 
eller av de större s.k. solsbyggnaderna. (Bil. 1) Detta skedde i 
samband med utskiftningen, som kom att ge en helt annan land
skapsbild med utspridda gårdar i stället för de tidigare tätbyggda 
byarna. 

Under denna tid förändrades även byggnadsscittet. Det blev allt 
vanligare att man klädde bostadshusen med panel vilken målades 
med rödfärg, senare med ljus oliefdrg. Takbeklädnaden byttes 
från torv ti Il tegel eller skiffer och snickerier prydde farstun 
och verandan. Under hand följde även ekonomibyggnaderna med 
i denna utveckling. 
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Karta 5 

KULTURMINNESVÅRD OCH NATURVÅRD I SAMVERKAN. 

I takt med det ökande allmänna intresset för den fysiska planeringen 
har miljövårdens roll aktualiserats. Det av människan påverkade 
landskapet - kulturlandskapet med dess bebyggelse - har kommit 
blickpunkten. Definitionsmässigt är miljövård idag ett vidsträckt 
begrepp. Under senare tid har önskemå I framförts om en vidgad 
samverkan mellan kulturminnesvårdens och naturvårdens företrädare. 
Särski It då det gäller dokumentation av kulturlandskapet har be
tydelsen av samordning mel Ian naturvå rdsinventering, fornminnes
inventering och bebyggelseinventering understrukits. 

Inom naturvården har man vid inventeringar velat urskilja tre 
olika slag av angreppspunkter, naturvetenskapliga, landskapsbi Id
mässiga och kulturhistoriska. Me I Ian dessa intressen finns eme I ler
tid inte några skarpa grönser. Gemensamt för den landskapsbild
mössiga och kulturhistoriska naturvården ör bl .a. att åstadkomma 
ett urva I av skyddade områden, där a I la naturtyper, såvö I natur-
1 iga som kulturpräglade, finns representerade. Man eftersträvar 
att bevara och i förekommande fal I vårda representativa och 
karakteristiska landskap och att mildra och återställa verkningar 
av exploatering av olika slag. Från kulturminnesvårdens sida är 
det naturligt att dokumentera olika slag av odling och annan 
markanvcindning inom kulturlandskapet som t.ex. sambandet mellan 
byggnader, fornlämningar och kulturlandskap och det visuella sam
bandet mellan olika objekt i det öppna landskapet. Kulturföränd
ringarna under den för- resp. historiska tiden bör dclrmed kunna 
i llustreros i de utvalda miljöerna. Det är alltså viktigt att be
handlingen av agrara bebyggelsemiljöer och odlingslandskap, ut
marksmiljöer m.fl. sker i intim samverkan mellan kulturminnes
vården och naturvården. 

Den moderna svenska naturvården byggdes upp under 1960-talet 
och fick möjlighet att arbeta på rättslig grund genom naturvårds
logen 1964. Vanligen delas naturvården upp i allmän naturvård, 
vilken hor naturvårds lagen som främsta arbetsinstrument, och 
miljövård, som stöder sig på miljöskyddslagen den 29 moj 1969. 
Enligt riktlinjerna i propositionen 1963:71 till 1964 års natur
vårdslog vilar hwudansvaret för det regionala noturvardsarbetet 
på lc:lnsstyrelserna. På dessa ankommer de flesta beslutsfunktion
erna inom naturvården samt hwuddelen av den regionala inven
terings- ploneringsverksamheten. För översiktlig naturvårdsinven
tering har statens noturvårdsverk (1975) rekommenderat en metod, 
som på flera punkter låter sig jämföras med förfarandet vid kul
turhistorisk byggnads inventering. Den förberedande analysen och 
fåltinventeringen kan tillsammans ncirmost jämställas med den 
kulturhistoriska översiktliga analysen. 

7. 
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Naturvårdsplcmering i Älvsborgs län. 

Inventering och planering inom al I män naturvård har i Älvsborgs 
län pågått sedan mitten av 1960-talet. Sedan dess har ett 40-tal 
inventeringar genomförts för kommuner av särskilt värdefulla om
råden. Hösten 1973 hade hela lä net täckts med översiktliga in
venteringar. länsstyrelsen beslutade 1973 att a rbetet med ett 
handlingsprogram för länets naturvård snarast skulle fullföljas. 
Under våren 1974 sändes ,~?.t kommunvis sammanställda materialet 
på remiss. Synpunkterna i T .m issvaren har beaktats i den mån de 
kunnat rymmas inom naturvå rdsplanens målsättning. Planen kommer 
ej att få någon rättslig verkan, utan förordnanden enligt natur- . 
vårds lagen kommer närmare att utredas från fal I till fall. Natur
vårdsplanen redovisas i Natur i Älvsborgs lcin. Inventering och 
handlingsprogram för allmän naturvård {1976). 

I arbetet med föreliggande bebyggelseinventering har studiet av 
naturvårdsplanen ingått som ett viktigt led. I väsentliga delar 
kan man påvisa ett samband mellan kulturminnesvårdens och 
naturvårdens intresseområden. För ett bevarande av den kultur
landskapsmässiga helheten ä r det en förutsättning att dessa in
tressen kan förenas eller - inte minst - att de skall kunna 
komplettera varandra vid förordnanden av olika slag. I natur
vårds lagen finns bl .a. vissa regler som kan vara av värde för 
bevarande av byggnad eller mindre byggnadsgrupp liksom av 
fornli:imnings- och andra kulturområden utanför planlagda om
råden och som ingår i ett kulturlandskap med kvalifikationer 
att fredas och vårdas. Länsstyrelsen kan bl .a. i naturreservat 
genom skötselföreskifter beakta kulturhistoriska och miljömässiga 
önskemål. Inom område som äger skydd för naturmiljön kan läns
styrelsen vid tillståndsprövning ta motsvarande hänsyn. 

På karta 5 redovisas utvalda miljöer. Siffrorna på kartan och i 
nedanstående text hänvisar till objekt i naturvårdsplanen. (Nedan 
redovisas endast objekt i naturvårdsplanen där dessa sammanfaller 
med utvärderade bebyggelsemiljöer i föreliggande rapport). 

Karakterisering av naturvårdsobjekt och bebyggelsemiljöer. 

2 Låbyn 

De uppodlade sluttningarna ner mot Låbysjön håller långsamt på 
att återerövras av skogen. På de flesta hå 11 är åker och i:ing 
ännu väl i hävd, men hagmarkerna vöxer igen med gran. Vid 
Gressbol kan man finna spår av den gamla odlingskulturen. Här 
dominerar ek i hagarna. Inom landskapsområdet återfinns be
byggelsemiljö nr 25 Låbyn, en sammanhållen bybildning vilken 
redovisats som läns intresse. 



• 

6 Gölekullen 

Gölekullen är en markerad granitkulle med branta sluttningar på 
alla sidor. Den västra sidan stupar rakt ned i Bengtetjärnet. Ut
sikten från toppen är vidsträckt och för besökare finns ordnat med 
övernattningsmöj ligheter. Nedanför berget ligger skogsgården Halne, 
objekt nr JO i före I iggande rapport, med vä I hävdade marker. 

8 Fors backa 

12 

Forsbacka gård ligger på en kulle som på tre sidor omges av vat
ten. Runt gården finns en park med ädla lövträd. På sluttningarna 
nedanför parken utbreder sig betesmarker. För bebyggelsen inom · 
mil jön pågår förhandlingar om byggnads_minnesförklaring. 

Bräcke ängar 

Kring Bräcke har en bit gammaldags kulturlandskap bevarats in i 
våra dagar. Det vackra landskapet och den rika växtligheten ger 
området ett högt vetenskapligt och rekreativt värde. Avsikten är 
att bi behö Ila ku I turmarken i hävd. Förhand I i ngar om reservatsbi Id
ni ng pågår. 

Inom objekt 12 i naturvårdsplanen återfinns gårdsbildningen Bräcke
torp , upptagen som länsintresse med nr 3 i föreliggande rapport. 
Landskapsområdet angränsar i nordväst också till miljön vid Edsle
skogs kyrka och prästgård, bevaringsförslag nr 1, som klassificerats 
som riksintresse. 

14 Näs 

17 

18 

Gården Näs med nr 5 i föreliggande rapport har fått sitt namn av 
läget på en landremsa mellan Knarrbysjön och Bräcketjärnet. Det 
vackra landskapet kring gården utgör ett blickfång från utsikts
punkterna vid Högheden och lindheden. Gårdsbildningen redovisas 
som länsintresse. 

Fröskog 

Den uppodlade dalgången mellan sjöarna Knarrbysjön och Ärr har 
en tilltalande landskapsbild. Från den gamla vägen förbi Fröskogs 
kyrka har man vacker utsikt över Ärr. Kyrkan och omkringliggande 
bebyggelse, med nr 14 i föreliggande rapport, finns redovisad som 
lönsintresse. I sydvöst angränsar landskapsområdet till objekt 21, 
det gamla gästgiveriet i Hensbyn. 

Kristinedal 

Mellan Kristinedal och L. Strand ligger ett parti med ädellövskog, 
där de flesta av våra lövträd finns representerade. Området är lätt 
att ströva i och är välbesökt av invånarna i Fengersfors och Frö
skogs samhällen. Inom landskapsområ.det återfinns bebyggelsemiljö 
nr 18 i föreliggande rapport, Kristinedals söteri med omkringliggande 
bebyggelse. Miljön har klassificerats som läns intresse. 

9. 
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22 

30 

Ströms berg_ 

Runt den slingrande Vitlandaån utbreder sig betesmarker, vilka ny
ligen röj ts. För att underlätta allmänhetens utnyttjande av området 
har färistor och broar uppförts och en parkeringsplats ställts i ordning. 
I ans lutning till landskapsområdet ligger bebyggelsemiljö nr 37, 
Strömsbergs säteri, vilket redovisats som läns intresse. 

Gyl tungebyn 

Den uppod lade dalgången mellan Säbyn och Gyltungebyn är ett 
mycket vackert landskapsparti. Kulturmarkerna är väl i hävd, främst 
som betesmarker. Den slingrande vägen genom området löper ofta 
högt upp i dalsidan. Inom landskapsområdet ligger bebyggelsemiljö 
nr 48, Säbyn, samt objekt nr 51, Gyltungebyn, vilka båda klassi
ficerats som lokalt int resse. 

31 Henriksholm 

Henriksholm är Ånimmens enda större ö. Den är till lika delar upp
odlad och bevuxen med granskog. Ön har också uppmärksammats för 
sin rika lavflora. 

Gården Henriksholm, med nr 46 i föreliggande rapport, ligger mycket 
dominerande på ön och är väl synlig från fastlandet. Körvägar och 
stigar på ön är lättframkomliga och utgör trevliga vandringsstråk runt 
ön. 

33 Ånimskog 

Området domineras av ett kulligt landskap med åkrar, betesmarker 
och lövskogsdungar. Vid Ånimskogs gård finns en vacker ekpark. 
Inom landskapsområdet återfinns bebyggelsemiljö nr 45, vari ingår 
bl .a. Ånimskogs kyrka. Miljön har redovisats som länsintresse. 

36 Vingens hamn 

Området är bergigt och stränderna består nästan enbart av klippor 
och sten. Gles och mager tallskog eller enbart ljung och lavar är 
de vanligaste vegetationstyperna. Området erbjuder goda möjlig
heter till friluftsliv. Inom landskapsområdet återfinns fyrvaktarbo
stället Gåsön med nr 64 i föreliggande rapport. Gåsön har upp
tagits som lokalt intresse. 

37 Ängarna 

Jordbruken är i områdets södra del mestadels ned lagda. Åkrar och 
betesmarker växer därför raskt igen. Markerna är med sin växlande 
vegetation trev liga strövområden. Från flera platser har man god 
utblick över Östebosjön och mot Vänern. Inom landskapsområdet 
finns torpstället Kilane med nr 52 i föreliggande rapport vilket 
redovisats som lokalt intresse . 
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Naturv6rdsobjekt redovisat i 
Natur i Älvsborgs ltln (1976) 

@ Naturv6rdsobj ekt 

• Utvtlrderad miljö i anslutning 
till naturv6rdsobjekt 

• Utvtlrderade enstaka objekt i 
anslutning till naturv6rdsobjekt. 



Kulturlandskap och gårdsmiljö vid f.d. fänsmansbostället Näs beläget mellan Knarrbysjön och Bräcketjärnet, 

Objekt 5, Edsleskogs sn. 



; 

1942 års forn
minneslag 
§ 3 m. fl. 

KK 1920:744 

KULTURMINNESVÅRDENS SPECIALFÖRFATTNINGAR OCH 
BYGGNADS LAGSTIFTNINGEN. 

Begreppet kulturhistoriskt värde har brukats med skiftande innebörd 
under olika tider och i växlande sammanhang. Vl:irderingen av det 
kulturhistoriska objektet influeras av kunskapen om det, men är 
ändå till sin art av subjektivt slag. För en bedömare framstår det 
som väsentligt att uppmärksamma estetiskt eller arkitektoniskt be
tydelsefulla objekt, för en annan kanske att stanna vid social
historiskt representativa objekt eller miljöer. Person- och lokal
historia har också sina förespråkare osv. Byggnader av kulturhis
toriskt värde utgör sålunda ingen skarpt avgränsad grupp. Snarare 
är det kulturhistoriska värdet något som i varierande grad kan 
ti I lmätas betydande delar av det befintliga byggnadsbeståndet. 
Ett fåtal byggnader av detta bestånd har dock tillmäts sådant 
värde att de getts ett särskilt skydd med stöd av spciallagstiftning. 

Specialförfattningar . 

År 1618 utfärdades vår första byggnadsförordning avseende kronans 
slott , borgar och befästningar. Kvar från denna tid finns ett be
varat plakat från år 1666 med II Påbudh om Gamble Monumenter 
och Antiquiteter i Riket", vilket med vissa kompleUeringar kom 
att gälla till år 1828. Då utfärdades förordningen om "forntida 
minnesmärkens fredande och bevarande", vilken f .ö. utgör före
gångaren till gällande fornminneslag från år 1942. N\ärkligare 
byggnader i enskild ägo har t ill viss del skyddats i den numera 
upphävda fideikommisinstitutionen från 1600-talet. 

Fasta fornlämningar är generellt skyddade enligt 1942 års fornmin
neslag (SFS 1976:442) och utför en av de viktigaste lagarna inom 
kulturminnesvården. Den ger ett direkt skydd åt minnesmärken från 
såväl förhistorisk som historisk tid som gravhögar, domarringar, 
borgar skansar, beföstningsanläggningar, broar m .m. Tillsyn av 
fornlämningarna i länet utövas av länsstyrelsen och statens hist. 
museum hor överinseende över skyddet och vården av de fasta 
fornlämningarna i riket. 

Kulturminnesvårdens specialförfattningar avseende det existerande 
byggnodsbeståndet utgöres av l 920 års kungörelse om det offentliga 
byggnadsväsendet samt av 1960 års lag om byggnadsm i nnen. För
fattningarna reglerar behandlingen av befintliga byggnader och 
miljöer och är direkt inriktade på bevarande, vård och f6rvaltning 
av kulturhistoriskt objekt . 

Byggnader registrerade som b y g g n a d s m i n n e s m ä r k e n 
är samtliga offentliga byggnader samt av varierande ålder och typ. 
Merparten av dem utgöres dock av landets märkligare byggnodsbestånd, 
typ monumentalbyggnoder, men förteckningen upptar även enklare trä
arki tektur, sjukhus, fyrar etc. Kungörelsen innehåller generella an
visningar för vården av dessa byggnader. Reglerna för restaurering och 
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SFS 1976:440, 
441 

mer genomgripande åtgc:lrder som flyttning, överlåtelse, rivning, 
etc. är restriktiva och kröver myndighetsti !Istånd. Observera 
att författningen innehåller bestömmelser även för statliga bygg
nader som har karaktär av minnesmärken utan att vara upptagna 
på förteckningen. Byggnadsminnesmärkenas antal är för närvar
ande 310 st. 

Sedan gammalt har offentliga byggnader behandlats vid sidan 
av icke offentliga, v ilka i sin tur kan förklaras som b y g g
n a d s m i n n e n. lagen avser i första hand enstaka bygg
nader av högt kulturhistoriskt eller historiskt värde då speciella 
skyddsinstrument för bevarandet av sammanhållna bebyggelse
miljöer ännu saknas. lagen innehåller vidare faststöllda före
skrifter vilka bl.a. anger i vilka delar byggnaden inte får för
ändras samt bestämmelser avseende vård och rätt ti Il ersättning. 
Antalet byggnadsminnen uppgick 1974 till 261 st. 

Kyrkobyggnader Oavsett ålder åtnjuter svenska kyrkans kyrkobyggnader liksom 
KK 1920:744 kyrkotomter och begravningsplatser sedan 1700-talet generellt 

1963:540 skydd . Bestämmelserna avser även kyrkans inredning liksom pla
neringen av miljön kring kyrkan. Kyrkorna utgör den största 
gruppen skyddade byggnader ca 3000 st. 

Prästgårdar 
SFS 1971:860 

Prästgårdar av kulturhistoriskt värde registreras i en förteckning 
över kyrkliga fastigheter vilken förs av resp. stiftsnämnd. Nämnden 
lämnar i samråd med landsantikvarien anvisningar för vård samt 
prövar ombyggnadsärenden. 

Allmän byggnads lagstiftning. 

Fram till vår tid har kulturminnesvårdens speciallagstiftning succe
sivt omarbetats. Dessa revideringar har dock inte resulterat i en 
författning som ett allsidigt och effektivt sätt täcker problematiken 
kring vård och vidmakthållande av kulturhistoriskt eller miljömös
sigt värdefull bebyggelse. 
För ett genomförande av en nyanserad byggnads- och kulturvård , 
har specialförfattningen i viss omfattning kunnat kompletteras med 
den a I I m ä n n a b y g g n a d s I a g s t i f t n i n g e n. 
Lagstiftningens användbara delar i bevarandesyfte motsvaras i huvud
sak av planerings- och markanvändni ngsfrågor, byggnadsvårdsfrågor 
samt av byggnadslovsprövningen. Lagstextens beröringspunkter med 
kulturminnesvården är begränsad ti Il ett fåtal punkter och av gene
rell art. Genom en konsekvent tillämpning av dessa moment, bör 
dock förutsättningar finnas för ett visst skydd åt värdefullare be
byggelse. 
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Byggnads logen 
1947 
§ 25 

§ 35 A 

§ 86 

Byggnads
stadgan 1959 
§ 9 

§ 14 

§ 29 

§ 38 

§ 70 

§ 50 

§ 51 

§ 53 

Byggnadslagen (BL) behandlar planläggning och byggande. Värde
fullare bebyggelse kon i stadsplan avgränsas och upptas som om
råde för . kulturhistoriskt värdeful I bebyggelse. Den allmänna be
teckningen för sådana områden är s .k. K-märkning. K-beteck
ningen innebär dock inget reellt skydd mot rivning. Ett sådant 
skydd kan numvera temporärt fås med hjälp av paragraf 35 A i 
BL. 

Med stöd av 86 § BL kan Kungl. lv\aj:t förordna att nybyggnad 
utan länsstyrelsens tillstånd inte får ske inom område, som inte 
ingår i stadsplan eller byggnadsplan och som har betydelse bl .a. 
med hänsyn till befintligt från historisk eller konstnärlig synpunkt 
värdefull bebyggelse, fornlämningar eller andra minnesmärken. 
Bestämmelsen syftar til I att förebygga dtt områden med sådan be
byggelse vandaliseras genom olämpliga byggnadsföretag. 

Byggnadsstadgan (BS) ger anvisningar om byggnadsnämnd, byggande, 
byggnads!()\( m.m. Paragraf 9 i BS rör anvisningar vid upprättande 
av plan. Här framkommer att syftet med planläggning är att främja 
en från allmän synpunkt ändamålsenlig utveckling inom det område 
som planeringen avser. Det påpekas också att 11 bebyggelse med sär
skilt värde från historisk eller kulturhistorisk synpunkt ska savitt 
möjligt bevaras". 

En ny bestämmelse i byggnadsstadgan är paragraf 14, vari före
skrivs att den som uppröttar plan skall samråda med länsstyrelsen 
och övriga myndigheter som kan ha vösent I igt intresse av frågan. 
Det föreligger alltså generell skyldighet att kontakta de kultur
minnesvårda.nde myndigheterna. 

Inom område där utomplansbestämmelser äger tillämpning "må byggnad 
ej uppföras med mindre valet av plats för den tillämnade bebyggel
sen kan anses lämplig ur allmän synpunkt. Härvid skall beaktas att 
områden med särski Id naturskönhet el ler säregna naturförhå !landen 
såvitt möjligt bevaras". 

Enligt 38 § BS får byggnad av större värde från historisk, kultur
historisk, eller konstoorlig synpunkt inte förvanskas vare sig genom 
arbeten på själva byggnaden eller genom bebyggelse i grannskapet. 
Byggnadsoomnd kan förelägga ägare vid vite att undanröja förändring 
som skett utan godkännande. 

Paragraf 50 i BS är en allmän anvisning om att "byggnad skall under
hållas så att vanprydnad icke uppkommer 11

• 

Försummas underhållet kan byggnadsoomnden enligt § 51 BS ålägga 
ägaren att riva huset. 
Underhå 11 av tomt föreskrivs i 53 § BS. 
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Byggnads lov 
§ 75 
§ 54 mom. 1 

Natur
vårdslagen 

§ 19 
§ 18 

Byggnads lov fordras inte bara för nybyggnad el le r sådan vclsentlig 
förändring som är att likna vid nybyggnad. 
I § 54 1 mom. BS föreskrivs att byggnadslov skall sökas också för 
ändring som avsevärt påverkar byggnads plan lösni ng eller yttre ut
seende etc. Inom stadsp lane lagt område fordras dessutom byggnads
lov för omfärgni ng av fasad som e j vetter mot kringbyggd gård, 
för byte av taktäckningsmateria l e tc. 
Dessa bestämmelser innebär att byggnadsnämnden har avgörande 
betyde lse fö r bevakningen av äldre byggnader belägna inom stads
plan. 

Även naturvårdslagen innehå ller bestämmelser rörande bevarande
frågor och länsstyrelsen kan lägga förbud mot nybyggnad över visst 
icke planlagt område. lagen ger skydd åt landskapsbilden men även, 
med stöd av dess 19 paragraf, åt byggnader i landskapet. Den 
hindrar dessutom olämplig täktverksamhet och olika typer av reklam
anordningar. 

SYNPUNKTER PÅ BEFINTLIG OCH PÅGÅENDE BEVARANDELAG
STIFTNING. 

De nwarande ekonomiska, juridiska och planmclssiga möj lighetema 
till ett effektivt skydd av befintlig bebyggelse c:lr begränsade till 
innehåll, räckvidd och livslängd. Det påbörjade reformarbetet kan 
först efter en tid väntas skapa bättre villkor. Den allmänna bygg
nads lagstiftningen har hittills varit inriktad på att reglera nybe
byggelse och markanvändning. Kulturminnesvårdens specialförfatt
ningar har å andra sidan reglerat behandlingen av befintliga bygg
nader vilka bedömts äga ett särskilt värde. De båda lagtexternas 
bristande samordning har för kulturminnesvården inneburit betydande 
svårigheter att genomf'dra en al Is i dig byggnadsvård. 

I den allmänna byggndslagstiftningen har ett flertal brister aktuali
serats, av vilka avsaknaden av en effektivt formulerad underhålls
skyldighet samt reella möjligheter till rivningsreglering skjutits i 
förgrunden. Problem av ovanstående karaktär har ofta haft sin 
upprinnelse i att stadsplaner som tillkommit under tidigare lag
stiftning och som medgett stora byggnadsrätter kunnat ligga kvar 

· som gcillande, vilket i sin tur skapat förvö"ntnirigsvclrden som avse
värt försvårat bevarandearbetet. Många byggnader har fått förfalla 
så kraftigt att det enda kvarstående alternativet varit rivning. 

Den allmänna byggnadslagstiftningens viktigaste bestämmelser med 
inriktning på byggnadsvård är 38 § BS samt 54 § BS 1 mom. Er
farenheterna av dess tillä mpning är dock varierande. Behandlingen 



MUS 65 

;; 

av byggnader utom område med faststä lid stadsplan försvåras bl .a. 
av att byggnadslovsplikten där ej innefattar bestämmelser om exem
pelvis omfärgning av fasad, byte av taktäckningsmaterial etc. 

För att bevara samlade byggnadsmiljöer måste i allmänhet olika 
åtgärder kombineras. Dessa kan ha form av byggnadsminnesför
klaringar, sörski Ida bestämmelser i plan eller genom andra över
enskommelser. 
Med stöd av 25 § BL kan föreskrivas att visst område skall utgöra 
reservat för kulturhistoriskt värdefulla byggnader s.k. K-märkning. 
Bestämmelsen försätter tidigare nybyggnadsrött ur kraft men kan å 
andra sidan inte långsiktigt hindra att ifrågavarande byggnader 
rivs eller vanvårdas . En brist hos K-märkningen .är dessutom att 
den förutsätter ägarens samtycke. 
Speciallagstiftningen har hittills varit inriktad på skyddet av en
staka objekt vilket också försvårat hävdandet av sammanhängande 
miljöer. Någon motsvarighet ti Il det miljöskydd som återfinns inom 
den modernare europeiska lagstiftningen, Lex Malraux i Frankrike, 
monumentlagen i Ho I land m. fl., finns f.n. ej i Sverige. Ett effek
tivt miljöskydd ställer därför vissa krav på att gällande byggnads
minneslag omformuleras. Så skuile exempelvis kriterierna för bygg
nadsminnesförklaringar bli mindre specificerade och fråntas den ut
präglade inriktningen på bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla 
solitärer av direkt riksintresse . Kulturminnesvården bör dessutom 
beredas möjlighet att på en inventerings lista uppföra byggnader 
som inte kan anses uppfylla kriterierna för byggnadsminnesförklaring , 
men som ändock äger betydande värde för den miljömässiga hel
heten. I första hand får denna registrering ses som ett kontroll-
och infonnationsinstrument. 
Såväl byggnadslagstiftningen som specialförfattningens skyddsinstru
ment, som K-märkning och byggnadsminnesförklaring, är knutna 
till det nuvarande fastighetsbegreppet. Objekt på gatu- eller park
mark, äldre gatubeläggning m.m., vilka ofta utgör viktiga bestånds
delar i miljön kan således inte skyddas genom dessa instrument. Ett 
vidgat fastighetsbegrepp kan däremot undanröja dessa problem. 

Pågående bevarande lagstiftning. 

För översyn och förslag till en ny formulering av bevarandelagstift-
ningen tillsattes under 1960-talet tre stora -utredningar. De tre som 
nu lagt fram sina betänkanden är 1965 års musei- och utställnings
sakkunniga (MUS 65), Saneringsutredningen (sanering I, Il och 111) 
och Bygglagutredningen (Markanvändning och Byggande). 

De museisakkunnigas arbete bestod i huvudsak av att utreda mål
sättning och organisation inom kulturminnesvården. Utredningens 
uppgift var sålunda inte inriktad på att göra "någon genomgripande 
saklig revision av gällande lagstiftning" utan mer att förfina och 
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Sanerings
utredningen 

Bygg lags
utredningen 

anpassa författningarna rörande byggnadsminnesvården ti Il den 
nya organisation för kulturminnesvården och som innebär att 
länsstyrelserna övertar ansvaret för den regionala kulturminnes
vården på den statliga nivån från riksantikvarieämbetet. I och 
med tillkomsten av en kulturminnesenhet den 1.7.1976 ingår 
en länsantikvarie tillsammans med bl. a. länsarkitekten och 
överlantmätaren i länsstyrelsernas planeringsavdelning. Den av 
MUS 65 förordade lagändringen avseende underlclttade möjlig
heter till byggnadsminnesförklaringar och därmed ökade möjlig
heter ti Il miljöskydd har antytts i föregående stycke. 

Bland de tre olika delbetänkanden som Soneringsutredningen över
lämnat behandlar det sista, S;:inering 111 (SOU 1973:27), den kul
turhistoriskt värdefulla bostadsbebyggelsen . Som huvudsyfte har ut
redningen haft "att framlägga förslag av generell giltighet om 
stöd från statens sida för upprustning av kulturhistoriska byggnader 
och miljöer". I sitt betänkande har man utförligt redovisat befint
liga och föreslagna finansieringsformer, där man förordat stödåt
gärder i form av lån medan stöd i form av direkta ekonomiska 
bidrag avvisades. De olika låneformer man rekommenderar utgår 
ifrån de grundläggande statliga bostadslånen d.v .s. förhöjt stat
ligt lån och tilläggslån. En brist i utredningen är att man endast 
behandlat bostadshusens bevarandeproblem men ej byggnader som 
inte utgör bostäder såsom industribyggnader, skolor, magasin etc. 

Bygglagsutredningen (SOU 1974:21) är en principutredning om 
byggande och markanvändning. Utredningen föreslår en uppdel-
ning av lagstiftningen i en markanvändningslag för planläggningen 
samt en byggnads lag för byggandet. Utredningen förespråkar vidare 
att ett skydd av generell karaktär skapas för all befintlig bebyggelse. 

I ett tilläggsdirektiv från 1972 berör utredningen också riktlinjerna 
för skyddet av kulturhistoriskt värdefulla objekt. Bygg lagutredningen 
föreslår en typ av rivningslov, vilket skulle innebära att rivning 
ej får ske utan planmässig prövning. För bebyggelse med utpräglat 
bevaringsvärde bör underhållsbestämmelserna utökas och det bör 
plan finnas möj lighet att införa byggnads lovsplikt för åtgärder 
vilka är att likna vid underhåll. 

Byggnadslagstiftningen får sin tillämpning i de olika planer som 
framstc:llls hwudsakligen på kommunal nivå. I detta sammanhang 
förespråkar utredningen att bevarandet av sammanhängande be
byggelsemiljöer ges en central plats i översiktsplaneringen. Det 
planmässiga skyddet för värdefullare bebyggelseinslag föreslås av 
bygglagutredningen få följande utformning. Ett framtida system 
bör omfatta tre planinstitut: kommunplan, kommundelsplan och 
byggnadsp Ian. 



; 

Kommunplan 

Kommun
delsplan 

Byggnadsplan 

I kommunplan avses kommunen ange riktlinjer för markanvändningen 
samt utformningen av miljön. I planen skall vidare kommunens lång
siktiga bevaringsf6rslag samt byggnadsminnesmärken redovisas. Om
prövning av planen bör tas upp med tätare i nterva 11, ungefärligen 
vart femte år. För utvärderade miljöer - bevaringsområden skall 
översiktliga bevaringsföreskrifter införas i planen. 

I kommundelsplanen upptas områden dcir vidare bearbetningar och 
stcillningstaganden är nödvändiga. I kommundelsplanen skall skydds
föreskrifterna avseende bevaringsområden ges eo mer detaljerad ut
formning vilket skulle innebära bl.a. en utökad byggnadslovspröv
ning. Vid behov skall denna kunna omfatta såvc:11 bebyggelse, 
stängsel, omkringliggande vegetation som väg- QCh gatumark. 

I stället för den nuvarande detaljplaneringens långsiktiga stadsplaner 
införes en ny typ, kallad byggnadsplan, med kortare omprövningstid. 
I denna skall en slutgiltig prövning av planpliktiga förändringar redo
visas. Detta kan gälla vid rivning eller funktionsföröndring av be
byggelse, nybebyggelse, liksom vid val av byggnadsmaterial, färg
sättning, utfl:>rande etc. Att genomfcSrandet sker planenligt kontrol
leras genom byggnads lovet. 

Eftersom bygglagutredningen kan komma att tillcimpas tidigast 1977 
genomförs för närvarande inom ramen för gcillande byggnadslag en 
anpassning beträffande planeringsrnetodiken. 



18. 

BEVARINGSPROGRAM. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE. 

Kulturhistoriska byggnadsinventeringar e rfordras i den fysiska plane
ringen som beslutsunderlag för avgänsning av bevaringsområden och 
för att faststä Ila skyddsåtgärder för kulturhistoriskt värdefu 11 bebygg
else. Ett faktum som gäller planeringsarbetet på såvö I riks- som 
kommunal nivå. Det är därför angelclget att en kommuntäckande 
totalinventering utförs inom ramen för den fysiska översiktsplane
ringen. I kommuner som hittills saknar totalinventeringar kan pro
gram för detta skrivas in i arbetet med kommunöversikten. 

Kulturhistorisk byggnadsinventering som syftar till att ge underlag 
för kommuntäckande planering bör anpassas till planeringssituationen, 
vilket medför att olika krav kan behöva ställas på inventeringens 
detaljeringsgrad. Den metod som vid Älvsborgs läns museiförening 
ti !lämpats för inventeringar på kommunöversikts- och områdesplans
nivå är totalinventering eller miljöinventering med uppgifter om 
byggnader och dess sammanhang i landskapet. Den översiktliga 
totalinventeringen utgör oftast ett nödvändigt planeringsunderlag 
för avgrtfosning av områden för långsiktigt bevarande s.k. bevarings
områden samt för att ange enstaka skyddsvärda byggnader. För ett 
sådant område bör, där så erfordras, tindrad stadsplan upprättas, 
som fastställer befintlig bebyggelsestruktur. Bevaringsområden har 
i sig inga rättsverkningar. För detaljplanearbetet kan ofta ytter
ligare uppgifter vara nödvändiga för precisering av åtgcirder och 
avgränsningar när det gäller bebyggelse inom bevaringsområden 
samt för byggnader utanför dessa som är av vcirde för den miljö
mässiga helheten. Vid behandling av objekt eller områden som i 
föreliggande rapport bedömts som scirskilt värdefulla, bör denna 
föregås av fördjupade inventeringar som baseras på mer detaljerade 
arkivuppgifter, ingående beskrivningar, detaljerade bevaringsföre
skrifter, eventuella uppmätningar etc. Detaljinventeringen kan där
med öka kunskapen om de enskilda objekten och ytterligare klar
göra de kulturhistoriska, landskapsmässiga och tekniska förutsätt
ningarna för ett bevarande. I samband med behandling av förslag 
till byggnadsminnen (S FS 1976:440, 44 t) syns denna arbetsgång 
ofrånkomlig. 

Generalplan 

Kommunöversikt 

Områdes lan 

Stadspla.n 
:Byggnads plan 

Översiktlig omrädes
. analys av kulturmin
nesvårdens intressen 

Program för invente-
ringsverksamhet 

--
Kulturhistorisk be
byggelseinventering ____ 

Basdatadel 

Detaljinventering 

Kommunalt 
bostads

sanerings 

program 

Riksantikvarieämbetets syn på förhållandet mellan kulturhistorisk 
byggnadsinventering och olika planeringssituationer. 
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Ur allmänt intresse och med hänsyn till berörda fastighetsägare 
kan krävas att kommunen med noggrant förarbete ska 11 bereda 
sina bevaringsområden. Det clr därför väsentligt att man på ett 
tidigt stadium tar ställning i princip till de rekommendationer 
som framförts i föreliggande rapport. Det redovisade materialet 
kan p.g.a. sin översiktliga karaktär inte ligga till grund för 
ett kommunalt s.k. bevaringsprogram, (se nedan) men däremot 
bi Ida underlag för vidare utredning av upptagna förslag till 
bevaringsområden och byggnadsminnen. 

Som underlag för sin planering behöver kommunen en rad hand
lingsprogram. Utöver program för trafik, industribyggande, social 
service, skolutbyggnad osv. bör också upprättas ·ett handlings
program för den långsiktiga behandlingen i bevarings frågor, ett 
s.k. be v· ar in g s program. Utifrån den utförda över
siktliga totalinventeringen och de fördjupade undersökningar som 
kommunen avses låta genomföra, anges i bevaringsprogrammet 
kommunens avsikter beträffande sanering, rivning, kompletterande 
nybebyggelse etc, -Jarför det bör vara intimt sammankopplat med 
de kommunala bostadsbyggnads- och bostadssaneri ngsprogrammen. 

KBP 

r --·--
1 BSP 
I 
I 
I 

KBP 
BSP 
BP 

Kommunala bostadsbyggnadsprogram 
Bostadssaneri ngsprogram 
Bevari ngsprogram 

Sanering 111:s syn på förhållandet mellan olika typer av bostadsprogram. 

Bevaringsprogrammet avses omfatta såväl bevaringsområden som 
fristående byggnader som bör bevaras av kulturhistoriska el ler 
miljömässiga skäl. Inom inventeringsområdet finns ett flertal 
sådana miljöer och enstaka objekt vilka bör behandlas enligt 
ovan skisserade modell, där nödvändiga tekniska, ekonomiska, 
sociala och planmässiga insatser ytterligare kan klargöras och 
olika genomförandealternativ presenteras. Det är därför ange
läget att klarlägga under vilka fonner detta arbete kan be
drivas, varför Älvsborgs läns museiförening med detta utkast 
önskar få til I stånd en första diskussion om lämpliga samar
betsfonner • 

19. 
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BEVARI NGSFÖRSLAG 

Redovisningens uppläggning 

Fornlämningar Den lagstiftning som kulturminnesvården kan stödja sig på, är 
vad gäller fasta fornlämningar tillfredstöllande. De är efter 
tidigare inventering upptagna .i fornminnesförteckningen, marke
rade på ekonomiska kartan och skyddade enligt lagen den 12 
juni 1942 om fornminnen. Ärenden som berör dessa remitteras 
till kulturminnesvårdande instans för att man tillsammans med 
andra planerande myndigheter skal I kunna komma fram till en 
enad lösning. Fornlämningarna har dörför inte redovisats sär
skilt i denna utredning, annat än då de ligger inom föreslagna 
bevaringsområden. 

Byggnader När det gäller byggnader finns för närvarande inte något gene
rellt lagskydd som svarar mot fornminneslagen, frånsett det skydd 
som statskyrkorna åtnjuter. Ett mycket ringa antal byggnader har 
av riksantikvarieämbetet förklarats för byggnadsminne. Med den 
snabba utveckling vi befinner oss i, blir det alltmer uppenbart 
att ett större antal byggnader och bebyggelsemiliöer måste skyd
das än vad man tidigare räknat med. Där inte aktiva åtgärder 
vidtas försvinner den äldre bebyggelsen. Bevoringsplaner måste 
upprättas före planeringen av nybebyggelse. 

Kulturområden 

När det gäller att välja ut de byggnader och bebyggelsemiljöer 
som skall skyddas bör mon försöka bevara den historiska koninui
teten. Därför måste man i den mån det är möjligt bevara repre
sentativ bebyggelse från varje tidsperiod. Urvalet måste göras så, 
att det omfattar olika typer av bebyggelse, samtidigt som det 
speglar olika näringar och samhällsklasser. Avgörande för utvär
deringen är vilka byggnader och hela sammanhängande miljöer 
som varit karaktäristiska för bygden. Här har den utförda inven
teringen möjliggjort ett mer objektivt urval genom att omfatta 
samtliga fastigheter . Nu sällsynta men tidigare vanliga byggnader 
har prioriterats eftersom det är stor risk att de annars helt för
svinner. 

I 
Det är ofta förenat med svårigheter att passa in enstaka äldre 
minnesmi:irken i den moderna planeringen, utan att de förlorar 
en del av sitt kulturhistoriska värde. Dessutom utgör ofta sam
bandet mellan olika historiska minnesmärken och mellan dessa 
och omgivande landskap ett historisk värde, som går förlorat, 
om man enbart skyddar det enskilda objektet. Därför är det 
både ur bevarings- och planeringssynpunkt fördelaktigt att välja 
ut miljöer, där det ingår ett flertal för bygden karaktäristiska 
objekt från skilda tider. Miljöer där fornlämningar-, byggnader, 



äldre vl:lgoot, kulturlandskap etc. finns samlat till en kultur
historisk helhet får en stor vetenskaplig och pedagogisk betyd
else. Inte minst värdefulla blir de som rekreationsområden. 

Det framlagda bevaringsförslaget presenterar dels områden som 
sin helhet anses som kulturhistoriskt värdefulla, dels enskilda 
byggnader eller ~yggnadsgrupper både inom och utom dessa om
råden. Det uival som gjorts cir en prioritering, som inte innebcir 
att andra miljöer, byggnader och minnesmärken saknar kultur
historiskt vtlrde. De flesta byggnader som ör och förblir oför
vanskade hor ett vcirde, som genom enskilda initiativ och en 
allmän respekt för vad olika tider skapat, ger en större bredd 
på traktens kulturhistoria. 

De byggnader som föreslås prioriterade för ett bevarande har ut
vörderats i olika grupper beroende på dess arkitektoniska, histor
iska och kulturella vtlrde antingen som enskilda objekt eller som 
viktiga delar av en vördefull miljö. 

Gruppindelningen har gjorts enligt följande: 

• Grupp la 

• Grupp lb 

• Grupp Il 

• Grupp 111 

Byggnader som redan åtnjuter lagligt skydd. 

Byggnader vilkas bevarande cir av riksintresse 
och dörför lx>r förklaras som byggnadsminnen 
eller byggnadsminnesmcirken. 

Byggnader med stort kulturhistoriskt vörde 
vilkas bevarande kan anses vara av länsin
tresse. 

Byggnader med stort kulturhistoriskt vcirde 
vilkas bevarande kan anses vara av vtlsent
ligt lokalt intresse. 

Vid l:irenden rörande byggnader i grupp la, lb och Il samt inom 
kulturområdena skall landsantikvariens yttrande inhämtas. 
För ärenden göllande fornlclmningar inhämtas yttrande från lcins
antikvarien. Vid cirenden rörande byggnader i grupp 111 föreslås 
att byggnadsncimnden handltigger dessa med utgångspunkt från 
de riktlinier som londsantikvarien har utarbetat angående bygg
nader i grupp 111. (se sid 23 ) 

21 .. 



22. 

FÖRSLAG TILL BYGGNADSMINNEN. 

Byggnadsminnen och byggnader som avses bli upptagna som bygg
nodsminnen representerar alla slags byggnader från olika tidsepoker 
i s6vtil offentlig som enskild tlgo. Bland dessa finns slott, herr
gårdar, bondgårdar, industribyggnader m. fl. 

Enligt bestammelserna i byggnadsminneslagen (SFS 1976:440, 441) 
kan byggnad som bevarar egenporten hos gången tids byggnadsskick 
eller minnet av historiskt betydelsefull htindelse och som med hön
syn htirti Il cir att anses som s y n n e r I i g e n m ci r k I i g, 
av lcinsstyrelsen förklaras som byggnadsminne. I de skyddsföre
skrifter som utfördas i samband med en sådan förklaring, anges i 
detalj i vilka delar byggnaden inte få.r förtindras etc. Byggnads
minneslagen tir f.n. helt inriktad p6 skyddet av den enstaka bygg
naden, men inte på miljöer, vilkas v<irde hwudsakligen ligger i 
miljc5bi Iden. 

De srn:lva kriterierna för byggnadsminnesförklaringar har lett till 
att antalet registrerade byggnadsminnen f.n. uppgör till drygt 250. 
Som vägledning kon nömnas att fysisk riksplonering registrerat cirka 
1.700 miljöer av riksintresse, varför behovet qv justeringar i lagen 
sedan lcinge har påtalats. En rad olika förslag har hitti Ils presen
terats. MUS 65 har bl.a. förordat att ifrågavarande lag skulle kom
pletteras med en inventeringslista, på vilken myndigheterna gavs 
möjlighet att uppta l:iven byggnader som inte uppfyller kriterierna 
för byggnadsminnesförklaring men som öndock clger ett betydande 
vclrde. Detta kan exempelvis gcllla om byggnaden ingår i en kul
turhistoriskt värdefull bebyggelsemilj6. Enligt fBrslaget skulle in
förandet av inventeringsliston ge byggnaden ett tidsbegränsat skydd 
i vcintan på byggnadsminnesförklaring. 

Ett bevarande och stikerstcillande av bebyggelsemiljöer eller enstaka 
byggnader förutstitter inte i samtliga fall förordnanden av byggnads
minneskoraktc:ir. Lika betydelsefullt tlr många gcmger de kommunala 
initiativen vilka genom stadsplanebesti:immelser eller andra åtgtlrder 
enligt byggnads- och noturvördslagstiftningen aktivt kan verka för 
ett långsiktigt bevarande. 

Nedan presenterade förslag till byggnadsminnen utgör ett strikt ur
val av byggnader vilka tillmcitts ett mycket högt miljömcissigt och 
kulturhistoriskt värde, varfc:Sr möiligheterna till byggnadsminnesför
klaring ncirmare bör undersökas. Särskilt angelclget tir att förhand
lingarna angående byggnadsminnesförklaring av Edsleskogs prtlst
gård 6terupptas. 

--
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RIKTLINJER ANGÅENDE BYGGNADER I GRUPP 111. 

I byggnadsstadgan 1959 · föreskrivs i 38 § att "byggnad av större 
värde ur historisk, kulturhistorisk eller konstnörssynpunkt må icke 
förvanskas vare sig genom arbeten å själva byggnaden eller genom 
bebyggelse i grannskapet" liknande bestämmelser finns i 9 §. Des
sa somt även byggnodslagens 35 och byggnadsstadgans 86 § jämte 
naturvårdslagens 19 § ger byggnadsnämnder möjligheter att agera 
i frågor rörande kulturhistoriskt värdefulla miljöer och objekt. 

En stor del av en byggnads kulturhistoriska värde ligger i att en 
tidstypisk karaktär finns bevarad i dess yttre utseende. Men den 
måste också vara så fullständigt bevarad som möjligt i sina de
taljer. Tyvärr blir just dessa detaljer ofta föremål för förändringar. 
Förändringarna motiveras ibland av praktiska skäl, men lika ofta 
är det rent oförstånd från ägarens sida, som gör att exempelvis 
värdefulla snickerier blir utbytta och kakelugnar tas bort. Erfaren
heten visar att ägarna i de flesta fal I är mycket tacksamma för 
att i tid få uppgifter som sådana detaljer som är betydelsefulla 
för byggnadens kulturhistoriska värde. Dessa kan i många fall 
höja byggnadens värde inte bara kulturhistoriskt och trivselmässigt 
utan även rent ekonomiskt. 

Emellertid finns det en tradition att äldre. hus skall renoveras så 
genomgripande att det ur inredningssynpunkt får samma utseende 
som nybyggnader. I de flesta fal I skulle mindre genomgripande åt
gärder leda till samma resultat ur funktionell synpunkt. De en
skilda ägarna behöver här myndigheternas stöd och rådgivning. 
Det är självklart att kulturhistoriskt värdefulla hus skall renoveras 
så att de fyller dagens standardkrav. Men renoveringen kan göras 
så att det kulturhistoriska värdet inte minskas. 

Med utgångspunkt från den gjorda inventeringen hor museet volt ut 
vissa byggnader dör byggnadsnämnden kan göra en värdefull insats 
för bevarandet av deras kulturhistoriska värde. Samma sak gäller 
naturligtvis byggnaderna i grupp I och Il, men när det gäller ären
den rörande dessa förutsätts byggnadsnämnderna höra landsanti
kvarien. 

Följande sammonstöllning omfattar byggnadsdetaljer som är viktiga 
för en byggnads kulturhistoriska värde. De bör så långt möjligt 
bevaras. Härmed föreslås att byggnodsncimmden vid granskning av 
ansökningar rörande byggnader i följande förteckning och vid ut
förandet av rekommendationer försöker bevaka detta. 

23. 



24. 

A. E x t e r i ö r 

a. Fasader 

Viktigast är att kulturhistoriskt värdefulla byggnader får 
bibehålla sina fasader i oförändrat skick. I första hand 
gäller detta fasadernas material och färg. Ett utbyte av 
fasadbeklcidnad minskar i de flesta fal I byggnadens kul-
turhistoriska betydelse. · 

Exempel: 

!!:.~~'!:.IJ.!' är utmärkande för svenskt byggnadsskick under 
de senaste två århundradena. Panelen är en del av husets 
arkitektur och bör därför bibehållas. Skadade delar av 
panelen kan bytas mot nya med samma utseende. Man bör 
undvika att byta hela panelen - de bröder och lister som 
kan användas igen bör bibehållas. 

f~r[E:_'! bör i princip vara samma som huset haft tidigare. 
Också eventuella detaljer, knutar, foder etc., i avvik
ande färg bör målas i den färg som de haft tidigare. Sär
ski It viktigt är bibehållandet av rödfärg. I äldre tid var 
husen i a I lmänhet rödfärgade och ännu utgör rödfcirgen 
ett viktigt inslag i det svenska kulturlandskapet. Med röd
färg menas hör den faluröda slamfcirgen - en vägg som 
målas med täckande fc:lrg (oljefärg, plastfärg) får ett helt 
annat utseende. · 

Snickerier: dörr- och fönsterfoder, taklist och andra snick
erier är en del av husets arkitektur och måste bibehållas 
om inte husets utseende skall förändras. Skadade delar bör 
bytas mot nya med exakt samma utseende och profilering. 
Ännu mer än i fråga om panelen gäller här att alla delar 
som är i användbart skick skall bibehållas. Eventuell gam
ma I ytterdörr bör bevaras • 

b. Fönster 

Fönstrens fonn och placering är ytterst viktigt för byggna
dens utseende. I regel måste man av praktiska skäl byta 
fönstren mot kopplade. Det är då viktigt att f'önstrens di
mensioner och spröjsindelning bibehålles. 

c. Tak 

Bäst är om den ursprungliga taktäckningen av vanligtvis 
tegel kan bibehållas. Emellertid kan i många fall moderna 
material användas, under förutsättning att de har i huvud
sak samma färg och karaktär som det ursprungliga. Vind- · 
skivor och andra detaljer bör konstrueras lika de ursprung
liga med samma mått. 



.. 

B. I n t e r i ö r 

Också hur välbevarat huset är i det inre är avgörande ror det 
kulturhistoriska värdet. Tyvärr har de flesta ä Idre hus idag mer 
eller mindre fc:Srändrats. Men också enstaka detaljer cir värde
fulla. Redan idag bidrar äldre detaljer i inredningen ofta till 
att höja husets ekonomiska värde. 
Vid bedömningen av enskilda fall måste man ta hänsyn ti Il att 
endast mycket få ä Idre byggnader överhwudtaget kommer att 
bevaras. Det ör då viktigt att de är så fullständiga som möjligt. 

a. 

b. 

c. 

Planlösning 

Många ombyggnader kan genomföras utan att planindel
ningen ändras. Det är bättre att bevara den befintliga 
planen och inskränka föröndringarna till ombyggnad av 
en del av huset än att företa en genomgripande föränd~ 
ring av planlösningen. 

Eldstäder 

Redan idag ökar en byggnads ekonomiska värde om kakel
ugnar, spislar och eventuellt köksspis eller spiskåpa finns 
kvar. Kakelugnar och andra äldre eldstäder är redan så 
sällsynta att mon bör inrikta sig på att bevara de som 
finns kvar. 

Snickerier 

Dörrar, dörr- och fönsterfoder, golv- och taklister bör 
inte tas bort utan tvingande praktiska skäl. 

d. Golv och tak 

Anm . 

Äldre brädtak eller brädgolv bör bevaras, även om de 
måste döljas av papptak eller mattor. 

Inte scillan förekommer tillcigg av romantiserande byggnadsdelar 
och byggnodsdetaljer för att huset skall få ett äldre utseende än 
det redan har. Detta bör inte förekomma. Avgörande för husets 
värde är äktheten på fasadens utseende och detaljer. Historiser
ande ti Il skott enbart minskar värdet. 

25. 
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FÖRTECKNING ÖVER SAMTLIGA UTVÄRDERADE OBJEKT. 

Fastighetsbeteckni ng Socken Nr i Bevari ngsgrupp 
utredn. M=miljö 

Amnebyn 1 : 1 Tösse 39 111 
Backen 1: 1 Tösse 44 111 
Backlarud 1: 10, 1:11 Fröskog 19 111 
Bergane 1 :4 Edsleskog 2:A 111 M 
Bergane l :8 Edsleskog 2:B 111 M 
Bergane 2: l Edsleskog 2:C 111 M 
Björbyn m. 

Drambyn 1 :22,23 Tösse 40 111 
Björkheden 1:25 Edsleskog 6 111 
Biörkheden 1:26 Edsleskog 7 111 
Bräcketorp 1 : l Edsleskog 3 11 
Bröss lebacka 

Åserud l : 1 Edsleskog 8 111 
Byn 1 : 1 Fröskog 20 111 
Edsleskog 

Edsleskog k:a l: l Edsleskog 1:A la M 
Edsleskog l: 1 

Eds leskog prästgård 
(Fryxel lsgården) Edsleskog 1 :B lb M 

Edsleskog 
Mjölnerud 1:4 Edsleskog 9 111 

Flåtungebyn 1:7 Fröskog 15:C 111 M 
Forsbacka 

Forsbacka gård l :2 Mo 24 16 M 
Forsbacka 

Sörhammar 1 :3 Mo 28 Il 
Fröskog 

Fröskogs k:a 1: 1 Fröskog 14:A la M 
Fröskog Stom 1 : l Fröskog 14:B 111 M 
Fröskog Stom 1 :3 Fröskog 14:D 111 M 
Fröskog $tom 1:31,1:52 Fröskog 14:C 111 M 
Gyltungebyn 3: l Ånimskog 51 111 
Hasserås 1 :9 Mo 29 111 
Halne 1:3 Edsleskog 10 111 
Hemsbyn 

Lövnäs 1:52 Fröskog 21 111 
Henebyn 1 :5 Mo 26:A 111 M 
Henebyn 1 :6 Mo 26:B 111 M 
Henebyn 1 :7 Mo 26:C 111 .M 
Henebyn 1:8, 1:11 Mo 26: D 111 M 
Henebyn 1: 10 Mo 26:E 111 M 
Henriksholm 1: 1 Ånimskog 46:B 111 M 
Henriksholm 1 :4 Ånimskog 46:A 111 M 
Humletorp 1: 16 Fröskog 17:C 111 M 
Humletorp l: 19 Fröskog 17:B Il.I M 
Humletorp 1 :28 Fröskog 17:A 111 M 
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Hl:ingelsrud 
Strömsfors 1 :3 Tösse 38 111 

Kilane 1:43 Ånimskog 52 111 
Killingen l : 1 Edsleskog 11 111 
Kraksbyn 1:5, 1:6 Ånimskog 53 111 
Kristinedal 2: 1 Fröskog 15:A Il M 
Kristi nedal 1:30 Fröskog 15:B 111 M 
Krusebol 1:4 Ånimskog 54 Il I 
Kyrkogården 

Tösse k:a l: 1 Tösse 33 la 
Kl:ippenl:is 1:1 Edsleskog 4 Il 
Li I la Bräcke 3:2 Ånimskog 55 111 
Li Ila Mossen 

Hembygdsgård Ånimskog 56 111 
Li I la · Strand 3: 1 Fröskog 15:D 111 M 

0 

lunden 1:7 Animskog 47:A 111 M 
lunden 1:9 Ånimskog 47:B 111 M 
Låbyn 1:2,A,B Mo 25:A Il M 
Låbyn 1 :3 Mo 25:B Il M 
Låbyn 1 :6 Mo 25:C Il M 
Låbyn 1 :7 Mo 25:D Il M 
låbyn 1:10, 1:11 Mo 25:E Il M 
Låbyn 1:26 Mo 25:F Il M 
Låbyn 1 :27 Mo 25:G Il M 
låbyn 1:28 Mo 25:H Il M 
Mo 

Mo kyrka 1: l Mo 23:A la M 
Mo 

Mo skola 1:37 Mo 23:B 111 M 
Näs 1 :5 Edsleskog 5 Il 
Orrebol 1 :2 Ånimskog 57 111 
Packebyn 1:20 Mo 30 111 
Persbyn 1: 16 Mo 27:A 111 M 
Persbyn l: 17 Mo 27:B 111 M 
Persbyn 1:27 Mo 27:C 111 M 
Persbyn 1:30 Mo 27:D 111 M 
Skållebyn l:8 Ånimskog 58 111 
Sköllerud 

Skölleruds gård 1: 1 Mo 31 111 
Slädekärr 1:2A Tösse 41 111 
Stora Strand 1:26 Fröskog 18:A 111 M 
Stora Strand 1 :33 Fröskog 18:B 111 M 
Ströms berg 1: 12 Tösse 37 Il M 
Scibyn 1 :3 Ånimskog 48:A 111 M 
Säbyn 1 :5 Ånimskog 48:B 111 M 
Säbyn 1:6 Ånimskog 48:C 111 M 
Söderbodane 1: 10 Tösse 36:B 111 M 
Söderbodane 1: 16 Tösse 36:C 111 M 
Söderbodane 1: 19 Tösse 36:A 111 M 
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Torpane 1 :6 Edsleskog 12 111 
Tranerud 1:7 Fröskog 22 111 
Tösse Järnvcigsstation Tösse 43 111 
Tösse Prostgård 1: 1 Tösse 34:B Il M 
Tösse Prästgård 

G:a sockenkyrkan 1: 1 Tösse 34:A la M 
Varsrud 1 :5 Edsleskog 13 111 
Vassviken 1 :6 Ånimskog 49 Il 
Viken l: 11 Ånimskog 59 111 
Viken 1 :21 Fröskog 16:A 111 M 
Viken 1 :22 Fröskog 16:C 111 M 
Viken 1:26 fröskog 16:B 111 M 
Vingncis 1: 12 Animskog 60 111 
Vitlanda 1 : 1 

(Vöstra Vitlanda) Tösse 35:A Il M 
Vitlanda 1:3 Tösse 35:B Il M 
Västra Sjögar 2:8 Tösse 42 111 
Yttre Bodane 1: 14 Ånimskog 61 111 
Yttre Bodane l : 16 Ånimskog 62 111 
Ånimskog Stom 

Ånimskog k:a 1:5, 1:11, 1:14 Ånimskog 45:A la M 
Ånimskog Stom 1: 19 Ånimskog 45:B 111 M 
Årebol 1:12 Ånimskog 50 Il 
Öj~rsbyn 1:2-4 Mo 32 111 
Östra Bodane l :2 Ånimskog 63 111 
Östra Bodane 1: 14 Ånimskog 64 111 
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Gårdsbebyggelse de höglänta skogsområdena vid Bergane. Miljö 2. 

EDSLESKOGS SOCKEN 

Edsleskog är Åmåls kommuns nordvästligaste socken och omfattar 
ca 220 fastigheter. 

Karakteristiskt för terrängen är en omväxlande bergs- och skogs
bygd med höga bergsryggar och trånga dalgångar. Ett stort sjö
system avdelar socknen i nordsydlig riktning. 

Odlingslandskapet är småbrutet med ensligt belägna gårdar längs 
åsarna och sjöstränderna. I ett fåtal fall bildar gårdarna små 
klungliknande byar. 

Skogsbruk i kombination med jordbruk är den huvudsakliga näringen. 
Någon egentlig industri har aldrig funnits inom socknen. lv\ånga 
jordbruk har under senare tid lagts ner och övergått ti 11 att bli 
sommarboställen. Sedan 1950-talet har också en ökad fritidsbebygg
else vuxit upp längs de många sjöstränderna . 
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l. Bebyggelsemiljö vid Edsleskogs kyrka. Riksintresse. 

Bebyggelsemiljö belägen i dalgången mellan sjön Edslan och Bräcke
tjärnet. Området som innefattar Edsleskog kyrka m~d kyrkogård samt 
prästgård utgör socknens ursprungliga kärna. I anslutning till miljön 
har sedan sekelskiftet en mindre centrumliknande bebyggelse vuxit 
fram med affär, skola och bostadshus. 

I miljön ingår följande enskilda objekt grupp la. Riksintresse. 

l :A Edsleskog l: 1, Edsleskogs kyrka. 
Kyrkobyggnad (1905), uthuslänga (1900-t). 

• Beskrivning · 
Kyrkobyggnad uppförd i sten med vitreverterade väggar. 
Takbeklädnad av plåt och skiffer. Uthuslänga i trä med 
faluröd träpanel. 

• Värdering 
Edsleskogs äldre medeltidskyrka ödelades genom brand 
1902. Nwarande kyrka uppförd 1905 i gotisk stil. Den 
har enskeppigt långhus med torn samt rakskuret kor. 

I miljön ingår följande enskilda objekt i grupp lb. Riksintresse. 

l: B Edsleskog 1:1, Edsleskogs prästgård, (Fryxellsgården). 
Prästgård (1800-t), flygelbyggnad, Fryxellsgården (1700-t), 
flygelbyggnad, arbetarbostad (1870-t), bårhus (1769), bo
stadshus (1922), ladugård (1897-1902), magasin-uthus (1928), 
lada (1921), uthus (1920-t), avträde (1800-t ~lut), garage 
(1900-t mitt). 

• Beskrivning 
Prästgård samt flygelbyggnader i 2 plan uppförda i timmer 
med faluröd stående lock-- och' lodklistpåriel.· Takbeklädnad 
av skiffer och enkupigt tegel. Magasin samt ladugård upp
förda i timmer och plank med faluröda timmerväggar samt 
stående slät panel. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel och 
eternit. · Bostadshus samt uthus uppförda av plank med falu
röd stående träpanel. Takpanel av tvåkupigt tegel/eternit. 
Bårhus uppfört av sten med vitslammade väggar. Takbe
klädnad av skiffer. 

•Värdering 
Prästgårdsmiljö av mycket stort kulturhistoriskt värde, inne
fattande prästg6rd, två flygelbyggnader samt tillhörande 
ekonomibyggnader. Mangårdshusens byggnadssti I är tids
typiska för traktens större bostadshus. Prästg6rden mot
svaras av ett dubbelradshus medan flyglarna har parstuge
plan, sa~tliga uppförda i 2 plan, en av flyglarna, den 
s.k. Fryxellsgården är numera museum. I totalmiljön in
går även kyrkog6rd innanför vars murar den ä Idre medel
tidskyrkan låg. Den är tillsammans med stiglucka, bårhus 
och all6er ett väsentligt inslag i miljön. 

, I 
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Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 1. 

Kyrkobyggnad och begravningsplats skyddas enligt Kungl. Maj :ts 
kungörelse av den 26 nov • 1920. 

För ett varaktigt skydd av byggnaderna vilka ti I lhör Edsleskogs 
prästgård bör en byggnadsminnesförklaring genomföras. (SFS 1976: 
440, 441). Förhandlingar härför har upptagits. 

I avvaktan på närmare utredning bör byggnaderna t.v. kunna 
skyddas av föreskrifterna . i § 9, § 14, § 38 och § 54 mom. 1 
byggnadsstodgan. 

Miljön angränsar i söder till objekt nr 27, Bräcke ängar, i Na
turvårdsplan för Älvsborgs län 1976. Förhandlingar om reservats
bildning pågår. 

Med tillämpning av § 29 i BS samt i § 86 i BL om utomplans
bestämmelser och genom föreskrifter i kommunöversikten bör be
byggelse och kulturlandskap skyddas från bebyggelse som inte 
fordras för jordbrukets behov och som kan inverka menligt på 
landskapsbi Iden. · 

Inom miljön återfinns fornlämningarna nr 27 och 30, minnessten 
resp. S:t Nicolai källa i Edsleskogs sn upptagna i riksantikvarie
ämbetets fornlämningsregister. Objekten skyddas av fornminnes
lagen (1942:350). 

· 2.. Bebyggelsemiljö, Bergane. Lokalt intresse. 

Bebyggelsemiljö belägen på höjd nordost om Berganesjön. Om
rådet som innefattar en mindre bymiljö om tre jordbruksfastig
heter angränsar i väst ti 11 skog medan åker- och betesmarker 
utbreder sig längs sluttningarna i öster och norr. 

I miljön ingår följande enskilda objekt grupp 111. 

2:A Bergane 1 :4. 
Bostadshus (1700-1800-t), ladugård ( 1850-t), 2 lador 
( 1850-t). 

• Beskrivning 
Bostadshus i 2 plan uppfört i timmer med faluröd stående 
locklistpanel. T akbeklädnad av tvåkupigt tegel. Ekonomi
byggnader uppförda i ,timmer och plank med faluröd trä
pane I samt timmerväggar. T akbek lädnad av plå-t och 
brädor • 

Sammanfattande värdering nedan. 

2: B Bergane 1 :8. 
Bostadshus (1870-t), ladugård (1911), 2 st uthus, brygg
hus (1800-t slut). 

31. 
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Beskrivning 
• Bostadshus i l 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd 

stående lockpanel. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel. 
Ekonomibyggnader uppförda i timmer med faluröd trä
panel. Takbeklädnad av spån, broder, papp och två
kupigt tegel. 

Sammanfattande värdering nedan. 

2:C Bergane 2: 1 . 
Bostadshus (1850-t), ladugård {1949), bodkällare (1850-
1900), magasin (1900-t). 

• Beskrivning 
Bostadshus i 2 plan uppfört i timmer med faluröd stå
ende locklistpanel. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel. 
Ekonomibyggnader uppförda i trä med faluröd träpanel. 
T akbek lädnad av eternit, plåt och papp. 

• Sammanfattande värdering. Bebyggelsemiljö nr 2. 

Mindre bymil jö från 1800-talets mitt innefattande två 
· välbevarade s.k . dalsla ndsstugor samt en parstuga. Eko

nomibyggnader av yngre datum. Byns läge på en höjd 
med odlings- och betesmarker utefter sluttningen är ut
märkande för äldre bybildningar före skiftenas tid. To
talmi.ljön av betydande landskapsmässigt värde. 

Övriga enskilda objekt i Edsleskog socken. Grupp 11. Löns intresse. 

3. Bräcketorp 1: 1 , Bräcketorp . 
Bostadshus (1823), lillstuga-källare (1885), ladugård 
( 1918-21), magasin ( 1910-t). 

• Beskrivning 
Bostadshus i 2 plan samt ekonomibyggnader uppförda i 
timmer med faluröd stående locklistpanel. Ladugården 
har oljevita dörr- och fönsterfoder. Takbeklädnad av 
plåt samt tvåkupigt tegel. 

• Värdering 
Större vä I bevarad jordbruksfastighet uppförd 1823. Bo
stadshuset som är flyttat från Edsleskogs prästgård är av 
enkelstugetyp med långkök. Byggnaden såvcil exteriört 
som interiört intakt bevarad. Gårdsmiljön utgör ett vä
sentligt inslag i landskapsbi Iden. 

Befintligt skydd och rekommendationer. Objekt nr 3. 

Byggnaderna skyddas av föreskrifterna i § 9, § 38, § 50 och § 
54 mom. 1 i byggnadsstadgan . 

Gårdsbildningen ör belägen inom objekt nr 12, Bräcke ängar, 
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med beteckningen BLS 11 i Naturvårdsplanen för Älvsborgs län 
1976. Genom föreskrifter i kommunöversikten bör bebyggelse 
och landskapsbi Id skyddas från störande nybebyggelse. 

4. Kcippenäs 1: 1, Kcippenäs. 
Bostadshus (1700-t), ladugård (1800-t), magasin-vedbod 
( 1800-t), lada ( 1800-t}, garage ( 1800-t). 

• Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd 
stående locklistpanel. Takbekll::ldnad av tvåkupigt tegel. 
Ekonomibyggnader uppförda i timmer och plank med 
faluröda timmervciggar samt stående slcit panel. Takbe
klädnad av eternit, plåt och spån. 

• Värdering 
F.d. kronofogdebosfölle vid Köppesjön byggt på 1700.:.. 
talet av kapten Gyllenspets. Bostadshuset uppf6rt i tids
typisk träarkitektur och motsvarasr i planen av gruppen 
av s.k. dubbelradiga salsbyggnader. Gårdsmiljön har 
H:Srutom de kulturhistoriska kvaliteterna även stort land
skapsmcissigt värde. 

Befintligt skydd och rekommendationer. Objekt nr 4. 

Byggnaderna skyddas av föreskrifterna § 9, § 38, § 50 samt 
§ 54 mom • 1 i byggnadsstadgan. 

5. Näs 1 :5, Näs gård. 
Bostadshus (1885), ä. bostadshus (1800-t )., ladugård (1800-
t), magasin (1850-t), vagnslider (1850-t), jordkällare
vind (1850-t). -

• Beskrivning 
Bostadshus i l 1/2 plan uppfört i timmer med oljevit stå
ende locklistpanel. Fönster- och dörrfoder oljebruna. Tak
beklädnad av tvåkupigt tegel. Bostadshus (drängstuga) i 
2 plan uppfört av timmer med faluröd stående lockpanel. 
Takbeklädnad av plåt. Ekonomibyggnader uppförda i tim
mer och plank med faluröda timmerväggar samt träpanel. 
T akbeklädnad av spån och plåt. · 

• Värdering 
F.d. länsmansboställe beläget på näset mellan Knarrby
sjön och Bräcketjärnet. Mangårdsbyggnaden, ett dubbel
radhus, är interiö.rt välbevarat med eldstäder och rika 
takmålningar. Drängstugan, en enkelstuga i två plan, 
s .k. dalslandsstuga, hade under 1800-talets slut funk
tionen av häkte. Gårdsmiljön med väl hclvdade marker 
utgör ett vclsentligt inslag i landskapsbilden. 

33. 
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Befintligt skydd och rekommendationer. Objekt nr 5. 

Byggnaderna skyddas av föreskrifterna i § 9, § 38, § 50 och i 
§ 54- mom. 1 i byggnadsstadgan. 

Gårdsbildningen sammanfaller med objekt nr 14, Näs, ·i Natur
vårdsplan för Älvsborgs län 1976. Genom föreskrifter i kommun
översikten bör bebyggelse och kulturlandskap skyddas från stör
ande nybebyggelse. 

Övriga enskilda objekt Edsleskogs socken. Grupp 111. lokalt 
intresse. 

6. 

7. 

.. -· .-.. : ·:. .·::.: 

8. 

Björkheden 1 :25. 
Bostadshus (1850-tt uthus (1900-t). 

• Beskrivning 
Bostadshus i 2 plan uppfört i timmer med faluröd stå
ende lockpane I. T akbek lädnad av skiffer. Uthus upp
fört av plank med faluröd träpanel. 

• Vördering 
Välbevarad parstuga i 2 plan, en för trakten karakteris
tisk mangårdsbyggnad från 1800-talet. 

Björkheden 1 :26. 
Bostadshus { 1880-t), ladugård { 1880-t), bod ( 1880-t), 
Jorcl(tsllare (1880-t) • 

•8-krtvntno 
btoclahua uppftSn . i tlmmer med falur&:I st6ende lockpanel 
samt massonit. Takbeklödnad av betongtegel. Ekonomibygg
nader uppförda i timmer/plank med faluröd stående slät 
panel. Fönster- och dörrfoder svarta. T akbek lädnad av två
kupigt tegel/eternit. Jordkällare uppförd i natursten. 

• Värdering 
Större jord- . skogsbruksfastighet med bostadshus av. parstuge
typ i 2 plan och med vä I bevarad interiör. 

Brösslebacke 1: 1, Åserud. 
Bostadshus (1850-1900), lillstuga (1850-1900), ladugård 
(1850-1900), uthus (1900-t), stenkällare-vind (1850-1900). 
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Beskrivning 
Bostadshus samt li I lstuga i 1 plan uppförda i timmer med 
faluröd stående locklist/ lockpanel. Bostadshusets fönster
och dörrfoder oljevita . Takbeklädnad av tvåkupigt tegel. 
Ekonomibyggnader uppförda av timmer och plank med 
faluröda timmerväggar samt stående slät panel . Takbe
klädnad av tvåkupigt tegel. Stenkällare uppförd av tim
mer och sten med faluröd stående slöt panel. Takbekläd
nad av en- och tvåkupigt tegel. 

Vtirdering 
Välbevarad torpfastighet utmarksmiljö med bostadshus 
av enkelstugetyp. 

Edsleskog 1 :4, Mölnerud. 
Bostadshus (1878), ladugård {1920), uthus {1932), jord
källare (1870-t). 

• Beskrivning 
Bostadshus i 1 plan uppfört i timmer med faluröd stående 
locklistpanel. T akbekltidnad av tvåkupigt tegel och plåt. 
Ladugård uppförd i timmer med faluröda timmerväggar 
samt stående slät panel. Fönster- och dörrfoder vita. 
TakebekJcidnad av tvåkupigt tegel och plåt. Uthus upp
fört av plank med faluröd träpanel. · Jordkl:illare uppförd 
i sten/konststen. 

• Värdering 
Valbevarad Ld. mjölnarbostad av enkelstugetyp med lång
kök. Förstukvisten i rika snickeriarbeten. 

Halne 1 :3. 
Bostadshus (1834), ladugård (1852), magasin (1882). 

• Beskrivning 
Bostadshus i 2 plan uppfc:Srt i timmer med faluröd stående 
lockpanel. Takbekltidnod av tvåkupigt tegel. Ekonomibygg
nader uppförda i timmer med faluröd träpanel. Takbeklad
nad av plåt och tvåkupigt tegel. 

• Vtirdering 
Vti I bevarad skogsgård från 1800--talets mitt. Bostadshuset, 
en dalslandsstuga tir såvtil interiört som exteriört valbe
vorat. Fastigheten be lagen inom naturvårdsobjekt nr 6 
ltinsstyrelsen Naturvårdsplan för Älvsborgs län 1976. 

Killingen 1: 1. 
Ä. bostadshus (1700-1800-t), bostadshus ( 1880-t), ladugård 
(1850-1900), ladugård (1850-t), loge-vagnslider (1900-t), 
magasin (1850-t), bod (1850-1900), jorclkcillare (1850-1900). 

• Beskrivning 
Bostadshus i 2 plan uppfört i timmer med faluröd stående 
lockpanel. T akbeklädnad av tvåkupigt tegel. Bostadshus i 
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l 1/2 plan uppfört i timmer med oljevit stående locklist
panel. Takbekltidnad av skiffer och papp. Ekonomibygg
nader uppförda i timmer och plank med faluröd stående 
sltn lockpanel. Takbekltidnad av plåt, spån och tvåkupigt 
tegel. 

• Vctrdering 
Vci I bevarat f. d.. kronobostci lie och trumms lagarbostad av 
parstugetyp. 

I anslutning till fastigheten ligger fornlctmning nr 1 i 
fornlömningsregistret. 

Torpane l :6. 
Bostadshus (1853), lillstuga (1850-t), ladugård (1873-80), 
lada (1870-t), magasin (1868). 

• Beskrivning 
Bostadshus och lillstuga i 2 resp. 1 plan uppfört i timmer 
med faluröd stående locklistpanel. Fönster- och dörrfoder 
vita. Takbeklädnad av betongtegel. Ekonomibyggnader 
uppförda i timmer och plank med faluröda timmerväggar 
samt träpanel. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel. 

• Vcirderi ng 
Völbevarad symmetrisk satsbyggnad i 2 plan. Gårdsanlägg
ningen av betydande landskapsmässigt värde. 

anslutning till fastigheten ligger fornlämning med nr 22 
i fornlämningsregistret. 

Varsrud 1 :5. 
Bostadshus (1860-t), ladugård (1860-t), magasin-uthus 
(1860-t), uthus (1800-t). 

• Beskrivning 
Bostadshus i l 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd stå
ende locklistpanel. Fönster- och dörrfoder vita. Takbeklcid
nad av tvåkupigt tegel. Ekonomibyggnader uppförda i tim- · 
mer och plank med faluröda timmerväggar och stående slät 
panel. Fönster- och dörrfoder vita. Takbeklädnad av eternit 
och tvåkupigt tegel. 

• Värdering 
Fastigheten utgör en orörd gårdsbi ldning från 1860-talet med 
stort miljömässigt värde. Bostadshus närmast av enkelstugetyp 
med långkök, såväl exteriört som interiört intakt bevarat. 

,. 
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Översiktlig redovisning över prioriterade 
bebyggelsemiljöer och enskilda obiekt inom 
Edsleskog socken. 

•••••••••••• 

• 
utvärderad bebyggelsemiljö 
utvärderad ensk i It objekt 

( Deta I i redovisning se ekon. karta) 



• 

• 

Gårdsmiljö vid lövnäs gamla gästgiveri. Objekt 21. 

FRÖSKOGS SOCKEN 

Fröskogs socken omfattar ca 400 fastigheter och är en av de större 
socknarna inom Åmåls kommun. Namnet Fröskog är känt sedan 1531. 

Bebyggelsen är koncentrerad till dalgången som från Vänern och 
Ånimmen sträcker sig norrut genom Ärrsjön och Knarrbysjön som 
förbinds av Kristinedalsälven. Jordbruken domineras av smärre 
bruk ni ngsenheter. Socknens enda större gård är Kristi neda I, som 
under 1600-talet var sätesgård för fogden över Dalsland. Den 
nuvarande herrgårdsbyggnaden uppfördes under förra delen av 
1800-ta let. t-engersfors brukssamhä lle beläget väster om Knarr-
byån utgör en industrihistoriskt värdefull miljö, bestående av 
pappersindustri samt ä Idre arbetar- och tjänstemannabostäder. 
Egnahemsbebyggelsen tillkom under 1910-talet med en succesiv 
utbyggnad fram till 1900-talets mitt. Socknens första kyrka upp
fördes förmodligen redan på 1300-talet. 

Trakten är rik på mineral och många försök har gjorts att bear
beta de olika fyndigheterna. Under 1700-talet igångsattes driften 
vid ett flertal järngruvor. År 1775 bildades Dals bergssocietet, 
och 1795 anlades lisefors manufakturverk vid Knarrbysjön. Järn-
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verket utvidgades vid ett flertal tillföllen och Lisefors överlevde 
den kris som under 1860-talet drabbade de dalslöndska jHmbruken. 
1901 bildades Fengersfors Bruk, Allktiebof.au- FabriksanlHggningen 
eldhörjades 1906 och rooste i sin helhet förnyas. Massatillverk
ningen började avvecklas 1964, i april 1968 stoppades driften 
totalt. År 1969 bildades Fengersfors bruks nya aktiebolag. 

14. Bebyggelsemiljö vid Frtsskogs kyrka. Lokalt intresse. 

Omrodet, belHget p6 ett höjdparti i ett öppet kuperat odlings
landskap, utgörs av den gamla kyrkbyn, i nordvHst avgrtlnsat av 
bergspartier, i söder och öster omgivet av Fröskogs villasamhHlle. 

I miljön ing6r följande enskilda objekt i grupp la. 

14:A Fröskog 1: 1, ( Frtsskogs kyrka). 
Fröskogs kyrka (1729), klockstapel {1729). 

•Beskrivning 
Kyrkobyggnad uppförd i timmer, best6ende av 16nghus 
med tresidig avslutning, utan tom. YttervHggar och tak 
tHckta med sp6n. Kyrkan och klockstapeln faluröda. 

•VHrdering 
Kyrkans innertak Hr dekorerat med roolningar, signerade 
1739, av kyrkoroo laren Hans Georg Schuffner. M61ning
ama , utförda i en utprtlglad barockstil, torde vara bland 
de lx:lst bibeh6llna fron denna tidsperiod. Bland inven
tarierna mHrks ett 1600-tals anterendium samt ett metall
krucifix tillverkat i Frankrike under tidig medeltid. 

I miljön ing6r fö ljande enskilda objekt i grupp 111. 

14:B Fröskogs stom 1: 1. 
Bostadshus ( 1700-t), li I I stuga ( 1800-t), ladug6rd ( 1920-t), 
drtlngstuga (1850-1900), avtrtlde (1900-t), f.d. svinhus 
( 1920-t). 

•Beskrivning 
Bostadshus i tv6 plan uppfört i timmer med gul lockpanel. 
Oljevita fönsterfoder. TakbeklHdna av enkupigt tegel. 
Drtlngstuga och lillstuga uppförda i timmer med faluröd 
lockpanel. TakbeklHdnad av en- och tv6kupigt tegel. 
Ladug6rd i kons~ten och timmer med gro putsad fasad 
se111t faluröd lockpanel. TakbeklHdnad av tv6kupigt tegel. 

I , 
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•Värdering 
Gården var ursprungligen prostgård i Fröskogs socken. 
Ti Il sin form t i Il hör manbyggnaden närmast gruppen av 
s. k. salsbyggnader. Dörrpost utsmyckad med tandsnitts
ornamentik i klassicerande sti I. Med sin centrala pla
cering i den gamla kyrkbyn är gårdsanlctggningen av 
betydande miljö- och landskapsmässigt värde. 

14:C Fröskogs stöm 1:52. 
Bostadshus, f .d. skola (1910-20), uthus (1920-t). 

•Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i trä, med falur&J lock
panel. Mansardtak med beklädnad av tvåkupigt tegel. 

•Värdering 
Vctlbevarat f .d. skolhus i tidsenlig utformning, som med 
sitt centrala lctge sc:Sder om gamla landsvägen utgör en 
viktig komponent i miljön kring kyrkan. 

14: D Fröskogs stom 1 :3 
Bostadshus (f .d. lärarbostad) (1915), uthus/garage (1930-t). 

•Beskrivning 
Bostadshus i tv6 plan uppfört i trä, med falurc:Sd locklist
panel. Oljevita dörr- och fönsterfoder. Sadeltak med be
klädnad av tvåkupigt tegel. 

• Värdering 
Bostadshuset, som tidigare var ltirarbostad, cir till sin 
form en dubbelbyggning med utbyggt trapphus. Genom 
sitt centrala läge i området kring kyrkan och skolan är 
byggnaden en viktig del av den totala miljc:Sn. 

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 14. 

Frc:Sskogs kyrka och kyrkogård skyddas enligt Kungl. tv\aj :ts kun
görelse <JV den 26 nov • l 920. 

Byggnaderna inom miljc:Sn skyddas av föreskrifterna i § 9, § 38, 
§ 50 och § 54 mom. 1 i byggnadsstadgan. 

Miljc:Sn angronsar i söder till objekt nr 17 Fröskog i länsstyrelsens 
Naturvårdsplan för Älvsborgs län 1976. 

15. Bebyggelsemiljö vid Kristinedal. Lcinsintresse. 

Området mellan Kristinedal och Lilla Strand belciget på Ärrsjöns 
östra sida best6r av bördiga jordbruksmarker med insprängda löv
skogspartier. Bebyggelsen domineras av herrgården Kristinedal, 

39. 
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vilken under 1600-talet var sätesgård fBr fogden över Dalsland. 
Stora delar av egendomen är numera barnkoloni. 

milj~n ingår fBljande enskilda objekt i grupp Il. 

15:A Kristinedol 2:1 (f.d. Stenarsby). 
Bostadshus ( 1821), ä. bostadshus ( 1800- 1850), ladugård 
(1920-t), ladugård (1950-t), vagnslider (1920-t), maskin
hall (1950-t}, f.d. lontarbetarbostad (1850-1900), f .d. 
skomakarbostad ( 1850- 1900) • 

•Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 pion uppfört i timmer med oljevit stå
ende lockpanel. Fönster- och cksrrfoder blå. Sadeltak med 
fronton på östra långsidan samt en halvcirkelformad ut
byggnad på vcistro sidan. Takbekltidnad av plåt. Ä. bo
stadshus i två våningar, uppfört i timmer med faluröd lock
listpanel och oljevita fönsterfoder. Sadeltak beklätt med 
tvåkupigt tegel. ladugård med lantorbetarbostad i andra 
våning, uppförd i tegel med vit slätputsad fasad somt 
faluröd stående lockpanel. Takbeklädnad av papp. Ladu
gård uppförd i konststen med vit slätputsod fasad somt 
faluröd stående slöt panel. Takbekltidnad av papp. Övriga 
ekonomibyggnader uppförda i tro med faluröd panel och 
takbeklädnod av plåt. F .d. lantorbetarbostad uppförd i 
timmer med stående lockpanel och oljevita fönsterfoder. 
T akbek lädnad av tvåkupigt tege I • F. d. skomakarbostad 
uppförd i timmer och plank med faluröd locklistpanel och 
oljevita fönsterfoder. Tokbeklädnad av plåt. 

•Värdering 
Välbevarat f .d. säteri beläget på sluttni~gen mot Ärrsjöns 
östra sida. Herrgårdsbyggnaden är en s.k. solsbyggnad med 
två tidstypiska s.k. sidopocher. Fönsterfoder, dörrposter 
och gesims utsmyckade med tandsnittsornamentik i klassicer
onde stil. Det ti. bostadshuset som var gårdens ursprungliga 
hwudbyggnod, motsvaras till sin form av gruppen dubbel
byggningar. Herrgården med angränsande gårdsonläggningor 
och utmarksmiljöer har ett betydande miljö- och landskaps
ml:issigt värde. 

I miljön ingår följande enskilda objekt i grupp 111. 

15:B Kristinedal 1:30. 
Bostadshus ( 1820-t) • 

Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 plan, ursprungligen med ekonomiut-



rymmen i södra delen. Huset uppfört i timmer, klatt med 
faluröd lockpanel. Oljevita fönsterfoder. T akbeklädnad 
av tvåkupigt tegel • 

. Värdering 
Den f.d. lantarbetarbostaden hör funktion~llt och miljö
m<issigt samman med herrgården och bildar. tillsammans 
med denna en värdefull landskaps- och kulturmiljö. 

15:C Flåtungebyn l:7.. 
Bostadshus (flyttat till sin nuvarande plats omkr 1860-70), 
lillstuga (1970-t). 

•Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med oljevit lock
panel. Grå fönster- och dörrfoder. Sadeltak med frontespis 
på norra och södra långsidan. T akbeklödnad av tvåkupigt 
tegel. 

•Värdering 
Bostadshus beläget i sluttningen på Ärrsjöns östra sida. 
Till sin form motsvaras byggnaden riärmast av gruppen sols
byggnader.Med sitt centrala läge i området kring Kristine
dals herrgård är byggnaden av betydande miljö- och land
skapsmässigt värde. 

15: D Li Ila Strand 3: 1 
Prästgård (1850-t), lillstuga (1900-t), vedbod (1910-t), 
tvättstuga (1910-t), vagnslider (1920-t), garage (1940-t), 
arrendatorbostad (1910-t), (ladugård nedbrunnen 1975). 

•Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 plan, uppfört i timmer med gul lock
listpanel. Oljevita dcSrr- och fönsterfoder. Sadeltak med 
frontespis på vtlstra långsidan. Takbeklädnad av tvåkupigt 
tegel och plåt. Lillstugan uppförd i trä med faluröd lock
listpane I. 0 lj ev ita dcSrr- och fcSnsterfoder. T akbek lädnad 
av tvåkupigt tegel. Ekonomibyggnader uppfcSrda i trä med 
falurcSd lockpanel. Takbeklcidnad av tvåkupigt tegel samt 
plåt. Arrendatorbostad i 1 1/2 plan i timmer med faluröd 
locklistpanel. Oljevita foder. Takbeklädnad av tvåkupigt 
tegel samt plåt. 

•Värdering 
Gårdsmi ljö be lägen i odlings landskapet på Ärrs jöns cSstra 
strand. Mangårdsbyggnaden motsvaras -till sin form närmast 
av gruppen solsbyggnader. Gården utgör prästgård i Frö
skogs socken och är genom sitt lcige av stort värde för 
totalmiljön kring Kristinedal. 

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebygge lsemiljö nr 15. 

Byggnaderna inom miljön skyddas av föreskri fterna i § 9, § 38, 

41. 
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§ 50 samt i § 54 mom. 1 i byggnadsstadgan. 

Med tillcimpning av § 29 i BS samt § 86 om utomplansbestämmelser 
i BL och genom föreskrifter i kommunöversikten bör bebyggelse och 
kulturlandskap skyddas från bebyggelse som inte erfordras för jord
brukets behov och som kan inverka menligt på landskapsbilden. 

Miljön sammanfaller med objekt nr 18, Kristinedal, i länsstyrelsens 
Natuivårdsplan för Älvsborgs län 1976 där området upptagits i ange
ltigenhetsklass BLS Il - område med högt naturvärde. 

16. Agrara utmarksmiljöer kring Kristinedal. Lokalt intresse. 

Området karaktäriseras av bördiga jordbruksmarker som i öster be
gränsas av skogspartier. Bebyggelsen är hwudsakligen koncentrerad 
ltings vtigen, parallellt med Ärrsjöns östra strand. 

I miljön ingår följande enskilda objekt i grupp 111. 

16:A Viken 1 :21. 
Bostadshus (1870-t), ladugård (1890-t), magasin (1890-t), 
vagnslider (1850-1900), magasin {1850-1900). 

• Beskrivning 
Bostadshus i två plan, uppfört i timmer med faluröd lock
listpanel. Oljevita fönsterfoder, dörrar och vindskivor. 
Sadeltak klätt med skiffer. Ekonomibyggnader i timmer och . 
resvirkeskonstruktion med faluröd samt omålad lockpanel. 
T akbek lädnad av tvåkup i gt tege I samt plåt. 

Sammanfattande värdering nedan. 

16:B Viken 1:26, 1:24. 
Bostadshus (1850-1900), ladugård (1850-1900), källare 
(1952). . 

•Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 plan, i timmer med faluröd locklistpanel. 
Oljevita fönsterfoder och · förstukvist. Sadeltak beklätt med 
betongtegel. Ladugård i timmer och resvirkeskonstruktion, 
klädd med faluröd lockpanel. Takbeklädnad av tvåkupigt 
tege I • Kallare av konststen tc:ickt med torv. 

Sammanfattande vl:lrdering nedan. 

16:C Viken 1 :22 (Vikegården). 
Bostadshus (1886), ladugård och magasin (1850-1900). 

" 
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•Beskrivning 
Bostadshus i l 1/2 plan, uppfört i timmer med faluröd 
locklistpanel. Oljevita fönsterfoder och förstukvist. Sadel
tak klätt med skiffer. Ekonomibyggnader i timmer- och 
resvirkeskonstruktion med omålad lockpanel och timmer
väggar. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel och plåt. 

•Sammanfattande värdering. Bebyggelsemiljö nr 16. 

Intakta torpmiljöer med väl underhållna byggnader från 
senare hälften av 1800-talet. Bostadshusen motsvaras till 
sin form ntirmast av gruppen parstugor. Såvä I ladugårdar 
som övriga ekonomibyggnader ansluter till äldre byggnads
tradition. De vci I bevarade gårdsanläggningarna har ett be
tydande värde för den landskaps- och bebyggelsemässiga 
helhetsmiljön kring Kristinedal. 

17. Bebyggelsemiljö vid Humletorp. lokalt intresse. 

Området cir beläget i ett öppet odlingslandskap i öster begrtinsat 
av skogspartier. Bebyggelsen främst bestående av mindre jordbruks
fastigheter ligger koncentrerad längs vägen. 

I miljön ingår följande enskilda objekt i grupp 111. 

17:A Humletorp l :28. 

17:B 

Bostadshus (1915), ladugård (1915), vedbod (1915), skjul 
(1915), källare (1910-t). 

•Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer och plank med 
faluröd stående locklistpanel. Oljevita fönsterfoder. Tak
beklädnad av plåt. Ekonomibyggnader uppförda i timmer 
och resvirkeskonstruktion med faluröd samt omålad stående 
panel. Takbeklädnad av plåt och betongtegel. Källare av 
sten. 

Sammanfattande värdering nedan. 

Humletorp l: 19. 
Bostadshus ( 1900-t), ladugård ( 1900-t), vagns lider ( 1900-t), 
magasin (1900-t), vagnskjul (1900-t), källare (1900-t). 

•Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 plan uppf'6rt i timmer med faluröd lock
listpanel. Oljevita fönsterfoder och dörromfattningar. Sadel
tak beklätt med tvåkupigt tegel. Ekonomibyggnader wppf'orda 
i timmer och resvirkeskonstruktion med faluröd lockpanel. 
Oljevita fönsterfoder. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel och 
plåt. Källare av sten. 
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Sammanfattande värdering nedan. 

17:C Humletorp 1:16. 
Bostadshus ( 1920-t), uthus ( 1920-t), kä.llare ( 1920-t). 

•Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd lock
listpanel. Oljevita fönster- och dörrfoder. Sadeltak beklcitt 
med tvåkupigt tegel. 

•Sammanfattande värdering bebyggelsemiljö nr 17. 

Torpbebyggelse från sekelskiftet och tidigt 1900-tol. Väl
bevarade gårdsmiljöer med tillhörande odlingslondskop, 
betesmarker och hägnader. Bostadshusen är enkla byggningar 
av s.k. parstugetyp. Gårdsanläggningarno är av väsentlig 
betydelse för den landskaps- och miljömässiga helheten. 

18. Bebyggelsemiljö vid Stora Strand. Lokalt intresse. 

Området är belöget i ett öppet odlingslondskap i öster begrönsot 
av bergs- och skogspartier. Vid Stora Strands grwa bröts koppar
skiffer under åren 1906-1920. 

I miljön ingår följande enskilda objekt grupp 111. 

18:A Stora Strand 1 :26. 
Bostadshus (1910-t), ladugård (omkr 1945), bostadshus/ 
f.d. magasin (flyttat till platsen 1960-t), uthus (1960-t), 
lada ( 1900-t), lada ( 1940-t). 

•Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 pion uppfört i timmer med beige ligg
ande fasspåntpanel. Brunrdrgade dörromfattningar samt 
beige fönsterfoder. Sadeltak med frontespis på vöstra och 
östra långsidan. På västra långsidan en stor glasveranda 
med balkong i andra våning. ladugård uppförd i rött 
tegel och resvirkeskonstruktion med faluröd panel. Tak
beklädnad av tvåkupigt tegel och plåt. Övriga ekonomi
byggnader uppförda i trö med faluröd stående slät panel 
somt locklistpanel och plåt. 

•Värdering 
Välbevarad gårdsmiljö omfattande odlingslandskap, betes
hagar och hägnader i öster begränsat av skogsportier. Bo
stadshuset är en s.k, solsbyggnad med rika snickeridetaljer. 
Mangårdsbyggnaden är såväl till det yttre som det inre 
fullständigt bevarad. Välbevarade kakelugnar med jugend
inspirerad dekor. Gårdsansläggningen är av stort miljö-
och landskapsmässigt vä rde . 
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18: B Stora Strand 1: 33. 
Bostadshus (1863), ladugård (1936), magasin (1931), red
skapsbod (1900-t), kä I larv i nd (1850-t). 

•Beskrivning 
Bostadshus i två våningar, med veranda på västra lång
sidan. Uppfört i timmer med faluröd locklistpanel. Olje
vita dörr- · och fönsterfoder samt vindskivor. Sadeltak be
klätt med tvåkupigt tegel. Ladugård uppförd i konststen 
och trä med vitputsad fasad resp. faluröd slät träpanel. 
Takbeklädnad av tvåkupigt tegel. Källarvind uppförd i 
sten och timmer, med faluröd timmerfasad. Takbeklödnad 
av tvåkupigt tegel. Övriga ekonomibyggnader uppförda i 
trä med faluröd locklist resp. slöt panel. Takbeklädnad 
av tvåkupigt tegel. 

· •Värdering 
Välbevarat boningshus av s.k. parstugetyp. Gårdsanlögg
ningen är såväl miljömässigt som landskapsmässigt av be-. 
tydande värde. 

Övriga enskilda objekt Fröskogs socken, grupp 111. Lokalt intresse. 

19. 

20. 

Bocklarud 1: 11, 1: lO (Domaregården). 
Bostadshus (1866), ladugård (1850-t/1910), magasin (1850-
1900), magasin (1850-1900), magasin (1850-1900), bod 
( 1920-t), f. d. bostadshus/bod ( 1800..:. 1850), garage ( 1930-t). 

•Beskrivning 
Bostadshus i två våningar uppfört i timmer med faluröd lock
panel. Oljevita fönsterfoder och knut lådor. Sadeltak klätt 
med skiffer. Ladugård uppförd i timmer och resvirke med 
faluröd resp. omålad klödsel av lockpanel, stående siat 
panel samt timmer. Kanttimrade magasin med takbeklcidnad 
av plåt resp. skiffer. F.d. bostadshus uppfört i timmer med 
faluröd locklistpanel. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel. Bod 
uppförd i trä med faluröd locklistpanel. Takbeklädnad av 
plåt. 

•Värdering 
Intakt gårdsmiljö med väl underhållna byggnader från 1800-
talets mitt. Bostadshuset ar en s.k. parst~ga. Såväl ladugård 
som knuttimrade magasin och övriga ekonomibyggnader an-
s I uter t i Il ä Idre byggnadstradi ti on. 

Byn 1: 1. 
Bostadshus (1850-1900), ladugård (1900-t), magasin (1850-
1900), magasin/vagnslider (1850-1900), tvättstuga/vedbod 
f. d. drängkammare ( 1850-1900, avträde ( 1920-t). 
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•Beskrivning 
Bostadshus i två plan, uppfört i timmer med grå lockpanel. 
Bruna dörr- och fönste rfoder. Sadeltak med frontespis på 
norra resp. södra långsidan . Takbeklädnad av tvåkupigt 
tegel. Ladugård uppförd i timmer och tesvirke ·med falu
röd lock- resp. slät panel samt timmer i fasaden. Takbe
klädnad av tvåkupigt tegel. Övriga ekonomibyggnader 
uppförda i timmer med faluröd lockpan_el samt timmer 
fasaden. Takbek lädnad av tvåkupigt tege I. 

•Värdering 
Intakt gårdsmiljö belägen på Ärrsjöns västra strand. Bo
stadshuset cir en s .k. salsbyggnad, med rika snickeride
taljer. Samtliga ekonomibyggnader ansluter till äldre 
byggnadstradi ti on. 

Hensbyn 1 :52, lövoos. 
Bostadshus f .d. gästgivaregård (1800-t), f .d. ladugård 
(1900-t), vagnslider (1900-t), vagnslider (1900-t), vedbod 
(1900-t), magasin (1900-t), källaivind (1900-t). 

•Beskrivning 
Bostadshus i två plan, uppfört i timmer med faluröd lock
listpanel. Oljevita fönster samt farstu. Sadeltak med be
klcidnad av tvåkupigt tegel. Ladugården uppförd i timmer 
och resvirke med faluröd lockpanel, slät panel samt tim
mer i fasaden ~ Takbeklädnad av plåt. Magasin uppfört i 
timmer, falurött. Takbeklädnad av enkupigt tegel samt 
spån. Källarvind uppförd i sten och timmer. Takbeklädnad 
av papp. Övriga ekonomibyggnader uppförda i trä med 
faluröd lockpanel. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel och 
plåt. 

•Vcirdering 
Va I bevarad gårdsanläggni ng, ursprungligen '·gästgivaregård, 
belägen i öppet odlings landskap på Ärrsjöns västra sida. 
Mangårdsbyggnaden är en s.k. parstuga. Ekonomibyggna
derna ansluter helt till den äldre byggnadstraditionen. 
Den sammanhållna gårdsmiljön är ett väsentligt inslag i 
landskapsbi Iden. 

Tranerud 1 :7. 
Bostadshus ( 1850-t), ladugård ( 1850- l 900), magasin {1910-t), . 
tvattstuga ( 1930-t). 

•Beskrivning 
Bostadshus i ett plan, uppfört i timmer, med fa luröd lock
I istpane I • 01 j ev i ta fönsterfoder samt dörromfattning. Tak
bek lödnad av tvåkupigt tegel . ladugård uppförd i timmer 
och resvirke med faluröd locklist- samt slä t pane l. Olje
vita fönsterfoder. Takmaterial av tvåkupigt tege l. Maga
sin och tvl:ittstugo uppförda i t rä med faluröd lockl istpanel. 
Takbeklädnad av tvåkupigt tege l. 



•Värdering 
Välbevarat torp, med såväl boningshus som ladugård och 
övriga uthus i ursprungligt skick. Bostadshuset är en 
enkel byggnad, som i sin plan närmast motsvaras av 
gruppen enkelstugor. Fönsterfoder och förstukvist ut
smyckade med rika snickeridetaljer. Gårdsanläggningen 
av högt miljö- och landskapsmässigt värde. 
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Översiktlig redovisning över prioriterade 
bebyggelsemiljöer och enskilda objekt inom 
Fröskog socken. 
••. ... ..... utvärderad be bygge lsem i I i ö 

• utvärderad enskilt objekt 
LDetaliredovisnino se ekon.karta) 
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Bebygge lse och kulturlandskap vid Låbyn. Miljö 25. 

MO SOCKEN 

Mo är Åmåls kommuns nordligaste socken1 och. tränger som en 
kil in i Värmland. Socknen är också en av landskapets minsta 
och innehåller något mer än 200 fastigheter. 

Huvudbygden är den dalgång som löper i nord-sydlig riktning 
från sjön Buvattnet i norr längs Kasenbergsån. Odlingsland
skapet är där vidsträckt, medan det är småbrutet i den om
givande kuperade skogsbygden. Jordbruket och ti Il viss del 
skogsbruket är de viktigaste näringarna i Mo. Någon egentlig 
industri har aldrig funnits i bygden med undantag för det järn
bruk som anlades på 1690-talet vid skattehemmanet Backen, 
nuvarande Forsbacka gård. Driften var där igång långt in på 
1880-ta let. 

Bebyggelsen i Mo är koncentrerad till den stora uppodlade dal
gången och består i huvudsak av ett flerta I mindre oskiftade 
byar med tätt liggande gårdar. I den omgivande skogsbygden 
är fastigheterna mer ensligt belägna • 
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Bebyggelsemiljö belägen vid Mo Stommen intill fyrvägskorsningen 
Åmå 1-Svanskog- Bengtsfors-Mo. Området innefattar kyrka med 
kyrkogård samt byskola. I norr angrtlnsar miljön till skog och 
öppet odlingslandskap medan det i övrigt clr omgivet av den 
kyrkby, innefattande bostads- och jordbruksfastigheter, affclr, 
f.d. ålderdomshem och hemvtlrnsgård, som vuxit upp intill 
kyrkan. 

I miljön ingår följande enskilda objekt grupp la. 

23:A Mo l: 1, Mo kyrka. 
Kyrkobyggnad ( 1685- 1881). 

•Beskrivning 
Kyrkobyggnad uppförd i tre! med vitmålad stående lock
I istpane I . Fönster- och dörrfoder bruna. T akbek lc!dnad 
av plåt/skiffer. 

•Värdering 
Mo sockens äldre medeltidskyrka revs på 1600-talet. 
En ny byggnad uppfördes under åren 1685-86. År 1881 
ombyggdes kyrkan och år 1957 utföres en genomgripande 
renovering av framför allt interiören. Kyrkan clr enskeppig 
med kyrktorn och har utbyggd sakristia åt öster. 

I miljön ingår följande enskilda objekt grupp 111. 

23:B Mo 1:37, Mo skola. 
Skolhus (1900), avträdeslclnga (1900). 

•Beskrivning 
Skolhus i l 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd stå
ende locklistpanel. Fönster- och dörrfoder vita. Takbe
klädnad av skiffer. Avtrcldeslclnga uppförd i plank med 
faluröd trclpanel. 

•Vardering 
Skolhus uppförd i en för sekelskiftet tidstypisk trclarkitektur 
med förstukvist i rik s .k. "snickarglc!dje". Skolan, som 
fortfarande är i funktion, inrymmer 2 ltlrosalar och f .d. 
lärarbostad. Byggnaden har genom sitt lc!ge inti 11 Mo 
kyrka ett stort miljömässigt vclrde. 

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 23. 

Kyrkobyggnad och begravningsplats skyddas enligt Kungl. Maj :ts 
kungörelse av den' 26 nov. 1920. 
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Övriga byggnader inom miljön skyddas av f'oreskrifterna § 9, 
§ 38, § 50 samt i § 54 mom. 1 i byggnadsstadgan. 

24. Bebyggelsemiliö vid Forsbacka gård. Riksintresse. 

Bebyggelsemiljö belägen på höjdsträckning på tre sidor omgiven 
av vatten. Området innefattar Forsbacka gård och det omgivande 
herrgårds landskapet. 

I miljön ingår som enstaka objek i grupp lb. 

24:A Forsbacka l :2, Forsbacka gård. 
Mangårdsbyggnad (1818), äldre mangårdsbyggnad (1747), 
flygelbyggnad (1788), flygelbyggnad (1791), ladugård 
(1878), magasin (1775). 

•Beskrivning· 
Bostadshus i 2 resp. J 1/2 plan uppförda i timmer med 
stående lockpanel i gul oljefcirg. Fönster- och dörrfoder 
vita. Takbeklädnad av plåt resp. skiffer. Flygelbyggnader 
i timmer med faluröd locklist- samt lockpanel. Takbe
kltidnad av skiffer. ladugård uppförd av bräder och rött 
tegel med faluröd stående slät panel. Fönster.:.. och dl:Srr
foder vita. Takbeklädnad av plåt. Magasin i timmer med 
faluröd staende lock panel. Fönster- och dörrfoder svarta. 
Takbeklödnad av skiffer. 

•Vördering 
Bruksgård uppförd under åren 1747 .;.1878 med en för högre
ståndsbyggnader karakteristisk träpanel arkitektur. Byggna
derna från 1700-talet cir uppförda med en enkel symmetrisk 
exteriör medan mangårdsbyggnaden från 1818 har klassiser
ande inslag i form av tyrnpanonfölt samt kollonad. Fors
backa jcirnbruk har anor sedan 1696, då den första ham
maren byggdes. 1791 uppfördes nya stångjtirnssmedjor. 
1840 infördes lancashiresmidet vid Forsbacka. 1843 fBr
enades bruken Hanefors och Forsbacka-Perskog. 1870 sys
selsatte bruken omkring 100 man i smedjorna. 1884 lades 
smidet ner. Mellan 1890-1900 hade Forsbacka Hanefors 
AB massatillverkning vid bruket, varefter det såldes till 
kronan. 1925 köptes Forsbacka av Åmåls stad. 1969 upp
läts marken och några av gårdsbyggnaderna ti 11 Forsbacka 
golfklubb. Betydande renoveringsarbeten av man- och 
ekonom i byggnaderna avs lutades 1972. Gårdsan läggningen 
är av stort kulturhistoriskt samt landskapsmtissigt värde • 

50. 
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Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 24. 

För ett varaktigt skydd av byggnaderna inom miljön pågår f .n. 
förhandlingar om byggnodsminnesförklaring. (SFS 1976:440, 441) 

Miljö!'l är belägen inom objekt nr 8, Forsbacka, med beteck~ 
ningen SLK 111 i Naturvårdsp lan för Älvsborgs län 1976. Genom 
föreskrifter i kommunövervikten bör bebyggelse och landskapbi Id 
skyddas från störande nybebyggelse . 

25. Bebyggelsemiljö, Låbyn. Läns intresse . 

Bebyggelsemiljö belägen i västsluttning ned mot Låbysjön. Om
rådet innefattar en oskiftad by med ett flertal jordbruksfastig
heter, missionshus, skolhus samt lärarbostad med byggnaderna 
grupperade längs byvägen. Området angränsar i öster ti 11 ett 
större skogsparti medan ett öppet odlingslandskap utbreder sig 
längs sluttningen i norr och vcister. 

I miljön ingår följande enskilda objekt grupp Il. 

25:A Låbyn 1 :2 A-B 
a) Bostadshus (1855), ladugård (1850-t-1928), magasin 
(1850-t-1930-t), garage ( 1940-t) 
b) Bostadshus (1800-t mitt), ladugård (1800-t mitt -
1920), magasin (1800-t mitt). 

•Beskrivning 
Bostadshus i 2 resp. 1 1/2 plan uppförda i timmer med 
faluröd stående locklistpanel. Takbeklädnad av tvåkupigt 
tegel/papp resp. betongtegel. ladugård uppförd i timmer/ 
plan med falur<:Sd stående slät panel samt timmerväggar. 
Takbeklädnad av plåt och eternit. Magasin uppförda i 
timmer med omålade timmerväggar resp. stående slät pa
nel. Takbeklädnad av plåt resp. tvåkupigt tegel. Garage 
uppfört i plan med faluröd träpanel. 

Sammanfattande värdering nedan. 

25: B Låbyn 1 :3. 
Bostadshus (1911 ), ladugård (1700-t-1897), 2 magasin 
(1800-t början), svinhus (1920'-t), garage (l897). 

•Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 -plan uppfört i timmer med grå eternit. 
Takbeklcidnad av skiffer. ladugård uppförd i timmer med 
omålade timmerväggar samt stående slöt panel. Takbe
klädnad av spån och plåt. 2 magasin uppförda i timmer 
med faluröda timmervtiggar samt stående slc!t panel. Tak
beklädnad av plåt/tvåkupigt tegel. Garage uppfört i 
plank med omålad slät panel. 

Sammanfattande värdering nedan. 

;:. 



25:C Låbyn 1 :6. 
Bostadshus (1840), lillstuga (1870-t), ladugård (1900-t 
början), vagnslider/lada (omkr. 1900), vedbod (omkr. 
1900). 

•Beskrivning 
Bostadshus samt li llstuga i 2 resp. 1 plan uppförda i tim
mer med faluröd stående locklistpanel. Takbekladnad av 
plåt resp. tvåkupigt tegel. Ekonomibyggnader uppförda i 
timmer/plank med omålad stående tröpanel. Takbekladnad 
av plåt/spån. 

Sammanfattande vctrderi ng nedan. 

25: D Låbyn 1 :7 
Bostadshus (1700-t - 1850-t), lillstuga (1850-t}, ladugård 
(1910), ladugård-vedbod {1910-t), magasin (1800-t mitt), 
vagnslider (1810-t), fähus-hönshus (1800-t mitt), fahus
lada (1800-t mitt), uthus (1800-t), uthuslänga (1910-t), 
garage ( 1940-t). 

•Beskrivning 
Bostadshus och lillstuga i 2 resp. 1 plan uppförda i tim
mer med faluröd stående locklistpanel. Takbeklädnad av 
tvåkupigt tegel. Ekonomibyggnader uppförda i timmer/ 
plank med faluröd stående slä.t lockpanel. Takbeklädnad 
av spån, enkupigt tegel och plåt. 

Sammanfattande värdering nedan. 

25:E Låbyn 1:11, 1:10. 
Bostadshus (1800-t mitt), 2 ladugårdar (1800-t mitt}, loda 
(1800-t mitt}, magasin (1800-t mitt), uthus {1900-t). 

•Beskrivning 
Bostadshus i 2 plan uppfört i timmer med faluröd stående 
locklistpanel. Tokbekladnad av tvåkupigt tegel. Ekonomi
byggnader uppförda i timmer med omålade timmerväggar 
och stående trl:ipanel. Takbekladnad av plåt/spån. Uthus 
uppfört i plank med faluröd liggande panel. 

Sammanfattande vardering nedan. 

25: F . Låbyn 1 :26, Låby skola. 
Skolhus {1914), avträdeslänga (1914). 

•Beskrivning 
Skolhus i 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd stående 
locklistpanel. Fönster- och dörrfoder vita. Takbekladnad 

·av tvåkupigt 1·egel ~ Uthus uppfört i plank med faluröd 
träpanel. 

Sammanfattande värdering nedan. 

52. 
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25:G Låby 1 :27. 
Lärarbostad (1923), uthuslänga (1923), garage (1950-t). 

•Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd 
stående locklistpanel. T akbek lcidnad av tvåkupigt tegel. 
Uthus och garage uppförda i plank med faluröd trt:ipanel. 

Sammanfattande värdering nedan. 

25:H Låbyn 1:28. 
Missionshus (1910-t), uthus (1910-t). 

•Beskrivning 
Missionshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd 
stående locklistpanel. Fönster- och dörrfoder vita. Tak
beklädnad av plåt. Uthus uppfört i plank med faluröd 
trt:ipanel. 

•Sammanfattande värdering, bebyggelsemiljö nr 25. 

Samlad oskiftad bymi ljö från 1800-talets mitt med vcilbe
varade gårdsmiljöer. Bland bostadshusen återinns enkel
stugor i 1 och 2 plan, s .k. Dalslandsstugor samt parstugor 
i 2 plan. Huvuddelen av ekonomibyggnaderna från 1800-
talet är mycket väl bevarade. Byns lcige på en svag höjd
rygg med odlings- och betesmarker utefter sluttningarna 
är utmcirkande för äldre bybildningar före skiftenas tid. 
Totalmiljön har ett stort kulturhistoriskt samt landskaps
mcissigt varde. 

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 25. 

Bebyggelsen inom miljön skyddas av föreskrifterna i § 9 , § 38, 
§ 50 samt i § 54 mom. 1 i BS. 

Bybildningen belcigen inom objekt nr 2, Låbyn, med beteckningen 
L i Naturvårdsplan för Älvsborgs lcin 1976. Genom föreskrifter i 
kommunöversikten bör bebyggelse och landskapsbi Id skyddas från 
störande nybebyggelse. 

26. Be bygge lsem i I j ö Henebyn • Loka It intresse • 

Bebyggels~miljö belägen i västsluttning ned mot Kasenbergsån. 
Området innefattar en oskiftad bymiljö med ett antal större jord
bruksfastigheter längs byvägen . Området angränsar i norr mot ett 
skogsparti medan e tt öppet odl ingslandskap utbreder sig längs 
sluttningen i söder. 
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I miljön ingår följande enskilda objekt i grupp 111. 

26:A Henebyn 1 :5. 
Bostadshus ( 1925), ladugård ( 1924), I i I I stuga ( 1925), 
vedbod ( 1925), garage ( 1950-t). 

•Beskrivning 
Bostadshus i l 1/2 plan uppfört i tro med vit ståend~ 
fasspåntpane I • Fönster- och dörrfoder vi ta. Takbek lädnad 
av tvåkupigt tegel. Li I !stuga och ladugård uppförda i 
timmer/plank med faluröd trtipanel. Takbeklädnad av plåt. 
Uthus uppförda av plank med faluröd trtipanel. 

Sammanfattande vördering nedan. 

26: B Henebyn l :6. 
Bostadshus (1835), ladugård ( 1835), stenkcl llare-bod 
(1800-t), garage (1960-t). 

· •Beskrivning 
Bostadshus i 2 plan uppfört i timmer med gulmålad stå
ende iocklistpanel. Takbeklädnad av skiffer. ladugård 
uppförd i tegel, timmer och plank med faluröda timmer
och spånväggar samt stående lock- respektive slät panel. 
Takbeklädnad av plåt och tvåkupigt tegel. Källare-bod 
uppförd i sten och plan med faluröd stående locklistpanel. 
Takbeklädnad av enkupigt tegel. 

Sammanfattande värdering nedan. 

26:C Henebyn 1 :7. 

26:D 

Bostadshus {1924), lillstuga (1916), ladugård (1824-1912), 
ladugård (1800-t), magasin (1800-t mitt), garage (1960-t). 

•Beskrivning 
Bostadshus i 1/2 plan uppfört i timmer med oljevit stå-
ende fasspåntpanel. Fönster- och dörrfoder vita. T akbe
klädnad av tvåkupigt tegel. Lillstuga av timmer med falu
röd stående locklistpanel. Takbeklc!dnad av plåt. Ekonomi
byggnader uppförda i timmer och plank med faluröda tim
meiväggar samt stående slät respektive lockpanel. Takbe
klädnad av en- tvåkupigt tegel och plåt. 

Sammanfattande värdering nedan. 

Henebyn 1:8, 1:11. 
Bostadshus (1923), ladugård (omkr. 1900), uthus (1800-t). 

•Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i tro med oljegul stående 
locklistpanel. Fönster- och dörrfoder gula. Taktäckning 
av tvåkupigt tegel. ladugård uppförd i tegel, sten, tim
mer och plank med vitslammad slcitputsad vägg samt falu
röd stående slöt panel. Takbeklädnad av plåt, uthus i 
timmer och plank med faluröd träpanel. 

54. ' 
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Sammanfattande vcirdering nedan. 

26: E Henebyn 1: 10. 
Bostadshus {}928), ladugård (1831), slakthus-tvcittstuga 
( 1930-t), stenkci I lare-bod ( 1800-t), uthus-garage ( 1800-
t - 1900-t mitt), uthus-hönshus (1900-t början). 

•Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd 
st6ende locklistpanel. Takbekladnad av skiffer. Ladu
gård och uthus uppförda i timmer och plank med falu
röd stående s lat pane I. Fönster- och dörrfoder vi ta. 
Takbeklädnad av tvåkupigt tegel. Uthus uppförda i 
plank med faluröd träpanel. Kallare-bod uppförd i tim
mer och sten med faluröd träpanel samt slcltputsad sten
vtigg. 

•Sammanfattande vcirdering. Bebyggelsemiljö nr 26. 

Samlad oskiftad bymiljö med välbevarade gårdsmiljöer 
från 1800-talets mitt. Byns läge på en svag höjd med 
odlings- och betesmarker utefter sluttningarna clr ut
märkande för äldre bybildningar före skiftenas tid. To
talmiljön har ett stort kulturhistoriskt och landskapsmcis
sigt värde. 

Bebyggelsemiljö vid Persbyn. Lokalt intresse. 

Bebyggelsemiljö belägen i skogsområde Icings den ctldre landsvägen. 
Området innefattar ett antal mindre torpfastigheter belysande små
jordbruket i bygden efter sekelskiftet. 

I miljön ingår följande enskilda objekt i grupp 111. 

27:A Persbyn 1: 16. 

27:B 

Bostadshus ( 1920-t), uthus ( 1920-t). 

•Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd stå
ende locklistpanel. Fönster- och dörrfoder vita. Takbe
klädnad av betongtegel. Uthus uppfört i timmer och plank 
_med faluröd träpanel. 

Sammanfattande vörderi ng nedan. 

Persbyn l: 17. 
Bostadshus (1909-1910-t), lillstuga (1909), ladugård (1909). 
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•Beskrivning 
Bostadshus i l 1/2 plan samt lillstuga uppförda i timmer 
med faluröd stående locklistpanel. Takbeklädnad av tegel, 
eternit, papp och plåt. Ladugård uppförd i timmer med 
faluröd stående locklist- och slät panel. Takbeklädnad 
av plåt och eternit. 

Sammanfattande värdering nedan. 

27 :C Persbyn 1 :27. 
Bostadshus (1932), ladugård (1850-t), bod (1932). 

•Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd 
stående locklistpanel. Takbeklcidnad av plåt. Ladugård 
uppförd i timmer och plank med faluröda timmerveiggar 
samt stående slät panel. Takbeklädnad av spån och två
kupigt tegel och plåt. Uthus uppfört i plank med falu
röd träpanel. 

Sammanfattande värdering nedan. 

27: D Persbyn 1 :30, Sandbacken. 
Bostadshus (1900), ladugård (1900), uthus . (1900}. 

•Beskrivning 
Bostadshus i 1 plan uppförd i timmer med faluröd stående 
locklistpanel. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel. Ladugård 
uppförd i timmer och plank med faluröd stående slcit pa
nel. Fönster- och dörrfoder vita. Takbeklädnod av plåt. 
U thus i bröder med fa I uröd trä pane I. 

•Sammanfattande värdering. Bebyggelsemiljö nr 27. 

Bebyggelsemiljö innefattande fyra mindre torpfastigheter, 
tidstypiska för tiden kring sekelskiftet. Bostadshusen är av 
s.k. enkel- och parstugor, varav Persbyn 1:30 är interiört 
intakt bevarat. 

Enskilda objekt i Mo socken. Grupp Il. Länsintresse. 

28. Forsbacka l :3, Sörhammar. 
Bostadshus (1820), uthuslänga (1900-t början), jordkällare 
(1800-t). 

•Beskrivning 
Bostadshus i 1 plan uppfört i sten och tegel med vitrever
terade väggar. Fönster- och dörrfoder 'bruna. T akbek lädnad 
av tvåkupigt tegel. Uthuslänga i plank med faluröd trä
pane I. Jordkä I lare uppförd i sten och betong. 

56. 
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•Värdering 
Äldre smedbostäder vid Forsbacka järnbruk, med tidstypisk 
enkel exteriör. 

Befintligt skydd och rekommendationer. Objekt nr 28. 

Byggnaderna skyddas av föreskrifterna i § 9, § 38, § 50 samt 
§ 54 mom • 1 i BS . 

Övriga enskilda objekt Mo socken. Grupp 111. Lokalt intresse. 

29. 

30. 

Haserås 1 :9. 
Bostadshus (1800-t början), ladugård (1926), lillstuga
hönshus ( 1900-t början), magasin ( 1800-t). 

•Beskrivning 
Bostadshus i 2 plan uppfört i timmer med faluröd stående 
lock list- och lockpanel. Fönster- och dörrfoder vita. 
T akbek lädnad av betongtege I. Ladugård uppförd i timmer/ 
bröder/konststen med faluröd stående slät panel samt vit
slammad slötputsad vägg. Tokbeklädnad av eternit och 
enkupigt tegel. Li llstuga-hönshus i timmer med faluröd 
stående lockpanel. Takbeklädnad av enkupigt tegel. 
Magasin uppftlrt i timmer med faluröd stående lockpanel 
samt timmerväggar. Takbeklädnad av enkupigt tegel. 

•Värdering 
Enkelstuga i 2 plan av s.k. dalslandstyp såväl exteriört 
som interiört välbevarad. Gårdsmiljön av betydande miljö
mässigt värde. 

Packebyn 1:20. 
Bostadshus {1830), ladugård {1914), lada-vagnslider-ved
bod (1910-t), lada (1910-t), . magasin (1800-t mitt), uthus 
(1910-t}. 
Bostadshus (1800-t), ladugård (1850-t - 1920-t), ladugård 
(1800-t mitt), magasin (1800-t mitt). 

•Beskrivning 
Bostadshus i 2 plan uppfört i timmer med gulmålad stående 
lockpanel. Fönster- och dörrfoder vita. Takbeklädnad av 
skiffer. Ladugård uppförd i tegel och plank med faluröd 
stående slät panel. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel och 
plåt. Ekonomibyggnader uppförda i timmer och plank med 
faluröd träpanel. Takbeklädnad av tegel, plåt och eternit. 

Bostadshus i 2 plan uppfört i timmer med vitmålad stående 
locklistpanel. Takbeklädnad av skiffer. Ekonomibyggnader 
uppförda i timmer och plank med faluröd träpanel. Tak
beklädnad av tegel, plåt och eternit. 
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•Värdering 
Välbevarad gårdsmiljö om fattande två större jordbuks
fastigheter med parallellt liggande mangårdsbyggnader. 
Bostadshusen, som är uppförda i början på 18ö0-t, är 
av parstugetyp i 2 plan. Byggnadssti len ör karakteristisk 
för större jordbruksfastigheter i trakten. Gårdsbildningen 
ör betydande miljömässigt vörde. 

Sköllerud 1: 1, Sköl leruds gård. 
Bostadshus (1820-25), lillstuga (1800-t), ladugård (1933), 
lada (1930-t), magasin (1800-t), vagnslider (1930-t). 

•Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med oljegul 
stående lock-, slät, respektive fasspåntpanel. Fönster
och dörrfoder vita. Takbeklädnad av skiffer. Lillstuga 
i 1 plan uppförd i timmer med faluröd stående lockpanel. 
Fönster- och dörrfoder vita. Takbeklädnad av tvåkupigt 
tegel. Ladugård uppförd i konststen och plank med vit
slammad slätputsade väggar samt faluröd stående slät pa
nel. Takbetäckning av plåt och tvåkupigt tegel. Lada 
samt vagnslider uppförda av plank med faluröd stående 
lock- och slät panel. Takbeklädnad av plåt och en
kupigt tegel. Magasin uppfört i timmer och plank med 
faluröda timmerväggar samt stående lockpanel. Fönster
foder röda. T akbeklädnad av tvåkupigt tegel. 

•Värdering 
Större välbevarad jordbruksfastighet dcir bostadshuset mot
svaras av en s. k. dubbe I radig solsbyggnad i ntokt bevarad 
såväl interiört som exteriört för totalmiljön har såvcil all~n 
som trodgårdsanlctggningen stort värde. 

Öjersbyn l :2, 1 :3, 1 :4. 
Bostadshus (1820-1879), 2 flygelbyggnader (1880-t), bo
stadshus {1800-t mitt), ladugård (1850-1900-t), lada
stall (1900), magasin (1850-t), bod (1870-t), hönshus 
( 1800-t), vagns lider ( 1970-t), garage-verkstad ( 1960-t), 
garage (1940-t), jordkällare (1800-t slut), avtrcide {1900-t 
början), torpstuga (1800-t mitt), uthus (1900-t början). 

•Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med oljevit stå
ende lockpanel. Takbeklctdnad av betongtegel. Flygel
byggn~der och äldre bostadshus i 1 resp. 2 plan, upp
förda i timmer med faluröd stående lock- resp. locklist
panel. Takbeklädnad av skiffer. Ekonomibyggnader upp
förda i timmer och plank med faluröd träpanel samt tim
merväggar. Takbeklädnad av plåt och tegel. Jordkällare 
uppförd av natursten och betong. 

58. 



59. 

T orpstuga i 1 plan uppförd i timmer med faluröd stående 
fasspåntpanel. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel. Uthus 
uppfört i plank med faluröd träpanel-. 

•Värdering 
Större jordbruks fastighet med samlad gårdsbi ldni ng, upp
förd enligt månghussystemets princip, med mangården 
och flygelbyggnaderna klart avski Ida från de övriga 
gårdshusen. Det underlydande torpet är av enkelstuge
typ och intakt bevarat. Den samlade gårdsmiljön har 
genom sitt öppna läge på völ hävdade marker ett stort 
landskapsml:issigt värde~ 
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Småbruken dominerar undersökningsområdet Slädekärr. 0 bjekt 41. 

TÖSSE SOCKEN 

Socknen domineras av Tössboslätten som sträcker sig cirka en_ mil 
söder om Åmål. Redan under medeltiden var Tösse egen församling. 
Senare förenades Tösse och T ydj e socknar, men bägge socknarna 
behöll sina gamla medeltida kyrkor. Vid 1800-talets början an
sågs Tösse gamla kyrka så starkt förfallen att den stängdes. En 
ny kyrka uppfördes 1848. Den gamla kyrkan fick därefter förfalla, 
men har i senare tid genomgått en pietetsful I renovering. 
Bergslagsbanan, som anlades på 1870-talet, har sin sträckning 
genom socknens östliga del. Den byggdes huvudsakligen parallellt 
med den gamla landsvägen längs västra Vänerstranden. I Tydjebyn 
belägen i odlingslandskap med omgivande bebyggelse, finns hög
gravfä It från yngre järnåldern samt i skogsområdet, ett antal rösen 
och stenscittningar av bronsålders- och äldre järnålderstyp • 
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Jordbruksbebyggelsen är koncentrerad ti 11 Tösseslätten med en 
tätare bebyggelse i området kring gam la och nya kyrkan. Kust
sträckan utmed västra Vänerstranden domineras av en utbredd 
fri tidsbebyggelse. 

Enski Ida objekt grupp la. 

33. Tösse kyrka, Kyrkogården 1:1 
Kyrkobyggnad ( 1848) 

• Beskrivning 
Vitputsad stenkyrka på sockel av oputsad sten. Tak
beklädnad av skiffer. 

•Värdering 
Kyrkobyggnad uppförd i enkel s.k. Karl-Johansstil. 

Befintligt skydd och rekommendationer. Objekt nr 33. 

Kyrkobyggnad och begravningsplats skyddas enligt Kungl. Maj :ts 
kunggörelse av den 26 nov. 1920. 

Bebyggelsemiljö vid Tösse gamla kyrka och prästgård. Läns intresse. 

Bebyggelsemiljö i öppet odlat slättlandskap. Kring de två kyrkorna 
och prästgården har ett sekundärcentrum i bygden utveck lots. 

I miljön ingår följande enskilda objekt i grupp la. 

34:A Tösse prästgård l: 1, Tösse gamla kyrka. 
Kyrkobyggnad (medeltidskyrka) 

•Beskrivning 
Vitputsad stenkyrka med takbeklädnad av enkupigt tegel. 

•Värdering 
Medeltida kyrka som efter en period som magasin åter
invigts som kyrka. 

I miljön ingår följande enskilda objekt grupp Il. 

34: B Tösse prästgård 1 : 1. 
Prästgård ( 1840-t), uthus ( 1850-1900). 

•Beskrivning 
Bostadshus i 2 plan uppfört i timmer med oljevit lock
I istpane I. Takbek lädnad av skiffer. Uthus uppfört i trä 
med faluröd locklistpanel. Takbeklädnad av tvåkupigt 

tegel. 
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• 

•Värdering 
Prästgården motsvaras av den symmetriska solsbyggnaden 
uppförd i en träpanelarkitektur typisk for 1800-talets 
högreståndsbebyggelse. Byggnaden av vösentlig betydelse 
för den samlade miljöbilden. 

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 34. 

Kyrkobyggnaden skyddas enligt Kungl. Maj :ts kunggörelse av 
den 26 nov. 1920. 

Prästgården skyddas av föreskrifterna i § 9, § 38, § 50 samt 
§ 54 mom. l i byggnadsstadgan. 

Bebyggelsemiljö vid Vitlanda. lönsintresse. 

Bebyggelsemiljö belögen i uppodlad dalgång vilken genomskärs · 
av Gunnebybäcken. 

I miljön ingår följande enskilda objekt grupp Il. 

35:A Vitlanda 1:1, Västra Vitlanda. 

35:B 

Bostadshus ( 1850), bostadshus/brygghus (1873), magasin 
(1700-t), uthus (1870). 

•Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med oljegul 
stående locklistpanel. Takbeklädnad av skiffer. Brygghus/ 
bostadshus uppfört i timmer med faluröd locklistpanel. 
Takbeklädnad av enkupigt tegel. Magasin uppfört i tim
mer med faluröd lockpanel. Takbeklädnad av tvåkupigt 
tegel. Uthus uppfört i timmer med faluröd stående slät 
pane I • T akbek lädnad av enkupigt tege I. 

•Vc::irdering 
Sammanhållen gårdsanläggning med funktionsdifferentierad 
bebyggelse. Mangårdsbyggnaden, en s .k. symmetrisk sols
byggnad, uppförd 1850 i kl_assicerande träpanelarkitektur. 

Vitlanda . 1:3, 2:5. 
Bostadshus (1870-1900), uthus (1870-1900), kvarnbyggnad 
( 1870- 1900), brygghus ( 1870- 1900) • 

• Beskrivning 
Bostadshus uppfört i timmer med faluröd spånklädsel och 
oljevita foder. Takbeklödnad av tvåkupigt tegel. Kvarn
byggnad uppförd i trä med faluröd lockpanel. Takbekläd
nod C1V tvåkupigt tegel. Uthus och brygghus uppförda i 
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trä med faluröd lockpanel. Takbeklädnad av tvåkupigt 
tegel. 

•Värdering 
Välbevarat kvarntorp från 1800-talets senare hälft, med 
kvarnbyggnad och bostadshus av s. k. enke lstugetyp. 
Byggnadsgruppen är av betydande värde för den samlade 
miljön kring Västrå Vitlanda. 

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 35. 

Byggnaderna inom miljön skyddas av föreskrifterna i § 9, § 38, 
§ 50 samt § 54 mom. J i byggnadsstadgan. 

Bebyggelsemiljö vid Söderbodane. Lokalt intresse. 

Området är ett öppet odlingslandskap i väster begränsat av skogs
partier. Bebyggelsen,huvudsakligen bestående av mindre jordbruks
fastigheter, finns koncentrerad längs vägen Tösse-Bodane. 

l miljön ingår följande enskilda objekt i grupp 111. 

36:A Söderbodane 1: 19. 
Bostadshus ( 1910-t) , vedbod {1950-t }_. 

• Beskrivning 
Bostadshus i l 1/2 plan, uppfört i timmer med faluröd 
locklistpanel. ajevita fönsterfoder samt förstu. Takbe
klädnad av tvåkupigt tegel. 

•Värdering 
Vcilbevarat bostadshus av enkelstugetyp med betydande 
miljömässigt värde. 

36:B Söderbodane 1: 10. 
Bostadshus (1850-1900); ä. bostadshus ( 1700-t), ladugård 
(1850-1900), magasin (1850-1900). 

•Beskrivning . 
Bostadshus i två plan uppfört i timmer med faluröd lock
panel. Takbeklädnod av enkupigt tegel. Ä. bostadshus 
uppfört i timmer med faluröd locklistpanel. Takbeklädnad 
av enkupigt tegel. Ladugård uppförd i timmer och res
virke med faluröd stående slät panel. Takbeklädnad av 
eternit. Magasin uppfört i timmer med takbeklädnad av 
plåt. . 
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•Värdering 
Intakt gårdsmiljö i öppet jordbrukslondskap. Bostadshuset 
utgöres av en s. k. parstuga i två vå ni ngor. Ä. bostads
hus av enkelstugetyp. 

36:C Söderbodane 1: 16. 
Bostadshus (f.d. missionshus) (1908), vedbod (1908). 

• Beskrivning 
F .d. missionshus uppfört i timmer med faluröd locklist
panel somt oljevita dörr- och fönsterfoder. Tokbeklädnod 
av tvåkupigt tege I. 

•Värdering 
Exteriört välbevarat f.d. missionshus. Byggnaden utgör en 
viktig del av totalmiljön vid Söderbodone. 

Bebyggelsemiljö vid Strömsbergs säteri. Länsintresse. 

Gårdens cigor ligger väl samlade , cir i öst och väst avgrtlnsode av 
skog och ingår som en del i det kulturlandskap som präglar dal
gången från Sotebyn söderut förbi kyrkorna ned mot Tydjesjön. 
Herrgårdsanläggningen består av mcingård med hwudbyggnad och 
flygel, fägård med ladugård, stall och magasin belcigna norr om 
mongården. I miljön ingår också ett herrgårdslandskap med betade 
marker, all~er, ett parti av Vitlandaån och en engelsk park. 

I miljön ingår följande enstaka objekt i grupp 11. 

37: A Strömsberg 1: 12. 
Bostadshus {1630), flyge I byggnad ( 1800), ladugård (1900), 
magasin (1700-t) , sta Il (1800). 

•Beskrivning 
Bostadshus uppfört i t immer med oljegul locklistpanel. Tak
beklädnad av skiffer. Flygelbyggnad i timmer med gul rever- . 
tering och takbeklädnad av tvåkupigt tegel. J\Aagasin i falu
rött t immer och med takbeklädnad av enkupigt tegel. Ladu
gården är uppförd i trä och tege l med faluröd träpanel. 
Takbeklädnad av tvåkupigt tegel. 

•Värdering 
Hwudbyggnaden, en s .k . symmetrisk solsbyggnad, uppförd 
under 1600- och 1700-talen i tidstypisk panelarkitektur. 
Bevarade interiördeta ljer är bl .a. takmålningar från 1600-
talet, 1700-talstapeter etc. Magasinet, ladugården och 
stallet är värdefulla delar av gårdsanläggningen vilken är 
ett väsentligt inslag i den miljö- och landskapsmcissiga 
helheten. 
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Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 37. 

Byggnaderna inom miljön skyddas av föreskrifterna i § 9, § 38, 
§ 50 och § 54 mom. 1 i byggnadsstadgan. 

Miljön ingår i objekt nr 22 i länsstyrelsens Naturvårdsplan för 
Älvsborgs län 1976 och kulturlandskapet bör genom föreskrifter 
i kommunöversikten skyddas från bebyggelse som inte erfordras 
för jordbrukets behov och som kan inverka menligt på land
skapsbi Iden. 

Inom miljön återfinns fornlämningarna nr 36-38 stensättningar 
samt nr 39 gravfä It i Tösse socken upptagna i riksantikvarie
ämbetets fornlämningsregister. Samtliga objekt skyddas av forn
minnes lagen (1942:350). 

Övriga enskilda objekt i Tösse socken. Grupp 111. 

38. Hängelsrud 1:3, Strömsfors. 

39. 

Bostadshus ( 1854), lantarbetarbostad ( 1850- 1900), 
ladugård (1850-1900), lada (1850-1900), magasin 
(1850-1900), snickarbod (1850-1900), tvättstuga 
(1900-t). 

• Beskrivning 
Bostadshus i två plan, uppfört i timmer med gul lock
listpanel och oljevita fönsterfoder. Sadeltak beklätt 
med skiffer. Lantarbetarbostad i ett plan uppfört i tim
mer med faluröd stående locklistpanel. Takbeklädnad 
av enkupigt tegel. Övriga ekonomibyggnader i timmer 
och resvirke med faluröd locklist- resp. slclt panel. 
T akbeklädnad av tvåkupigt tegel, skiffer samt plåt. 

•Värdering 
Intakt gårdsanlaggning uppförd under 1850-talet i en 
för områdets högreståndsbyggnader karakteristisk trä
panelarkitektur. Till sin fonn är mangårdsbyggnaden 
en s.k. solsbyggnad. Gårdsanlöggningen av betydande 
miljö och landskapsmössigt värde. 

Amnebyn 1 : 1 • 
Bostadshus (1838), ladugård (1886), magasin (1864), 
stall (1922), svinhus (1890), hönshus (1920-t). 

• Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 plan, uppfört i timmer med oljevit 
locklistpanel. T akbeklädnad av skiffer. Ekonomibygg
nader i timmer resp. resvirke med faluröd locklistpanel 
samt liggande timmer i fasaden. Tdkbeklädnad av två
kupigt tegel somt plåt. 
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•Värdering 
Välbevarad gårdsanläggning belägen i öppet odlingsland
skap. Bostadshuset motsvaras till sin form närmast av 
gruppen solsbyggnader. Ekonomibyggnaderna exteriört 
välbevarade och tidstypiska. Gården var kronogård from 
till sekelskiftet 1900. 

Björbyn med Drambyn 1 :22, 23. 
Bostadshus (1890-t), loda (1940-t) 

•Beskrivning 
Bostadshus i ett plan upp{ört i timmer med faluröd lock
listpanel. Takbeklädnad av betongtegel. Lada i resvirke 
med stående slät panel. 

•Värdering 
Såväl exteriört som interiört valbevarad s.k. enkelstuga. 

S lc.idekärr 1: 2A 
Bostadshus ( 1850-t), ladugård (1890-t), vedbod (1850-t). 

•Beskrivning 
Bostadshus i två plan uppfört i timmer med faluröd lock
listpanel. Oljevita fönsterfoder. Takbeklc.idnad av skiffer. 
Ekonomibyggnader i timmer och resvirke med faluröd stå
ende siat panel samt locklistpanel. Takbeklädnad av två
kupigt tegel samt pl6t. 

· •Värdering 
Intakt sm6bruk beläget i odlingslandskap, med bostadshus 
av enkelstugetyp, s.k. dalslandsstuga. 

Västra Sjögar 2:8. 
Bostadshus (1800-1850), lillstuga (1850-1900); ladugård 
(1850-1900), vagnslider (1850-1900), magasin (1800-1850). 

•Beskrivning 
Bostadshus i tv6 plan uppfört i timmer med faluröd lock
listpanel. Oljevita fönster- och dörrfoder, knut lådor samt 
vindskivor. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel. Ekonomi
byggnader i timmer och resvirke med faluröd lockpanel . 
samt slät panel. 

•Vardering 
Intakt gårdsmiljö belägen i öppet odlingslandskap. Man
byggnaden motsvaras ti 11 sin form närmast av gruppen par
stugor. Ekonomibyggnaderna ansluter till ä Idre byggnads
tradition. Gårdsanläggningen av betydande miljö- och 
landskapsmässigt vörde. 

Tösse järnvägsstation. 
Stationshus (l 870-t). 

•Beskrivning 
Bostadshus/stationshus uppfört tegel med takbeklädnad 
av tvåkupigt tegel. 
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•Värdering 
Stationshus uppfört . tidstypisk stil. 

Backen 1: 1 
Bostadshus (1853), lillstuga (1850-t), ladugård (1863), 
magasin (1850-t), stall med svinhus (1863). 

•Beskrivning 
Bostadshus i två plan uppfört i timmer med faluröd lock
listpanel samt oljevita fönsterfoder. Takbeklädnad av 
skiffer. Li llstuga i ett plan uppförd i timmer med falu
röd locklistpanel. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel. 
Ekonomibyggnader i timmer och resvirke med faluröd 
slät panel resp. locklistpanel. Takbeklädnad av två
kupigt tegel och eternit. 

•Värdering 
Välbevarad gårdsanläggning från 1800-talets mitt. Bo
stadshuset är en större parstuga, såväl till det yttre 
som till det inre i ursprungligt skick. Gårdsbildningen 
av betydande miljömässigt värde. 
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Översiktlig redovisning över prioriterade 
bebyggelsemiljöer och enskilda objekt inom 
Tösse socken. 

••••• .. ••• utvärderad bebyggelsemiljö 
e utvärderad enskilt objekt 

(Detaljredovisning se ekon.karta) 
2l 

E. : 

43.3 - 45,3 

0 S 



Fyrvaktarebostä I let på Gåsön. Objekt 64. 

ÅNIMSKOG SOCKEN 

Ånimskogs socken är belägen i det sydöstra hörnet av Åmåls kommun 
och omfattar stora skogsområden med insprängda dalgångar och odlings
marker. Flera sjöar finns inom socknen. 

Bergshanteringen har vid sidan av skogs- och jordbruk dominerat om
rådets näringsliv. Brytning av si Iver, järn- och kopparmalm har på
gått från 1000-talet fram till 1900-talets början. Idag finns inom 
socknen två större industrier, Svenska Silikaverken vid Annenäset 
samt ett sågverk vid Ånimskogs station. 

Bebyggelsen utgöres till största delen av gårdsanläggningar från 1800-
talets senare hä lft lokaliserade till de öppna odlingsom rådena runt 
sjön Ånimmen, i dalgången från Furusjön till Vcinern och utmed riks
vcig 45. Av den cildre bebyggelsen återstår ett antal enstaka inslag 
splittrade ur sin ursprungliga miljö genom senare tiders bebyggelse
omvandling. 



69. 

Karta 16 45. Bebyggelsemiljö vid Ånimskogs kyrka. Läns intresse. 

Bebyggelsemiljö belägen vid Ånimmens östra strand i öppet odlings
landskap. Miljön omfattar Ånimskogs kyrka samt kyrkskolan. 

I miljön ingår följande enskilda objekt i grupp la. 

45:A Ånimskogs stom 1:5, 1:11, 1:14. 
Kyrka (1200-1600-talen), klockstapel (1731), bårhus (1957), 
uthus (1960-t). 

• Beskrivning 
Kyrkobyggnad uppförd i natursten med vit puts. Takbeklt:td
nad av skiffer. Klockstapel uppförd i trt:I med stående falu
röd locklistpanel. Takmaterial av skiffer. Bårhuset uppförd 
i konststen med vit puts. Takmaterial av plåt. Uthus upp
fört i trä med stående faluröd locklistpanel. Takmaterial 
av tvåkupigt tegel. 

• Värdering 
Ånimskogs kyrka härstammar från medeltiden men har till
byggts under 1600-talet. Delar av kyrkans inventarier t:lr 
från 1200- och 1700-talet. Tak- och väggmålningar t:lr 
från 1600-1700-talen. Ti 11 kyrkan hör dessutom en målning 
av Otto Hesselholm. 

I miljön ingår följande enskilda objekt grupp 111. 

45:B Ånimskog stom 1:19. 
Bostadshus f. d. kyrkskola ( 1907), garage f. d. avtröde/ 
vedbod (1907), källarvind (1900-t). 

• Beskrivning . 
Bostadshus i 2 plan uppfört i trä med liggande faluröd fas
spåntpanel och vita foder. Takmaterial av skiffer och två
kupigt tegel. 

• Värdering 
Kyrkskola uppförd i tidstypisk träpanelarkitektur belögen 
strax söder om kyrkan. Den oförvanskade skol byggnadens 
betydelse ligger främst i det miljömässiga värdet. 

Befintligt skydd och rekommendationer. Bebyggelsemiljö nr 45. 

Kyrkobyggnad och begravningsplats skyddas enligt Kungl. Maj:ts 
kungörelse av den 26 nov. 1920. 

Övriga byggnader inom miljön skyddas av föreskrifterna i § 9, § 
38, § 50 samt i § 54 mom. l i BS • 
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Karta 16 46. Bebyggelsemiljö på Henriksholm. Lokal t intresse. 

Bebyggelsen ör belägen på västra och östra sidan av ön Henriks
holm i sjön Ånimmen. I miljön ingår herrgården med intilliggande 
bostadshus och ekonomibyggnader samt arrendatorsgården Gröntuvan. 
Ön präglas av ett öppet odlingslandskap, ängs-, betes- och skogs
marker. I Naturvårdsplanen för Älvsborgs län finns Henri ksholm 
upptaget som objekt nr 31 med beteckningen SBL 11, med förslag 
om reservatsbi ldni ng . 

Henriksholm nämns redan i medeltida kä I lor. Ön var då uppdelad 
på två ägare. Vid 1500-talets mitt grundlades säteriet av riksrådet 
Knut Andersson Lillie. Ön har fått sitt namn efter Henrik Pederson, 
Månesköld, ägare till gården på 1600-talet. Måneskölci "tros ha 
låtit uppföra den första herrgården, vilken totalförstördes genom 
brand år 1815. Året därpå anlades den nuvarande herrgården. 
Övriga byggnader i miljön uppfördes vid 1900-talets början av 
Adolf Unger. 

I miljön ingår följande enskilda objekt grupp 111. 

46:A Henriksholm 1 :4. 
Bostadshus (1816), trödgårdsmästarbostad (1900-t början), 
stall/magasin (1900-t början), svinhus (1900-t början), 
vattenreservoar {1900-t början). 

• Beskrivning 
Bostadshus i 2 plan uppfört i timmer med stående gul lock-
1 istpanel vita fönsterfoder. Takbeklödnad av plåt. Trädgårds
mästarbostad i 1 1/2 plan uppfört i vitputsat tegel. Tak
material av skiffer. Stal I/magasin uppfört i trä/resvirke med 
liggande faluröd fasspåntpanel och vita foder. Takmaterial 
av två kupigt tege I. Svinhus uppfört i rött tege I. T akmateria I 
av papp. Vattenreservoar uppförd i vitputsat tegel. Takma
terial av tvåkupigt tegel. 

•Värdering 
Herrgårdsbyggnad uppförd 1816 i nyklassisk stil. Byggnaden 
har genomgått en rad till- och . ombyggnader och tillfördes 
under 1850-talet en tidstypisk s.k. sidopoch. I det inre <ir 
byggnaden mycket pietetsfullt restaurerad med bl.a. välbe
varade kakelugnar. Övriga byggnader inom gårdsanlöggningen 
ansluter ti Il sekelskiftets byggnadstradition och är av betyd
ande värde för den miljömässiga helheten. 

46: B Henriksholm 1: 1, Gröntuvan. 
Bostadshus (1900), ladugård (1900), mejeri/brygghus {1900), 
redskapsbod (1900), vedbod/uthus ( 1900). 

• Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med stående, olje
gul fasspåntpanel. Vita foder. Takmaterial av plåt. Ladu
gård uppförd i trö med faluröd panel. Vita foder. Takma-

70 .. 
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Karta 17 

Karta 17 

terial av plåt. Mejeri/brygghus uppfört i rött tegel. 
Takmaterial av skiffer. Ovriga ekonomibyggnader upp
förda i trä med faluröd stående slät panel. Takmaterial 
av skiffer och plåt. 

• Värdering 
Välbevarad arrendatorsgård till Henriksholms säteri upp
förd vid 1900-talets början där bostadshuset utgöres av 
ett s.k. dubbelradshus. 

47. Bebyggelsemiljö vid Ånskolund. Lokalt intresse. 

Bebyggelsemiljö belögen på höjdsträckning i öppet odlingslandskap. 
Miljön omfattar två jordbruksfastigheter med mangårdsbyggnader av 
parstugetyp, den ena har under 16- 1800-talen varit gästgiveri. 
I anslutning ti 11 miljön finns fornlämningarna nr 2, fornborg, samt 
8 och 9, rösen, i Animskog socken. 

I miljön ingår följande objekt i grupp 111. 

47:A Lunden 1 :7 .. 
Bostadshus ( 1823). 

• Beskrivning 
Bostadshus i 2 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd lock
panel. Oljevita foder. Takbeklcidnad av tvåkupigt tegel 
samt plåt. 

• Vördering 
Exteriört vä !bevarad mangårdsbyggnad av parstugetyp. 

47: B Lunden 1 :9, Ånskolund. 
Bostadshus (1800-1850), ladugård (1867), magasin (1850-
1900), svinhus {1850-1900), uthus (1850-1900). 

• Beskrivning 
Bostadshus i 2 plan uppfört i timmer med faluröd locklist
panel. 1akmaterial av skiffer och tvåkupigt tegel. Ladu
gård uppförd i resvirke och natursten med faluröd slät panel. 
T akmaterial av tvåkupigt tegel. ÖVriga ekonomibyggnader 
uppförda i timmer och trä med faluröd panel. Takmaterial 
av skiffer, eternit och plåt. 

• Vördering 
Välbevarad större gårdsanläggning som tidigare varit gäst
giveri. Bostadshuset av s. k. parstugetyp. 

48. Bebyggelsemiljö vid Säbyn. Lokalt intresse. 

Bebyggelsemiljö belägen i småbrutet odlingslandskap på dalsida ned 
mot sjön Ånimmen, med mindre g6rdsanläggningar placerade i rad-



by liknande form. Byggnadsgruppen , belägen inom objekt 30 i 
länets natuivårdsplan, är av stort miljömässigt värde. I anslut
ning till miljön finns fornläm ning nr 165, milsten, i Ånimskog 
socken. 

I miljön ingår följande enskilda objekt grupp 111. 

48:A Säbyn 1 :3. 
Bostadshus (1840-t), ladugård (1840-t), magasin (1840-t), 
kö I lare ( 1850-1900). 

• Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd lock
listpanel. Taktnaterial av tvåkupigt tegei. Ekonomibyggnader 
uppförda i trä, timmer och natursten med faluröd panel. 
T akmaterial av plåt. 

• Värdering 
Vä I bevarat fiskartorp- j ordbruksfastighet från 1800-ta lets 
mitt med bostadshus av parstugetyp. 

48: B Så byn 1 :5 . 
Bostadshus (1 800- 1850), ladugård (1850/1860-t), magasin 
(1860-t), stall (1860-t), redskapsskjul (1926), tvättstuga 
(1927), källaivind (1900}. 

• Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd lock
listpanel. Oljevita fode r . T akmaterial av tvåkupigt tegel. 
Ekonomibyggnader uppförda i timmer, trä och natursten 
med faluröd lock list- och slät panel. Oljevita foder. Tak
material av tvåkupigt tegel och plåt. 

• Värdering 
Gårdsanläggning från 1800-talets senare del med mycket 
välbevarade och tidstypiska byggnader. 

48:C Säbyn 1 :6. 
• Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med gul locklist

panel. Takbeklädnad av plat. Ladugård uppförd i timmer, 
resvirke och tegel med faluröd slät panel och putsad fasad. 
Takbeklcidnad av plåt och tvåkupigt tegel. Övriga ekonomi
byggnader Uppförda i timmer I trä och natursten med faluröd 
locklistpanel. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel. 

• Värdering 
Jordbruksfastighet från 1800-talets senare del beläget i 
öppet odlingslandskap. Bostadshuset är ett völbevarat s.k. 
dubbe I radhus • 
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Övriga enskilda objekt i Ånimskog socken. Grupp Il. Länsintresse. 

49. Vassviken 1:6, Berget. 
Bostadshus ( 1830-t), ladugård ( 1830-t), ladugård (1910-t). 

• Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd lock
panel. Vita foder. Takbekltidnad av skiffer. Ekonomibygg
nader uppförda i timmer och resvirke med faluröd slät pa
nel. Takbeklädnad av plåt och tvåkupigt tegel. 

• Värdering 
Välbevarad mindre jordbruksfastighet beläget invid riksväg 
45 i öppet odlingslandskap. Bostadshuset är en genuin dals
landsstuga från 1830-talet, exteriört och interiört ofört!ndrad. 

Befintligt skydd och rekommendationer. Objekt nr 49. 

Byggnaderna skyddas av föreskrifterna i § 9, § 38, § 50 samt § 
54 mom • 1 i BS • 

50. Årebol 1 :2, Årbol skola. 
Skolbyggnad ( 1880-t). 

• Beskrivning 
Skola i l 1/2 plan uppförd i timmer med faluröd stående 
locklistpanel. Oljevita foder. Takbeklädnad av skiffer. 

• Värdering 
Skolbyggnad belägen invid gamla landsvägen omgiven av 
skogsmark och öppet odlingslandskap. Skolan uppfördes 
under 1880-talet, tillbyggdes på 1920-talet och var i bruk 
fram till 1961. Skolan är nu ett skolmuseum, där skolhis
toriskt material finns samlat. 

Befintligt skydd och rekommendationer. Objekt nr 50. 

Byggnaden skyddas av föreskrifterna i § 9, § 38, § 50 samt § 
54 mom • l i BS • 

Övriga enskilda objekt i Ånimskogs socken. Grupp 111. Lokalt intresse. 

51. Gyltungebyn 3: l. 
Bostadshus ( 1768), flygelbyggnad (1850-t), lantarbetarbo
städer (1940-t), magasin ( 1600-t). 



Karta 17 52. 

Karta 17 53. 

• Beskrivning 
Bostadshus i 2 plan uppfc:Srt i timmer med gul locklistpanel. 
Vi ta foder. Takbek lctdnad av skiffer. Flyge I byggnad i 1 1 /2 
plan uppfört i timmer med vit fjctllpanel. Foder i grått. 
T akbek lcidnad av tvåkupi gt tege I • Lantarbetarbosttider upp
fc:Srda i trtt med faluröd locklistpanel. Vita foder. Takbe
k lctdnad av . eternit. Magasin uppfört i vitputsad natursten. 
Takbeklädnad av skiffer. 

• Värdering 
Större jordbruksfastighet med funktionsdifferentierad bebygg
else belägen vid Ånimmens nordöstra strand i ett småbrutet 
odlingslandskap. Mangårdsbyggnaden, ett dubbelhus, upp
fört i klassicerande sti I. Flygelbyggnaden är en s. k. dubbel
byggning med rika snickeriarbeten kring fönster, portal och 
takfötter. Magasinet från 1600-talet ctr vid sidan av kyrkan 
Ånimskogs äldsta byggnad. Fastigheten belägen inom objekt 
30 i Naturvårdsplanen för Älvsborgs län 1976. 

Kilane 1:43. 
Bostadshus ( 1800-1850), uthus (1920-t). 

• Beskrivning 
Bostadshus i l plan uppfört i timmer med of'drgad locklist
panel. Takbekladnad av tvåkupigt tegel. Uthus uppfört i 
trct med oftlrgad slctt panel. Takbeklctdnad av plåt. 

• Vctrdering . 
Torpstctlle belciget på södra Ånimmens vöstra sida i ett igen
vaxande kulturlandskap. Bostadshuset av enkelstugetyp från 
1800-talets första hctlft, cir exteriört och interic:Srt of'6rttndrat. 
Fastigheten ingår i objekt 37 i Naturvårdsplanen för Älvs
borgs lön 1976. 

Kraksbyn 1 :5, l :6. 
Bostadshus (1840-t), ladugård (1850-1900), magasin (1840-t), 
kct llare ( 1840-t). 

• Beskrivning 
Bostadshus i 2 plan uppfört i timmer med faluröd locklist
panel. Takbeklädnad av skiffer. ladugård uppförd i natur
sten och resvirke med faluröd slöt panel. Takbeklödnad av 
tvåkupigt tegel. Magasin uppf6rt i timmer med faluröd tim
merfasad. T akbek lädnad av betongtege I • Kä I lare uppförd i 
natursten. Takbeklcidnad av tvåkupigt tegel. 

• Vardering 
Jordbruksfastighet från mitten av 1800-talet. Belctgen på 
Ånimmens vöstra sida i ett öppet odlingslandskap. G6rds
bildning med exteriört oförttndrade byggnader med bostads
hus av s.k. parstugetyp. 
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Karta 18 57. 

Karta 18 58. 

Karta 18 59. 

Karta 19 60. 

Orrebol 1 :2. 
Bostadshus {1830-t), ladugård (1939), magasin (1939). 

• Beskrivning 
Bostadshus i 2 plan uppfört i timmer och trä med faluröd 
lockpanel. Takbeklädnad av betongtegel. Ekonomibyggnader 
uppförd<;i i tegel och resvirke med röd tegelfasad och falu
röd slätpanel. Takbeklödnad av tvåkupigt tegel och plåt. 

• Värdering 
Välbevarad gårdsanlciggning belägen i ett öppet odlings
landskap invid äldre landsväg. Bostadshuset är av s.k. 
parstugetyp. 

Sk6 llebyn 1 :8. 
Bostadshus (1750-1800), ladugård (1800-1850), stall (1800-
1850), magasin (1800-1850), källare (1850-1900). 

• Beskrivning 
Bostadshus i 2 plan uppfört i timmer med faluröd locklist
panel. Takbeklödnad av skiffer. Ekonomibyggnader upp
förda i timmer, resvirke och natursten med faluröd lock
list- och lockpanel samt timmerfasad. Takmaterial av en 
och tvåkupigt tegel samt skiffer. 

• Värdering 
Sammanhållen gårdsmiljö från 1800-talet belägen på en 
höjdplatå omgiven av ett öppet jordbrukslandskap med bo
stadshus av s.k. parstugetyp. Fastigheten av miljö- och 
landskapsmässigt värde. 

Viken 1: 11. 
Bostadshus { 1846), vedbod (1900), avträde ( 1900). 

• Beskrivning 
Bostadshus i. 1 1/2 plan uppfört i timmer med faluröd lock
listpanel. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel. Ekonomibygg
nader uppförda i timmer/trö med faluröd locklistpanel. Tak
beklädnad av papp. 

•Värdering . 
Fastigheten belägen i ett öppet jordbrukslandskap invid 
landsväg. Huset är en genuin dalslandsstuga, till det yttre 
helt oföröndrad. 

Vingnäs 1:12, Stora Vingnäs. 
Bostadshus (1860), ladugård (1861), magasin (1860-t), 
smedja ( 1850- 1900), tvättstuga (l 850- 1900). 

• Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 plan uppfört i timmer med oljevit lock
listpanel. Gula foder. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel. 
ladugård uppförd i timmer och resvirke med faluröd sim 
panel, timmerfasad samt slammad vit natursten. Takbekläd
nad av plåt och tvåkupigt tegel. Övriga ekonomibyggnader 
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Karta 19 61. 

Karta 19 62. 

Karta .20 63. 

Karta 20 64. 

uppförda i timmer och trä med faluröd lock- och lock
listpanel samt timmerfasad. Takbeklädnad av skiffer, två
kupigt tegel samt plåt. 

•Värdering 
Välbevarad och samtida gårdsonläggning från 1860-talet 
belägen vid sjön Ärrs södra strand i ett småbrutet odlings
landskap. Bostadshuset är en mindre s. k. sa lsbyggnad. 

Yttre Bodane 1 : 14. 
Bostadshus ( 1800-1850), uthus ( 1850- 1900). 

• Beskrivning 
Bostadshus i 1 plan uppfört i timmer med faluröd lock
panel. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel. Uthus uppfört 
i trä med faluröd slät panel. Takbeklädnad av plåt. 

•Värdering 
Välbevarat soldattorp beläget i skogsområde med bostads
hus av s. k. enke lstugetyp. 

Yttre Bodane 1: 16, Åsaku lien. 
Bostadshus (1830-t), uthus (1930-t). 

• Beskrivning 
Bostadshus i 2 plan uppfört i timmer med faluröd lock
panel. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel. Uthus uppfört 
trä med faluröd locklistpanel. Takbeklädnad av papp. 

•Värdering 
Fastigheten är belcigen intill skogsområde med omgivande 
ängs- och betesmarker. Bostadshuset, en s .k. dalslands
stuga, är såväl till det inre som till det yttre mycket väl
bevarad. 

Östra Bodane 1:2. 
Bostadshus (1886), ladugård (1883), snickarbod (1883), 
smedj o ( 1880-t), kä I larv i nd ( 1880-t). 

• Beskrivning 
Bostadshus i 1 1/2 pion uppfört i timmer med oljevit lock
panel. Takbeklädnad av tvåkupigt tegel. Ekonomibyggnader 
uppförda i trä/resvirke/natursten med faluröd slöt/locklist- och 
lockpanel. Takbeklädnad av en- tvåkupigt tegel. 

•Värdering 
Välbevarad och samtida gårdsmiljö från 1880-talet belägen 
i ett öppet i ordbruks landskap med bostadshus av s. k • dub
be I radshustyp. 

Östra Bodane 1 : 14, Gåsön. 
Bostadshus/fyr ( 1860-t), li Il fyr ( 1860-t), f. d. ladugård 
(1910-t), oljehus (1920-t). 



• 
• Beskrivning 

Bostadshus i 1 plan uppfi::Srt i timmer med oljevit och falu
röd locklistpanel. T akbeklt:idnad av skiffer. Övriga bygg
nader uppförda i trti och timmer med oljevit och faluröd 
lock- lock list- samt fassp6ntpanel. Oljevita foder. Tak
beklHdnad av skiffer och plåt . 

• Vt:irdering 
FyrvaktarbostH I le be IHget p6 Gåsön utanfi::Sr Vingens hamn, 
som ingår i objekt 36 i Naturvårdsplanen för Älvsborgs lön 
1976. Fyren i drift mellan 1860-1940. Byggnaderna Hr 
mycket vt:ilbevarade och av betydande vHrde för miljön. 
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Översiktlig redovisning över prioriterade 
bebyggelsemiljöer och enskilda objekt inom °' 

-' Ånimskog socken. 
utvärderad bebyggelsemiljö 

• utvärderad enskilt objekt 
(Detaljredovisning se ekon.karta) 
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BILAGOR 1 - 3 



Bilaga 1 

BYGG NADSTYPE R 

Här nedan redovisade byggnodstyper är de vanligast förekommande 
bland byggnadsbeståndet uppfört före år 1900. Samtliga benämningar 
a'v nedanstående husformer, ingår i den vedertagna etnologiska ter
minologin. 

ENKELSTUGAN (enkel byggning} 

STUGA 5nJGA 

A B 

Enkelstugan (planskiss A) anses al lmönt härröra från de under medel
tiden fullt utvecklade gavelsvole- och govelförstuhusen, av vilka 
gavelsvolehuset ar det äldsta (planskiss B), och där gavetförstuhuset 
till skillnad från gavelsvalehuset har svalen inbyggd till ett slutet 
f~frrum. Denna ptanform är karakteristisk för bodar och kcillore, men 
har också ofta ti I lämpats i stugor och bastur. Enkelstugan har tro-
1 igen uppkommit genom att gaveldörren i govelförstuhuset flyttats 
till långs.idan, varvid förstun avdelades i en kammare, i vilken 
senare det s.k. förstuköket inreddes. Tidigare hade kökets funktioner 
varit förlagda till stugutrymmet. Enke I stugan i sin utveckl ode form 
består sålunda i ett st5rre vardagsrum el. stugan somt i ett m.indre 
ftsrstvporti i vilket också i.nryms ett mindre kök. Till sin typ har 
stugan varit von I ig i större delen av landet, med en något mindre 
otbredning i syd- och vöstsverige. De 1jldst bevarade enkelstugorna 
i landet str<icker sig tillbaka ti Il 1500-tolet, medan byggnodstypen 
finns rikligast företrHdd i samband med 17-1800-tolens hemmans
klyvningar . Fr.o.m. mitten av 1750-talet blir det vanligt att bygg
naden tillfcSrs en övervåning, och stugtypen får . den form vil ken 
brukar benämnas Dalslandsstugan. · · 

PARSTUGAN (enkel byggning} 

Parstugan har titl sin form med all sannolikhet ursprungligen utgjorts 
av en enkelstuga, till vilken fogats ytterligare ett rum, och bygg
naden fick en planform vilken motsvaras av tv6 sförre gavelrum på 
var sido om en mittförstu (se planskiss). Det nytil !komna utrymmet 



fick ofta benämningen anderstuga' och hade i sin tidigaste form 
funktionen ov oe ldat finrum och fö rrådsutrymme, men kom under 
1800-talet ollmönt ott utgöra ett renodlat finrum . Då det under 
1800:..talet blev allmtln sed att uppföra 2-våningshus också på 
landsbygden, så fick ibland övervåningens nattstuga fonktione n 
av finrum. Ursprungligen hade vordagsstugon funge rat som matlag
ningsplats, men denna funktion överflyttades under sent 1600-
tol till ett sörskilt kök innanför förstun i den s.k. koven, var
vid liksom hos enkelstugan också hos parstugan ett s.k. förstu
kök tillkol'!lmer. 

I källor som exempelvis domböcker står att läsa att parstugan 
var en vanlig bostodsform bland bönder samt på prcistgårdar 
redan under 1500-talet, medan den under 1600-talet skulle 
varit vanligast på herr- och ämbetsgårdar. Fr.o.m. 1700-tolets 
mitt igångsätts hemmansklyvningen, varvid bondgårdarnas rums
behov minskas vilket får til I följd att parstugan trängs tillbaka 
av enkelstugan. Parstugans huvudsak I iga utbredningsområde har 
varit de östra delarna av Svea- och Götaland somt bergslagen 
och i delar av Norrland. 

FRAMKAMMAR- OCH LÅNGLOFTSSTUGOR (enkel byggning) 

KAM . 5TU<&A KAM . NATTST\J6A. t.rrLOFT 

VAfJING 1 (A o. B) V~N\NG 2 ( A) 

A B 

Parstugans rikare variant utgöres a v den s. k. fromkommorstugon, 
eller då den förekommer med en fullt utvecklad övervåning av 
den s.k. löngloftsstugon. Den senare stugtypen tros utvecklad ur 
det sydgmisko huset el. högloftsstugon, då denna förändrades till 
en tvåvåningsbyggnad med enhetlig yttre takhö jd ,,;:;h övervåningen 
kom att sträcka sig över hela husets längd (se planskiss), där planen 
i rege_l motsvaras av undervån ingen. Under 1700-ta!et utrustades 
övervaningen endast med holvfönster, medan helfönstret under 1800-
tolet tar överhanden. Froro kammarstugan har , som exempelvis i 



V<istergötland, troligtvis sin upprinnelse i enkelstugan, vilken hör 
ofta påbysgdes med en frcmkommore vid stugans fondgavel. From
kommaren har under enklare förhållanden använts til I förråd, men 
de har kanske oftast haft funktionen av göstrum och vanliga bostads
rum. I framfosoden förekommer både en och två förstugor och ytter
dörrar. 

DUBBELRADHUS (dubbel byggning) 

STUGl<AM - · 

5iUGA 

STUGA 

A 8 

B 
Renttssonsens krav på symmetrt; &terspeglas bl .o. i parstugan. Ett 
krav vtixte också fram på en upprådning av rummen i dubbla led 
och fr.o.m 1800-tolet övergick mon mer och mer till att genom 
lttngsg6ende skiljeväggar fls fram en dubbelrad av rum, vilk.et 
ocksö 6stadkomms genom långsidestillby9gen. Blond de absolut 
tidigaste formerna för dubbelradhusen står 15-1600-tclets herr
g6rdar, dtlr parstugan ofta utökad med en gavelkammare, utgjorde 
huvudbyggnaden. Ltingsindelningen åstadkomms hör genom att låta 
vijggamo lc:Spo genom huvudrummen. Bland bondebebyggelsen upp
tr6der dock de dubbla- leden först under 1800-tolets första hälft. 

VÄSTSVENSKA DUBBELHUS (dubbel byggning) 

SiUG KAM . l<l>KSMM . 

~ -

B 



A.. 

Dess huvudsakliga grundform har utgjorts av i det närmaste en 
kvadratisk planform och planerade så att två rum legat jämsides, 
vilket vanligtvis resulterade i fyra huvudrum, där de ofta timrade 
mellonvciggama bildat nästan regelbundna kors (se planskiss). Bo:.. 
stodsformen anses allmcint utvecklad ur enkelstugan eller den enkla 
byggningen, till vilken man utmed bakre l6ngväggen uppfört ett 
skjul eller liknande. Dessa tillbyggen timrades sedemera in med 
bostodskroppen och man fick t~å sidokamrar. Dubbel huset kom att 
utgöra en byggnad best6ende av tre rum och kök. Vanligtvis hor 
hustypen varit uppförd i l 1/2 pion, med en mer el ler mindre 
inredd vind. Några exempel finns p{s byggnader i två våningar, 
dcir planlösningen i de båda våningarna i regel clr överensstäm
mande. Det västsvenska dubbelhuset ka rakteriseras exteriört av 
enkelhet och symmetri. Som framgår av byggnodstypens benämning 
har dess huvudsakliga utbredningsområde varit västsverige, ex. 
Bohuslän. De tidigaste formerna börjar uppträda under tidigt 
1800-t~I. U~ dess grundform har sedan en mängd varianter utveck
lats, frl:imst fr.o.m 1860-talet. Det är bl.o. bland dessa byggnade r 
man återfinner den rikliga förekomsten av s.k. snickarglädje, kan
ske frl:imst i Bohuslän. 

SALS BYGGNADER 

m m 1 
mm 



• 

Barockens ideer om centroliseringsprincipen och rencissansens krav 
pö symmetri återspeglas i de s.k. salsbyggnoderno, vilka började 
göra _sig göllonde i vårt land främst under 1600-talet. Man strl:ivode 
efter ett huvudrum eller en sol i byggnadens mitt efter franska före
bilder. De byggnader vilka först uppf()rder efter dessa principer var 

. ' 
herrgårdsbyggnader, och det tlr först under 1800,..tolet man återfinner 
dessa tendenser blond bondebebyggelsen. 

FORNLÄMNI NGSTYPER 

Hältkista är en stenkammorgrav från yngre stenåldern. Den ligger 
vanligen i anslutning till odlade marker och har använts för upp
repade begravningar under en längre tid. Storleken varierar mel
lan ca 4 ti Il 14 meter. Under bronsåldern användes även hä Il kistor 
men då för ensambegravningar i manslånga kistor, vilka täckts av 
en hög el ler ett röse • 

Hög tir en vanligen rund grav för en el ler flera personer. Den 
kan vara mycket varierande i storlek och antingen vara ensam
liggande el ler fcrekomma tillsammans med andra gravar på ett 
gravfö ft. Tidsmcissigt förekommer den från bronsålderns ä Ids ta 
skede och sträcker sig genom hela jörnåldern. I sin renodlade 
form är gravhögen uppbyggd av grösbevuxen jord utan synliga 
stenar i ytan och ligger i anslutning ti Il odlad mark. 

Röse är en grav uppbyggd av enbart sten, vanligen rund för en 
eller flera personer. Det kan vara mycket varierande i storlek 
och är antingen ensamliggande eller förekomma tillsammans med 
andra gravar på ett gravfält. Ensamliggande rösen har ofta an
senliga dimensioner och ligger på utmärkande höidltigen i icke 
odlingsbara trakter. Dessa visar sig ofta vid undersökning vara 
från bronsåldern, medan rösen som ingår i gravfält vanligen cir 
från järnå (dem. 

Stensöttning tir en flack sten- och i ordblandad grav för en el ler 
flera personer. Den ~an vara av mycket varierande storlek och 
utseende som: rund, oval, rektangultir, kvadratisk och tresidig 
med raka eller insvängda sidor. Den runda formen är dock van
ligast. Stensättningar förekommer vanlige·n flera tillsammans ocb 
bi Idar ofta sommanhöngande gravfalt. Tidsmössigt kan de hänföras 
till tiden från yngre bronsåldern fram till jörnålderns slut. 



Resta stenar markerar platsen för en under markytan l;ledgrövd grav 
för en person eller utgör monument utan gravlöggning. De beoomnes 
ibland bautastenar, är av mycket varierande · storlek och förekommet 
på gravfcilt eller stående en eller några tiflsommons i anslutning 
till odlad mark. Resta stenar uppfördes under järnåldern. 

Domarring består av större stenar stcillda i en krets vilka markerar 
platsen för en under markytan nedgrövd grav för en eller flera 
personer. Domarringen kan vara ensamliggande men ingår vanligen 
i gravfält i anslutning ti Il odlad mark. Tidsmässigt hclnföres den 
till jcirnåfder men förekommer även sparsamt under bronsålder. 

Skeppsstlttning består av ett antal resta stenor vilka placerats så 
att de m~rkerar relingen på ett skepp. Den utgör platsen för en 
grav med en .eller flera persone·r och hcinf'örs antingen till yngre 
bronsåldern eller till yngre jtimåldern. Skeppssättningen förekom
mer både ensamliggande och på ett grovftilt. 

Fornborg cir ett vanligtvis mindre berg med otillgängliga 
branter runt sförre delen. Dl:ir berget cir tillgängligt finns 
uppbyggda stenvallar. Ofta finns ett mindre vattenhål på 
bergets topp. Fornborgar användes huvudsaklingen under 
jcirnåldern som tillfallig tillflyktort under orostider. 
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Älvsborgs Läns museiförening BYGGNADSINVENTERING 197 .6 . P-län lnv dat. ..... 197.6. .. 06 ... 0.3 .................... . 

Socken: FRÖSKOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommun: 

· . FRÖSKOG 1: l Fastighet. .. .. ... ..... . ..... . 

Gårdsnamn : .......... .... ... .. ... .. ............... . 

Uppgiftslämnare: 

Anl. art + 
ev. ändr.: . FRÖSKOGS KYRKA . ......... ........ .... . 

ÅMÅL Film n:r .8720.:l. ......... ... ................ . 

Ek kart bl: ... 9C ... 8.a. ................. ...... . 
Koordinat: .... 8.9. .............................. .. .... . 
Större undersökning: JA/ NEJ 

Sign. Jf.NA AND~RSSQN 

Litteratur: ... ...... SV .... .. G.ODS .... & .. GÅRDAR .. .l., .... GÅRDAR .. PÅ .. .DAL .. ....................... ...... ... .......... ... ........ .......... ... ... ........ ... . 
Hus I Husets funktion Bygg- I Fasad I Färg I Färg I Tak I Uppg I Trol I lnt. [ Anm. 
n :r mtrl mtrl väggar foder täckn ålder ålder bes. 
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FÖRKORTNINGAR TILL 
BYGGNADSBESKRIVNINGARNA 
STOMMATERIEL 
S sten 
KS konststen 

Sv skiftesverk 
Rv resvirke 

(Ytong, Mexi) 
Tg tegel 

B bräder/ plank 
Btg Betong 

T timmer Rg Regelverk 

FASADMATERIEL 
SLL stående locklistpanel 
SLP stående lockpanel 
PFv panel på förvandring 
LSP . . l iggande slät panel 
SSP stående slät panel 
LFS liggande fasspåntpanel 
SFS stående fasspåntpanel 
LPS li ggande pärlspåntpanel 
SPS stående pärlspåntpanel 
StockP stockpanel 
Fjäll fjällpanel 
Stick stickor 
Rapp rappning/ revertering 

Sprit 
Slät 
Papp 

med bruk FT 
sprit puts Et 
slätputs PI 
papp Al 

FÄRG OCH FÄRGTYP 

fasadtegel 
Eternit 
plast 
aluminium 

FR Faluröd, röd slamfärg (speci
alförkortn .). övriga färger anges med 
en kombination av två förkortninga r. 
en för kulören och en för färgtypen . 
Om deta ljer av byggnaden har avvikan 
de färg anges detta efter snedstreck , 
rutan. 

Kulör 
B blå Gö grö11 
Bg heig(, Rosa rosa 
Br bru,1 R röd 
G gul s svart 
Grå qrå V Vit 
L Ljus M Mor~ 
X omå lat eller avflagnat 

Färgtyp 
s slamfärg 
0 oljefärg 
I impregneringsfärg 
p plastfärg 

TAKTÄCKNING 
1T enkupigt tegel 
2T tvåkupigt tegel 
BT lletongtegel 
El eternit eller liknande materiel 
St ick st:ckor H halm eller sira 
Sp spån Kopp koppar 
Br bräder Sk skiffer 
P plåt Papp papp 
Torv torv PI plast 

.. 



ÄLVSBORGS LÄNS MUSEIFÖRENING 
Box 206, 462 01 Vänersborg 

Tryck: BRÄTTE-TRYCK 
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