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1. BENGTSFORS 2:67 
 

 

Industrifastighet belägen vid Lelången nära Norra 
Grean. Lelångs Möbelfabriks AB grundades 1944 med 
inriktning bland annat på skrivbord. Företaget växte 
och fick framgångar i flera länder. Tillverkningen lades 
ned 1993. Industribyggnaden har byggts till mot väster 
och fasaderna har vid något tillfälle klätts i plåt. Trots 
detta finns mycket av det ursprungliga uttrycket kvar, 
inte minst tack vare de bevarade fönstren och 
industriskorstenen. Byggnaden är industrihistoriskt 
intressant och har kulturhistoriska värden. För att 
värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: originalfönster. Skorstenen. Den ursprungliga 
byggnadskroppens stomme, form och proportioner. 
Invändiga äldre detaljer och utrustning, om den finns 
kvar. 

  

2. DJUPVIKEN 1:36 
 

 
 

 

Liten sommarstuga om ett rum och kök, högt belägen 
med utsikt över Ärtingen. Enligt källa sannolikt byggd 
under 1950-talet. På tidstypiskt vis är den bland annat 
byggd av återbrukat material. Byggnaden besitter ett 
kulturhistoriskt värde då den är en välbevarad, typisk 
och numera sällsynt representant för den tidens 
enkla, småskaliga sommarstugor. För att det 
kulturhistoriska värdet ska bibehållas är det väsentligt 
att bland annat följande bevaras: Byggnadens form, 
stomme och proportioner. Stående panel målad med 
röd slamfärg. Äldre dörrar och fönster. Invändiga äldre 
detaljer, om de finns kvar.  
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3. DÅVERUD 1:25 KASENE 

 

Fritidshus med enskilt läge i skogig terräng. 
Anläggningen består av en sportstuga, sannolikt från 
1900-talets mitt, och ett litet uthus. Sportstugan är en 
tidstypisk representant för sin tids fritidshus och har 
därför kulturhistoriska värden. För att värdena ska 
bestå är det bland annat viktigt att den timrade 
stommen, proportioner och volym bibehålls.    
 
 
 
 
 
 

4. DÅVERUD 1:37 ÖDEGÅRDEN 
 

 

Litet torp med uthuslänga, belägna på en markerad 
höjd i skogsdominerade marker. Bostadshuset ifråga 
syns på den ekonomiska häradskartan från 1890-talet, 
som en av tre gårdar med namnet Ödegården. 
Anläggningens kulturhistoriska värde motiveras av 
den välbevarade karaktären. För att det 
kulturhistoriska värdet ska bibehållas är det väsentligt 
att bland annat följande bevaras: Byggnadernas form, 
stomme och proportioner. Stående fasadpanel målad 
med röd slamfärg. Taktäckning av lertegel. Träfönster 
med sex lufter. Invändiga äldre detaljer, om de finns 
kvar. 

  

5. EDSVIKEN 1:24 SKATTEKASEN  
 

 
 

Gårdsanläggning bestående av boningshus, 
smedja/snickarbod, timrat magasin med källare, 
vedbod med vällingklocka, ladugård och ytterligare ett 
par ekonomibyggnader. Enligt tidigare inventering 
härstammar gårdens äldsta byggnader från 1800-
talets mitt och senare del. Bostadshuset, vars tak är 
skifferklätt, har Dalslandsstugans planlösning med 
sidokammare vid förstugan. Tillsammans bildar de 
välbevarade byggnaderna en sammanhållen miljö 
med höga kulturhistoriska värden. Till värdena bidrar 
även även de högväxta äldre träden och stenmurarna. 
För att det kulturhistoriska värdet ska bibehållas är 
det väsentligt att följande bevaras: Byggnadernas 
stomme, form och proportioner. Stående panel målad 
med röd slamfärg. Timmerstommar. Äldre dörrar och 
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fönster. Tak klädda med skiffer och lertegel. Skorsten 
och spiskomplex murade i natursten. Äldre träd och 
stenmurar. Invändiga äldre detaljer, till exempel spisar 
och snickerier, om de finns kvar. 

6. EDSVIKEN 1:42  
 

 
 

 
 

Jordbruksfastighet med vackert läge på en höjd i ett 
öppet jordbrukslandskap. På fastigheten finns ett 
bostadshus från 1914, två mindre ekonomibyggnader 
och på andra sidan vägen en stor ladugårdslänga. 
Samtliga byggnader har en välbevarad karaktär, och 
tillsammans bildar de en anläggning med 
kulturhistoriska värden. Den glasade verandan, 
lertegeltaken och originalsnickerier bidrar stort till 
värdet. De högväxta ekarna kring gården, och gårdens 
väl synliga läge i landskapet bidrar med miljövärden. 
För att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: byggnadernas stomme, form, volym och 
proportioner. Faluröd panel. Äldre fönster- och 
dörrsnickerier inklusive omfattningar. Lertegeltak. 
Invändiga äldre detaljer, till exempel spisar och 
snickerier, om de finns kvar. 
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7. EDSVIKEN 2:3 
 

 
 

 
 

Gårdsanläggning belägen i ett öppet odlingslandskap 
på en höjd intill Ärtingens västra strand. Boningshuset, 
som är en parstuga i två våningar, uppfördes på 1850-
talet enligt den tidigare inventeringen, men har byggts 
om vid flera tillfällen. På fastigheten finns även en 
ladugård (1850-tal, senare ombyggt), magasin (1885), 
en uthuslänga (1940-tal) samt ytterligare några senare 
tillkomna byggnader. Tillsammans bildar de äldre 
byggnaderna en välbevarad anläggning med 
kulturhistoriska värden. De högväxta äldre träden 
bidrar också till gårdens värden. För att det 
kulturhistoriska värdet ska bibehållas är det väsentligt 
att bland annat följande bevaras: Byggnadernas form, 
stomme och proportioner. Stående locklistpanel. 
Taktäckning av lertegel. Äldre dörrar och fönster. 
Knutlådor. Invändiga äldre detaljer, till exempel spisar 
och snickerier, om de finns kvar. 

8. FILLINGEN 1:23  
 

 
 

Välbevarad dalslandsstuga, troligen uppförd under 
1800-talets mitt eller senare del. På fastigheten finns 
även en liten bod med dass samt en nyligen uppförd 
mindre ekonomibyggnad på plintar. Stugan har ett 
högt kulturhistoriskt värde då den är en fin 
representant för de yngre dalslandsstugorna, med 
välbevarade snickerier och lertegeltak. För att det 
kulturhistoriska värdet ska bibehållas är det väsentligt 
att bland annat följande bevaras: Dalslandsstugans 
volym, form och proportioner. Stående panel målad 
med röd slamfärg. Taktäckning av lertegel. Äldre 
dörrar, fönster och fönsteromfattningar. Kallmurad 
naturstenssockel. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar, till exempel spis och snickerier, om de 
finns kvar. 
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9. FILLINGEN 2:15 DRAKERUD  
 

 
 

 
 

Gårdsanläggning med ensligt läge i skogklädda 
marker. På fastigheten finns ett vinkelbyggt 
bostadshus, en ladugårdslänga med timrad fähusdel 
och ett annat litet uthus. Byggnaderna har bevarats 
väl och hela anläggningen besitter därför ett 
kulturhistoriskt värde. I markerna runt om syns spår 
efter fler byggnader samt flera murar och rösen, som 
också bidrar till det kulturhistoriska värdet. För att 
värdena ska bibehållas är det väsentligt att följande 
bevaras: Byggnadernas form, volym och proportioner. 
Stående panel, omålad respektive målad med röd 
slamfärg. Taktäckning av lertegel. Äldre dörrar och 
fönster. Stenmurar och rösen i landskapet. Invändiga 
äldre detaljer, till exempel spis och snickerier, om de 
finns kvar. 

10. FILLINGEN 2:32 NEDRE FILLINGEN  
 

 
 
 

Välbevarad dalslandsstuga belägen vid Fillingsjöns 
västra strand. Stugan tros härstamma från perioden 
1830-50, enligt den tidigare inventeringen. På 
fastigheten finns även ett nybyggt uthus med dusch 
och källare. Då stugan utgör ett mycket välbevarat 
exempel på en dalslandsstuga har den ett högt 
kulturhistoriskt värde. För att det kulturhistoriska 
värdet ska bibehållas är det väsentligt att följande 
bevaras: Stugans form och proportioner. Knutar och 
stående panel målad med röd slamfärg. Taktäckning 
av lertegel. Äldre fönster. Äldre detaljer interiört. 
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11. FILLINGEN 2:34 
 

 
 

 
 

Gårdsanläggning belägen i en sluttning där skogklädda 
marker möter det uppodlade landskapet nordväst om 
sjön Fillingen. Gården består av bostadshus, två 
ladugårdslängor med timrad fähusdel samt ytterligare 
en timrad byggnad med källare under, murad i 
natursten. Byggnaderna, som bedöms härstamma från 
perioden 1870-1900 förefaller ha genomgått få eller 
inga förändringar sedan 1900-talets början och 
anläggningen besitter därför i sin helhet höga 
kulturhistoriska värden. För att värdena ska bibehållas 
är det väsentligt att följande bevaras: Byggnadernas 
volym, form och proportioner. Stående panel målad 
med röd slamfärg. Taktäckning av lertegel. Äldre 
dörrar, fönster, fönsteromfattningar och andra äldre 
snickerier. Frilagda naturstenssocklar. Skorstenens 
utseende. Invändiga äldre detaljer, till exempel spis 
och snickerier, om de finns kvar. 

12. FLATEN 1:48 STORA FLATEN  
 

 
 

Välbevarad gårdsanläggning, belägen vid landsvägen 
mellan Bengtsfors och Lennartsfors. På fastigheten 
finns en mangårdsbyggnad i två våningar (ca 1850), en 
vinkelbyggd ladugård (ca 1850 i sina äldsta delar), ett 
timrat magasin (1912), en jordkällare i natursten med 
överbyggnad, samt vagnslider/garage. Tillsammans 
bildar byggnaderna ett gott och välbevarat exempel 
på en komplett gårdsanläggning med höga 
kulturhistoriska värden. För att de kulturhistoriska 
värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: Byggnadernas stomme, form och 
proportioner. Fasad av stående panel, målad med röd 
slamfärg (med undantag för ladugården som möjligen 
aldrig varit målad). Naturstensgrunder. Äldre dörrar, 
fönstersnickerier och -omfattningar. Invändiga äldre 
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detaljer och byggnadsdelar, till exempel spisar och 
snickerier om de finns kvar. 

13. FLATEN 2:3>2 LILLA FLATEN  
 

 
 

Välbevarad dalslandsstuga vid Lilla Flatens öppna 
jordbrukslandskap. Stugan är av hög ålder och har 
ålderdomliga drag, till exempel tresidiga 
fönsteröverstycken. På fastigheten finns även 
bevarade delar av en äldre ladugård. Då anläggningen 
är mycket välbevarad har den ett högt kulturhistoriskt 
värde. För att det kulturhistoriska värdet ska 
bibehållas är det väsentligt att följande bevaras: 
Stugans form, volym, stomme och proportioner. 
Knutar och stående panel. Taktäckning av lertegel. 
Äldre fönster. Äldre detaljer interiört. 

14. FLATEN 2:4 LILLA FLATEN  
 

 
 

Gårdsanläggning belägen i anslutning till ett svagt 
kuperat odlingslandskap. På fastigheten finns ett 
bostadshus och ett flertal ekonomibyggnader, bland 
annat ladugård och maskinhall. Boningshusets 
utseende är på flera sätt typiskt för det tidiga 1900-
talets bostadsbebyggelse, och har bland annat en 
typisk glasveranda, grund av huggen natursten och för 
trakten typiska fönsteromfattningar.  
Anläggningen präglas i viss mån av sentida tillägg och 
material, och besitter framför allt ett kulturhistoriskt 
miljövärde som granne till den ålderdomliga 
bebyggelsen på fastigheten Flaten 2:3>2.   
För att de kulturhistoriska värdena ska  
bestå är det väsentligt att följande bevaras: 
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Byggnadernas stomme, form och proportioner. Fasad 
av stående panel. Stengrunder. Äldre dörrar, 
fönstersnickerier och -omfattningar. Invändiga äldre 
detaljer och byggnadsdelar, till exempel spisar och 
snickerier i den mån de finns kvar.  

15. FURNÄS 3:121 
 

 
 

Sommarstuga belägen i en skogklädd sluttning nära 
Ärtingens östra strand. Den uppfördes under 1950-
talet och tillbyggdes med en köksdel på 1960-talet. 
Sedan dess har stugan inte genomgått några 
förändringar, och utgör därför ett fint och numera 
ovanligt exempel på de små, enkla sommarstugor som 
uppfördes kring 1900-talets mitt. Som sådan har den 
ett kulturhistoriskt värde.  
För att värdet ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: byggnadens stomme, form och proportioner. 
Fasad av stående, mörkt brunmålad träpanel. 
Fönstersnickerier och dörrar. Invändiga äldre detaljer i 
den mån de finns kvar. 
 

16. FURNÄS 3:53 TORPET 
 

 
 

Dalslandsstuga belägen i skogklädda, kuperade 
marker strax öster om Ärtingen. På fastigheten finns 
också några mindre ekonomibyggnader, bland annat 
ett uthus med åstak. På traditionellt vis ligger stugan i 
höjdläge på en lätt rundad formation, markerad av en 
terrassering i natursten.   
Anläggningens höga kulturhistoriska värden motiveras 
av bostadshusets ålder och välbevarade prägel. Äldre 
spår av gångna tiders leverne och odling i det 
närliggande landskapet, till exempel stenrösen och en 
stor hamlad ask, bidrar till värdet.  
För att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: De äldre byggnadernas stomme, form och 
proportioner. Skiffertak. Fasad av stående träpanel, 
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målad med röd slamfärg. Stengrund. Äldre dörr- och 
fönstersnickerier, inklusive omfattningar. Invändiga 
äldre detaljer och byggnadsdelar, till exempel spisar 
och snickerier i den mån de finns kvar. 

 

17. GOTTARSBYN 1:3 
 

 
 
 
 
 

Gård i Gottarsbyn bestående av bostadshus (1905) 
och två ladugårdar. Bostadshuset är uppfört i 1 1/2 
plan med timrad, panelklädd stomme. Det har det 
västsvenska dubbelhusets planlösning och är mycket 
tidstypiskt i sin utformning. De båda ladugårdarna har 
också en välbevarad karaktär. Tillsammans utgör 
gårdens byggnader bärande delar i kulturmiljön 
Gottarsbyn.  
För att de kulturhistoriska värdena ska  
bestå är det väsentligt att följande bevaras: 
Byggnadernas stomme, form och proportioner. Fasad 
av stående träpanel, målad med röd slamfärg. 
Stengrunder. Lertegeltak. Äldre dörrar, 
fönstersnickerier och -omfattningar. Invändiga äldre 
detaljer och byggnadsdelar, till exempel spisar och 
snickerier i den mån de finns kvar. Ingår i kulturmiljön 
Gottarsbyn. 

18. GOTTARSBYN 1:4  
 

 

Gård belägen i Gottarsbyns sydligaste del nära 
Fillingsjöns norra strand. Den förefaller ha flyttats ut 
ur bykärnan i samband med laga skifte som här 
genomfördes under 1850-talet. På fastigheten finns 
ett bostadshus av typen västsvenskt dubbelhus, 
magasin/garage och en ladugårdslänga med timrad 
fähusdel och vidbyggt avträde. Särskilt 
ekonomibyggnaderna är välbevarade och har kvar en 
äldre karaktär, medan bostadshuset genomgått en del 
exteriöra förändringar i modern tid. Tillsammans 
bidrar gårdens byggnader till byns kulturmiljövärden.  
För att de kulturhistoriska värdena ska  
bestå är det väsentligt att följande bevaras: 
Byggnadernas stomme, form och proportioner. Fasad 
av stående träpanel, målad med röd slamfärg. 
Lertegeltak. Äldre dörrar och fönstersnickerier. 
Invändiga äldre detaljer och byggnadsdelar, till 
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exempel spisar och snickerier i den mån de finns kvar. 
Ingår i kulturmiljön Gottarsbyn. 

19. GOTTARSBYN 1:6 
 

 
 
 
 
 

Mindre gårdsenhet belägen i västra delen av 
Gottarsbyn, väster om Årbolsälven. Gården förefaller 
ha flyttats ut ur bykärnan i samband med laga skifte 
som här genomfördes under 1850-talet. På 
fastigheten finns ett mindre bostadshus i 1 1/2 plan, 
en friliggande jordkällare i en slänt och två andra, 
mindre ekonomibyggnader. Trots att denna gård 
ligger lite avsides jämfört med de andra i byn bidrar 
den på det stora hela till berättelsen om Gottarsbyn 
och dess kulturmiljövärden. För att de kulturhistoriska 
värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: Byggnadernas stomme, form och 
proportioner. Fasad av stående träpanel, målad med 
röd slamfärg. Äldre dörrar och fönstersnickerier i den 
mån de finns kvar. Stengrund. Invändiga äldre detaljer 
och byggnadsdelar, till exempel spisar och snickerier i 
den mån de finns kvar. Ingår i kulturmiljön 
Gottarsbyn. 
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20. GOTTARSBYN 1:8 
 

 
 

Bostadshus från 1900-talets mitt, beläget strax öster 
om Gottarsbyn på en tomt som avstyckats från en 
jordbruksfastighet. På tomten finns även en gjuten 
jordkällare. Bostadshuset förefaller vara helt 
oförändrat sedan byggnadstiden och är därför ett 
ovanligt fint exempel på sin tids byggnadsskick. Det 
har därför, liksom jordkällaren, ett kulturhistoriskt 
värde. För att de kulturhistoriska värdena ska bestå är 
det väsentligt att följande bevaras: Byggnadernas 
stomme, form och proportioner. Putsad fasad. 
Tvåkupigt lertegeltak. Trappräcken. Fönster- och 
dörrsnickerier. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar.  
 
 

21. GOTTARSBYN 1:12 
 

 
 

 
 

Gård med bostadshus från 1880-talet, beläget i 
Gottarsbyn. På fastigheten finns förutom 
bostadshuset en stor ladugårdslänga, ett par 
sammanbyggda, äldre ekonomibyggnader väster om 
bostadshuset, samt en friliggande jordkällare. 
Bostadshuset är en av två tvillingstugor i byn, och har 
frontespiser på både fram- och baksidan. Trots 
storleken har huset enkelstugans planlösning med 
sidokammare och långkök. En framträdande del av 
byggnadens karaktär är den rikt smyckade öppna 
verandan. Gården är sammantaget den bäst bevarade 
i byn och besitter höga kulturhistoriska värden.  
För att de kulturhistoriska värdena ska  
bestå är det väsentligt att följande bevaras: 
Byggnadernas stomme, form och proportioner. Fasad 
av stående träpanel. Stengrund. Lertegeltak. Äldre 
snickerier: dörrar, fönstersnickerier och -
omfattningar, verandan och dess utsmyckningar. 
Invändiga äldre detaljer och byggnadsdelar, till 
exempel spisar och snickerier i den mån de finns kvar. 
Ingår i kulturmiljön Gottarsbyn.  
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22. GOTTARSBYN 1:14 
 

 
 

 
 

Kraftverksbyggnad samt fördämning och en 97 meter 
lång trätub, belägna söder om Håltjärnet vid 
Gottarsbyälven. Gottarsbyns kraftverk uppfördes 
1917–1918 efter ritningar av Elof Sundin. Tidigare har 
det funnits en kvarn på platsen, och älven har även 
använts som flottningsled. Exteriört påminner 
kraftverket om en liten kyrka med långhus och torn. 
Byggnaden har en grund av natursten och en 
överbyggnad av gjuten betong. Väggarna och de 
utvändiga utsmyckningarna är putsade, de spröjsade 
fönsterbågarna är av järn som gjutits in i betongen. 
1958 byggdes kraftverket till i syfte att rymma ett 
reservkraftaggregat.  
Gottarsbyns kraftverk är en unik, ovanligt välbevarad 
och sammanhållen anläggning, såväl exteriört som 
interiört. Anläggningen har ett mycket högt 
kulturhistoriskt värde och är i byggnadsminnesklass. 
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23. GOTTARSBYN 1:21 
 

 
 

 
 

Gård med bostadshus från 1880-talet, beläget i 
Gottarsbyn. På fastigheten finns förutom 
bostadshuset en ladugård byggd i vinkel, garage, 
vagnslider eller dylikt samt en mindre byggnad som 
ursprungligen bör ha fungerat som magasin. Det 
sistnämnda bedöms härstamma från tiden före laga 
skifte 1854 och ligger kvar på ursprunglig plats. 
Bostadshuset är en av två tvillingstugor i byn, och har 
frontespiser på både fram- och baksidan. Trots 
storleken har det enkelstugans planlösning med 
sidokammare och långkök. Tillsammans utgör gårdens 
byggnader bärande delar i kulturmiljön Gottarsbyn.  
För att de kulturhistoriska värdena ska  
bestå är det väsentligt att följande bevaras: 
Byggnadernas stomme, form och proportioner. Fasad 
av stående träpanel. Stengrunder. Äldre dörrar, 
fönstersnickerier och -omfattningar i den mån de finns 
kvar. Invändiga äldre detaljer och byggnadsdelar, till 
exempel spisar och snickerier i den mån de finns kvar. 
Ingår i kulturmiljön Gottarsbyn. 

24. GREAN 1:117 NORRA GREAN 
 

 
 

Innehållsrik jordbruksfastighet belägen på näset 
mellan Ärtingen och Lelången. Gården är bland annat 
bebyggd med boningshus (1933-34), magasin (äldsta 
delen från ca 1920), garage (ca 1940) och ladugård 
(1973). Här finns även tvättstuga och lekstuga från 
1930-talet, båda med originalinredning, vilket är unikt.  
Tillsammans bildar byggnaderna en mycket 
välbevarad anläggning med höga kulturhistoriska 
värden. För att de kulturhistoriska värdena ska bestå 
är det väsentligt att följande bevaras: Byggnadernas 
stomme, form och proportioner. Stående träpanel, 
målad med linoljefärg respektive röd slamfärg. Äldre 
dörrar, fönstersnickerier och -omfattningar, balkong- 
och verandaräcken. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar, till exempel spisar och snickerier i den 
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mån de finns kvar. 
  

25. GREAN 1:130 
 

 
 
 
 

Fritidshus, sannolikt från 1950- eller -60-talet, i 
sjönära läge på näset mellan Ärtingen och Lelången. 
På fastigheten finns även en mindre stuga, en bastu 
och ett litet uthus. Byggnaderna har tidstypisk 
utformning och färgsättning. Den större stugan är 
byggd i vinkel och har flackt tak, och väggar klädda i 
liggande brunmålad panel. Anläggningen utgör ett 
välbevarat exempel på sin tids fritidshusbebyggelse 
och har därför ett kulturhistoriskt värde. För att de 
kulturhistoriska värdena ska bestå är det väsentligt att 
följande bevaras: Byggnadernas stomme, form och 
proportioner. Fasad av brunmålad träpanel (liggande 
respektive stående). Äldre dörrar, fönstersnickerier 
och -omfattningar. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar, till exempel spisar och snickerier i den 
mån de finns kvar. 
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26. GREAN 1:145 SKOPPERUD  
 

 
 
 
 
 
 

Äldre boningshus beläget i skogklädda marker 
nordväst om Bengtsfors. Skopperud finns markerad 
som gård på den ekonomiska häradskartan från 1890-
talet, och har vid något tillfälle avsöndrats från Norra 
Greans utmarker. På fastigheten finns även senare 
tillkomna byggnader. Det äldre boningshuset har en 
välbevarad karaktär med slamfärgsmålad panel, 
lertegelklätt tak och möjligen ursprungliga 
fönsterbågar. Det har därför kulturhistoriska värden. 
För att de kulturhistoriska värdena ska  
bestå är det väsentligt att följande bevaras: 
Byggnadens stomme, form och proportioner. Fasad av 
stående träpanel, målad med röd slamfärg. 
Stengrund. Äldre fönstersnickerier och -omfattningar. 
Invändiga äldre detaljer och byggnadsdelar, till 
exempel spisar och snickerier i den mån de finns kvar. 
 

27. GREAN 2:19 SÖDRA GREAN 
 

 

Jordbruksfastighet belägen väster om Bengtsfors med 
vid utsikt över Ärtingen mot Ärtemarks kyrka. Gården 
nämns första gången i skrift i 1564 års jordebok. Idag 
finns en dalslandsstuga och ett flertal 
ekonomibyggnader på fastigheten, bland annat 
ladugård, maskinhall och transformatortorn. Gränsen 
mellan man- och fägård markeras av två högväxta 
hamlade lönnar. Gårdsbebyggelsen har genomgått en 
del exteriöra förändringar i sen tid. Anläggningens 
kulturhistoriska värden är framför allt knutna till den 
långa kontinuiteten på platsen i kombination med 
höga landskapsvärden där bebyggelse och landskap 
samspelar. För att de kulturhistoriska värdena ska  
bestå är det väsentligt att följande bevaras: 
Dalslandsstugans stomme, lertegeltak, 
slamfärgsmålade stående panel och stengrund. 
Invändiga äldre detaljer och byggnadsdelar, till 
exempel spisar och snickerier i den mån de finns kvar. 
Lertegeltak och träpanel på ekonomibyggnaderna. 
Äldre dörrar, fönstersnickerier och -omfattningar.  
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28. GRÅSJÖ 1:2 
 

 
 

Jordbruksfastighet belägen i socknens sydvästra 
skogsmarker vid vägen mellan Bengtsfors och Håbol. 
Gråsjö nämns första gången i 1640 års jordebok. Idag 
består gården av ett flertal byggnader som tros 
härstamma från 1800-talet: bostadshus i två plan, 
timrat magasin på en jordkällare och ladugård. På 
fastigheten finns även en något yngre ladugård och 
ett garage av senare datum. Bostadshuset har synliga 
knutlådor och hällskorstenar, vilket vittnar om gångna 
tiders byggnadstekniker. Gränsen mellan mangård och 
fägård markeras på traditionellt vis med en högväxt 
trädrad. Sammantaget utgör gården en välbevarad 
anläggning med byggnader och lövträd av hög ålder, 
och med höga kulturhistoriska värden.  
För att de kulturhistoriska värdena ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: Byggnadernas 
stomme, form och proportioner. Fasad av stående 
träpanel, målad med röd slamfärg. Stengrund. 
Lertegeltak och hällskorstenar. Äldre dörrar, 
fönstersnickerier och -omfattningar. Invändiga äldre 
detaljer och byggnadsdelar, till exempel spisar och 
snickerier i den mån de finns kvar. 
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29. GRÅSJÖ 1:4 
 

 
 

 
 
 

Gårdsanläggning i socknens sydvästra skogsmarker 
nära vägen mellan Bengtsfors och Håbol. På 
fastigheten finns bland annat tre generationer 
bostadshus och en lång ladugårdslänga med fähus 
murat I natursten. Bostadshusen har olika karaktär 
och härstammar från slutet av 1800-talet och 1900-
talets början samt mitt. Gården är obebodd när detta 
skrivs. Tillsammans bildar gårdens byggnader en 
anläggning med välbevarad karaktär och har därför 
kulturhistoriska värden. En trädrad med ekar av hög 
ålder bidrar stort till gårdens värden.  
För att värdena ska bestå är det väsentligt att 
byggnaderna får hela tak, och att tidstypiska drag och 
byggnadsdelar bevaras, till exempel fönster, dörrar 
och spiskomplex. 
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30. GUNNARSBYN 1:2 
 

 
 

 
 

Gårdsanläggning med vackert läge på en höjd vid 
Ärtingen. Gården ska under en period ha tjänat som 
prästgård. I anläggningen ingår bostadshus (1808 
ombyggt 1944), ladugård (1898) magasin, jordkällare 
och vagnsbod med mera. Bostadshusets väggar är 
sedan 1870-talet klädda med spån - ett lokalt särdrag 
som nu ses ytterst sällan. På fastigheten finns även ett 
flertal äldre, högväxta träd, som bidrar till gårdens 
värden. Gården är mycket välbevarad och har ett högt 
kulturhistoriskt värde. Bostadshusets spånbeklädnad 
är lokalhistoriskt intressant och bidrar med kunskap 
om traktens byggnadstraditioner.    
För att de kulturhistoriska värdena ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: Byggnadernas 
stomme, form och proportioner. Bostadshusets 
spånbeklädnad, ekonomibyggnadernas stående 
träpaneler, målade med röd slamfärg. Äldre dörrar, 
fönstersnickerier och -omfattningar. Lertegeltak. 
Invändiga äldre detaljer och byggnadsdelar, till 
exempel spisar och snickerier i den mån de finns kvar. 
 
 

31. GUNNARSBYN 1:3 
 

 
 
 
 

Såg invid landsvägen genom Gunnarsbyn. Välbevarad 
byggnad, troligen från ca 1930 med för byggnads-
typen karaktäristiskt utseende. Utmärkande är den 
enkla konstruktionen, omålad panel, småspröjsade 
fönster, tak med lertegel, timmervälta med 
öppningsbara portar utmed långsidan samt lucka på 
gaveln för sågning av långa stockar. Invändigt finns 
bevarad sågutrustning.  
Sågen i Gunnarbyn är en välbevarad och 
kulturhistoriskt värdefull representant för 
landsbygdens småsågar, en numera ovanlig 
byggnadstyp som dock fått ny aktualitet med stigande 
virkespriser. För att värdet skall bestå är det viktigt att 
följande bevaras: Byggnadens enkla karaktär med 
stomme, omålade panel, lertegeltak, fönster och 
snickerier samt utrustning kopplat till funktionen som 
såg.  
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32. GÄLLSBYN 1:27  
 

 
 

 
 
 

Gård med ålderdomlig bebyggelse, belägen i Gällsbyn. 
Både boningshuset och den timrade ladugården syns 
på 1890-talets ekonomiska häradskarta. Byggnaderna 
förefaller ha genomgått få förändringar under 1900-
talet. Bland annat har bostadshuset kvar äldre 
fönstersnickerier med för trakten typisk utformning.  
Eftersom merparten av de äldre karaktärsdragen finns 
kvar har anläggningen ett kulturhistoriskt värde.  
För att värdena ska bestå är det väsentligt att 
byggnaderna förses med hela tak och att följande 
bevaras: byggnadernas stomme, form och 
proportioner. Fasad av stående träpanel. Stengrund. 
Lertegeltak. Äldre dörrar, fönstersnickerier och -
omfattningar. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar, till exempel spisar och snickerier i den 
mån de finns kvar. 
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33. GÄLLSBYN 1:33 HASSLEMON 
 

 
 
 

Ålderdomligt bostadshus beläget utan övriga 
byggnader i öppna marker i socknens nordvästra del. 
Hasslemon omnämns i "Ortnamnen i Älvsborgs län" 
som gård under Gällsbyn. Den ladugård som syns på 
äldre kartor är borta sedan länge. Kvar finns ett 
kulturhistoriskt värdefullt, timrat bostadshus i en 
våning med ålderdomliga drag: synliga knutlådor, 
fönster med fyra lufter och ett bevarat spiskomplex 
murat i natursten.  
För att de kulturhistoriska värdena ska  
bestå är det väsentligt att följande bevaras: 
timmerstommen, form och proportioner. Fasad av 
stående träpanel, målad med röd slamfärg. 
Lertegeltak. Stengrund. Spiskomplexet. Äldre dörrar 
och fönster, inklusive omfattningar. 

34. GÄLLSBYN 1:39 OCH 1:59 TEGANE 
KVARN OCH MJÖLNARBOSTAD 

 

 
 

 
 

Tegane kvarnmiljö ligger strax norr om Askesjös 
utlopp i Megsjön. I miljön ingår förutom den 
vattendrivna kvarnen även en karaktäristisk 
kvarndamm, mjölnarbostad och garage. Kvarn och 
även såg har funnits på platsen ända sedan slutet av 
1600-talet. Den nuvarande kvarnen uppfördes 1890 i 
två våningar, och försågs 1929 med en tredje våning. 
Kvarnmaskineriet är intakt idag men inte i bruk. I 
underkvarnen finns ett kraftverk som drivs av en 
vattenturbin. Kvarnen, kvarndammen och 
bostadshuset utgör tillsammans en av Dalslands mer 
välbevarade kvarnanläggningar med höga 
kulturhistoriska och miljömässiga värden. För att de 
kulturhistoriska värdena ska bestå är det väsentligt att 
följande bevaras: Byggnadernas stomme, form och 
proportioner. Fasad av stående träpanel, målad med 
röd slamfärg. Äldre dörrar, fönstersnickerier och -
omfattningar. Lertegeltak. Invändiga äldre detaljer, 
maskineri och byggnadsdelar. Träränna och 
fördämning. 
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35. GÄLLSBYN 1:46 NYGÅRD 
 

 
 

Mindre anläggning i Gällsbyn, bestående av ett 
bostadshus, en liten uthuslänga samt avträde. Nygård 
omnämns i "Ortnamnen i Älvsborgs län" som gård 
under Gällsbyn. Bostadshuset har en välbevarad 
karaktär, med bland annat naturstensgrund och 
lertegeltak, och har därför ett kulturhistoriskt värde.  
För att de kulturhistoriska värdena ska  
bestå är det väsentligt att följande bevaras: 
Bostadshusets stomme, form och proportioner. Fasad 
av stående träpanel, målad med röd slamfärg. 
Stengrund. Lertegeltak. Äldre dörr- och 
fönstersnickerier i den mån de finns kvar. Invändiga 
äldre detaljer och byggnadsdelar, till exempel spisar 
och snickerier i den mån de finns kvar. 
 

36. GÄLLSBYN 1:50 GUNNEBYN 
 

 
 

Jordbruksfastighet belägen i socknens nordvästra 
delar. Gunnebyn omnämns i ”Ortnamnen i Älvsborgs 
län” som gård under Gällsbyn. Förutom bostadshus 
finns bland annat ett timrat magasin, ladugård, 
jordkällare med källarvind och ett äldre garage på 
fastigheten. På traditionellt vis passerar landsvägen 
rakt genom anläggningen och markerar gränsen 
mellan man- och fägård. Tillsammans bildar 
mångfalden av byggnader en komplett gårdsbild med 
välbevarad karaktär, och har därför kulturhistoriska 
värden. Bevarade äldre detaljer som fönster- och 
dörrsnickerier, naturstensgrunder och lertegeltak 
bidrar stort till värdet.  
För att de kulturhistoriska värdena ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: Byggnadernas 
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stomme, form och proportioner. Fasad av stående 
träpanel, målad med röd slamfärg. Stengrunder. 
Lertegeltak. Äldre dörrar, fönstersnickerier och -
omfattningar. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar, till exempel spisar och snickerier i den 
mån de finns kvar. 
 

37. HEDALEN 1:31 NYGÅRD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jordbruksfastighet belägen i socknens västligaste 
spets. Nygård omskrivs som gård under Hedalen 
i ”Ortnamnen i Älvsborgs län”. Hedalen nämns första 
gången i skrift 1573. På fastigheten finns idag en 
dalslandsstuga, ett mindre bostadshus med 
naturstenskällare och två mindre byggnader. Själva 
dalslandsstugan, som tros ha fått sitt utseende med 
två våningar under perioden 1850-1900, har 
genomgått ett flertal förändringar genom åren. Bland 
annat har väggarna klätts med träfiberskivor och taket 
har klätts med korrugerad plåt. Trots detta bedöms 
byggnaden ha kulturhistoriska värden, inte minst ur 
ett byggnadshistoriskt perspektiv.  
För att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: Byggnadernas stomme, form och 
proportioner. Fasad av stående träpanel, målad med 
röd slamfärg. Stengrunder. Äldre dörrar, 
fönstersnickerier och -omfattningar. Invändiga äldre 
detaljer och byggnadsdelar, till exempel spisar och 
snickerier, i den mån de finns kvar. 
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38. HEDALEN 1:51 BRÄCKAN 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jordbruksfastighet belägen i socknens västra spets. 
Bräckan omskrivs som gård under Hedalen 
i ”Ortnamnen i Älvsborgs län”. På fastigheten finns en 
dalslandsstuga, ett timrat fähus, en källarvind och 
avträde. Dalslandsstugan bedöms ha fått sin andra 
våning under perioden 1850-1900. Sedan dess har 
väggarna tjärats och taket har klätts med 
betongpannor. Sammantaget bedöms anläggningen 
ha ett kulturhistoriskt värde, inte minst då 
ekonomibyggnaderna bidrar till en i stort sett 
komplett gårdsbild. Dessutom bildas här miljövärden 
tillsammans med den äldre bebyggelse på 
grannfastigheten Hedalen 1:57.  
För att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: Byggnadernas stomme, form och 
proportioner. Ekonomibyggnadernas väggbeklädnad 
av stående träpanel, målad med röd slamfärg. 
Naturstensgrunder. Äldre dörrar, fönstersnickerier 
och -omfattningar. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar, till exempel spisar och snickerier i den 
mån de finns kvar. 
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39. HEDALEN 1:57 KORGHÖGEN 
 

 
 

 
 

Fastighet belägen i socknens västligaste spets. 
Korghögen omskrivs som gård under Hedalen 
i ”Ortnamnen i Älvsborgs län”, där med den äldre 
stavningen Kårhögen. På fastigheten finns ett äldre 
och ett yngre bostadshus, ett mindre uthus med 
gjuten källare och ett garage. Fastighetens 
kulturhistoriska värde är framför allt knutet till det 
äldre bostadshuset, som att döma av proportioner 
och utseende uppförts under 1800-talet eller tidigare. 
Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde som 
representant för gångna tiders byggnadsskick och är 
därmed byggnadshistoriskt intressant. Dessutom 
bildas här miljövärden tillsammans med bebyggelsen 
på grannfastigheten Hedalen 1:51.  
För att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: Det äldre bostadshusets stomme, form och 
proportioner. Fasad av stående träpanel. Stengrund. 
Äldre dörrar, fönstersnickerier och -omfattningar. 
Invändiga äldre detaljer och byggnadsdelar, till 
exempel spisar och snickerier i den mån de finns kvar. 
 

40. HEDALEN 1:59 TOMTERNA  
 

 
 
 
 

Jordbruksfastighet belägen i socknens västligaste 
spets, ett stycke sydost om byn Hedalen. Gården 
Tomterna syns på ekonomiska häradskartan från 
1890-talet. Det bostadshus och den gjutna källare som 
finns på platsen idag har av stilen att döma tillkommit 
i början av 1900-talet. Den omålade, panelklädda 
ekonomibyggnaden med timrad del kan emellertid 
vara av äldre datum. Byggnaderna har en välbevarad 
äldre karaktär med till exempel fönsterbågar i original, 
och har därför ett kulturhistoriskt värde.  
För att de kulturhistoriska värdena ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: Byggnadernas 
stomme, form och proportioner. Fasad av stående 
träpanel. Stengrunder. Äldre dörrar, fönstersnickerier 
och -omfattningar. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar, till exempel spisar, dörrar och 
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snickerier i den mån de finns kvar. 
 

41. HEDALEN 1:64 
 

 
 
 
 

Fastighet belägen i socknens västligaste spets. 
Hedalen nämns första gången i skrift i 1573 års 
jordebok. Fastigheten i fråga är bebyggd med ett 
timrat bostadshus med lunettfönster under takfoten 
och glasveranda samt två mindre byggnader som 
tillkommit i modern tid. Bostadshuset, som tros vara 
byggt under 1800-talets senare del, har ett visst 
kulturhistoriskt värde då den äldre karaktären är 
förhållandevis välbevarad.  
För att de kulturhistoriska värdena ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: Bostadshusets 
stomme, form och proportioner. Fasad av stående 
träpanel, målad med röd slamfärg. Stengrunden. Äldre 
fönstersnickerier och -omfattningar. Invändiga äldre 
detaljer och byggnadsdelar, till exempel spisar, dörrar 
och andra snickerier i den mån de finns kvar. 

42. HERRENÄS 1:16 HAGEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jordbruksfastighet belägen vid Lelångs västra strand. 
Gården Hagen under Herrenäs har sannolikt 
tillkommit under perioden 1780-1850. På fastigheten 
idag finns ett äldre bostadshus, en ladugård med 
jordkällare i ena änden, spår efter en annan 
ekonomibyggnad samt garage och bostadshus som 
tillkommit under 2000-talet. Det äldre boningshuset 
har av stilen att döma fått sitt nuvarande utseende 
under tidigt 1900-tal. Både det och ladugården har 
kvar en äldre karaktär och har därför kulturhistoriska 
värden. Ladugården har skador idag men bör i 
möjligaste mån bevaras då den är byggnadshistoriskt 
intressant. För att de kulturhistoriska värdena ska 
bestå är det väsentligt att följande bevaras: 
Byggnadernas stomme, form och proportioner. Fasad 
av stående träpanel, målad med röd slamfärg 
respektive omålad. Stengrunder. Lertegeltak. Äldre 
dörrar, fönstersnickerier och -omfattningar. Invändiga 
äldre detaljer och byggnadsdelar i den mån de kan 
finnas kvar. 
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43. HERRENÄS 1:30 FJÄLLET 
 

 

Torpanläggning med ensligt läge i skogsmarkerna 
öster om Lelång. Fjället var från början ett soldattorp 
där den förste soldaten tjänstgjorde från 1687. Den 
obebodda anläggningen består idag av ett bostadshus 
från 1900-talets första hälft och en äldre, traditionell 
ladugård med timrade fähus. Särskilt ladugården har 
höga kulturhistoriska värden. 

  

44. HERRENÄS 1:38 
 

 
 

 
 

Bostadshus beläget i Herrenäs i direkt anslutning till 
Herrenäs gamla skola. Den uppfördes ursprungligen 
som lärarbostad, i samma stil som skolan. På den 
aktuella fastigheten finns också en jordkällare och en 
ekonomibyggnad. Bostadshuset har kvar bland annat 
fönstersnickerier i original, med en för trakten och 
tiden typisk utformning. Samtliga byggnader på 
fastigheten är välbevarade och har kulturhistoriska 
värden. För att de kulturhistoriska värdena ska bestå 
är det väsentligt att följande bevaras: Byggnadernas 
stomme, form och proportioner. Fasad av stående 
träpanel. Stengrunder. Lertegeltak. Äldre dörrar, 
fönstersnickerier och -omfattningar. Invändiga äldre 
detaljer och byggnadsdelar, till exempel spisar och 
snickerier i den mån de finns kvar. 
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45. HERRENÄS 1:39 HERRENÄS GAMLA 
SKOLA 

 

 
 

Herrenäs gamla skola byggdes 1875 och har fungerat 
som både småskola och folkskola. Den lades ned 
1959. Byggnaden har kulturhistoriska värden då den 
är av samhällshistoriskt intresse och har kvar äldre 
karaktärsdrag. På fastigheten intill ligger den fd 
lärarbostaden, som är byggd i samma stil.  
För att de kulturhistoriska värdena ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: Byggnadens stomme, 
form och proportioner. Fasad av stående träpanel, 
målad med röd slamfärg. Stengrund. Lertegeltak. 
Äldre dörrar, fönstersnickerier och -omfattningar. 
Invändiga äldre detaljer och byggnadsdelar, till 
exempel spisar och snickerier i den mån de finns kvar. 

46. HERRENÄS 2:18  
 

 
 
 

Ordenslokal, uppförd 1907 för Ärtemarks 
Blåbandsförening. Senare kom den att användas av 
Ärtemarks Missionsförsamling. Utformningen är typisk 
för trakten med profilerade fönsteröverstycken. 
Bortsett från taktäckningen har byggnaden genomgått 
ytterst få förändringar exteriört. Byggnaden är en 
tidstypisk och välbevarad representant för 
byggnadskategorin och har kulturhistoriska värden, 
inte minst samhällshistoriska och lokalhistoriska 
värden.  
För att de kulturhistoriska värdena ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: stomme, form och 
proportioner. Fasad av stående locklistpanel. 
Profilerade taktassar. Stengrund. Äldre dörrar, 
fönstersnickerier och -omfattningar. Invändiga äldre 
detaljer, till exempel snickerier i den mån de finns 
kvar. 
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47. HERRENÄS 2:18 SOLBACKA  
 

 
 
 

Välbevarat bostadshus från 1930-talet, beläget i 
Herrenäs. Byggnaden präglas bland annat av 
oljefärgsmålad, stående panel, en kvadratisk planform 
och tälttaket klätt med lertegel. På fastigheten finns 
flera byggnader som tillkommit i senare tid, bland 
annat ett rödmålat mindre bostadshus som liknar den 
ekonomibyggnad som tidigare fanns på platsen. 
Bostadshuset har kvar merparten av sina ursprungliga 
karaktärsdrag och har därför ett kulturhistoriskt 
värde.  
För att de kulturhistoriska värdena ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: Bostadshusets 
stomme, kvadratiska form och proportioner. Fasad av 
stående träpanel. Lertegeltak, även över farstukvisten. 
Äldre dörrar, fönstersnickerier och -omfattningar. 
Tidstypiska snickerier som hör till verandan, 
balkongen och farstukvisten. Invändiga äldre detaljer 
och byggnadsdelar, till exempel snickerier i den mån 
de finns kvar. 
 

48. HERRENÄS 2:36 SÄTET SÖDRA 
 

 
 

Gårdsanläggning med flera byggnader, belägna ett par 
kilometer norr om Norra Herrenäs. Anläggningens 
kulturvärden är framför allt knutna till ett rödmålat 
bostadshus om 1½ plan samt en timrad loge, båda 
troligen uppförda någon gång under 1800-talet. 
Bostadshuset är mycket välbevarat och har typiska 
karaktärsdrag som utanpåliggande knutar och äldre 
fönstersnickerier med de för trakten så karaktäristiska 
dekorativa överstyckena. Bostadshuset och 
ladugården, som dessvärre blivit av med sitt fähus, har 
höga kulturhistoriska värden. På fastigheten finns 
även stenmurar som förstärker anläggningens 
kulturhistoriska värde.  
För att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: Byggnadernas stomme, form och 
proportioner. Fasad av stående träpanel, målad med 
röd slamfärg. Lertegeltak. Stengrunder. Äldre dörrar, 
fönstersnickerier och -omfattningar. Invändiga äldre 
detaljer och byggnadsdelar, till exempel spisar och 
snickerier.  
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49. HERRENÄS 2:78 SLAHÄLLEN 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jordbruksanläggning belägen i Herrenäs i kanten av 
ett öppet jordbrukslandskap. Slahällen omnämns 
i ”Ortnamnen i Älvsborgs län” som gård under 
Herrenäs. På fastigheten finns ett flertal byggnader, 
bland annat bostadshus, ladugård och lillstuga. 
Bostadshuset, som uppfördes i början 1900-talet som 
ersättning för ett nedbrunnet bostadshus, har 
fönstersnickerier i original med de för trakten så 
typiska fönsteröverstyckena. Tillsammans bildar 
gårdens byggnader en välbevarad anläggning med 
kulturhistoriska värden. För att de kulturhistoriska 
värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: Byggnadernas stomme, form och 
proportioner. Lertegeltak. Fasad av stående träpanel, 
målad med röd slamfärg. Stengrunder. Äldre dörrar, 
fönstersnickerier och -omfattningar. Invändiga äldre 
detaljer och byggnadsdelar, till exempel spisar och 
snickerier i den mån de finns kvar. 
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50 HERRENÄS 2:79 SÄTET NORRA 
 

 
 

 
 

Sätet norra består idag av ett bostadshus från 1875, 
beläget ett par kilometer norr om Norra Herrenäs 
nära Lelångens västra strand. På fastigheten finns 
även ett par mindre byggnader tillkomna i sen tid, och 
på grannfastigheten finns ett timrat stall som före 
avstyckning hörde till anläggningen. Bostadshuset har 
delvis återställts till ett tidigare utseende utvändigt, 
och har kvar den ursprungliga planlösningen och 
spiskomplexet interiört. Kvar är även de dekorativa 
fönsteröverstyckena som är typiska för bygden, och 
äldre dörrsnickerier. Byggnaden har därför 
kulturhistoriska värden.  
För att de kulturhistoriska värdena ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: stomme, form och 
proportioner. Fasad av stående träpanel, målad med 
röd slamfärg. Stengrund. Äldre dörrar, 
fönstersnickerier och -omfattningar. Invändiga äldre 
detaljer och byggnadsdelar, till exempel spisar och 
snickerier.  
 
 

51. HERRENÄS 2:81 KASEN  
 

 
 
 

Litet bostadshus, beläget i socknens norra spets. 
Kasen var ursprungligen en gård under Herrenäs, och 
kan bland annat ses på häradskartan från 1890-talet. 
På den avstyckade fastigheten idag finns också ett 
annat mindre bostadshus, en uthuslänga och en 
lekstuga. Det förstnämnda bostadshuset, som tros 
vara byggt under 1800-talets senare del, har ett visst 
kulturhistoriskt värde då den äldre karaktären är 
förhållandevis välbevarad.   
För att det kulturhistoriska värdet ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: bostadshusets 
stomme, form och proportioner. Fasad av stående 
träpanel, målad med röd slamfärg. Stengrund. 
Invändiga äldre detaljer och byggnadsdelar, till 
exempel spisar och snickerier i den mån de finns kvar. 
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52. HOLTANE 1:7 
 

 
 
 
 

Liten gårdsanläggning, belägen i skogrika marker i 
socknens västra delar. Holtane omnämns första 
gången i 1653 års jordebok. Fastigheten är idag 
bebyggd med ett litet timrat bostadshus, jordkällare i 
natursten med överbyggnad samt två andra mindre 
ekonomibyggnader. Anläggningen har kulturhistoriska 
värden då den äldre karaktären är förhållandevis 
välbevarad.  
För att de kulturhistoriska värdena ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: bostadshusets och 
jordkällarens stomme, form och proportioner. 
Naturstensgrunder. Stående träpanel, målad med röd 
slamfärg. Äldre dörrar, fönstersnickerier och -
omfattningar. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar, till exempel spisar och snickerier i den 
mån de finns kvar.  
  
 

53. HUVUDGINGEN 1:350 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jordbruksfastighet med höglänt läge i ett öppet 
landskap på en åsrygg. Gårdsnamnet förekommer 
första gången i skrift 1540. Det var på Huvudgingens 
marker som tätorten Bengtsfors etablerades med 
början under 1800-talets andra hälft. På fastigheten 
finns bland annat ett bostadshus i två våningar från 
1830-talet, ladugård och ett fd hönshus som byggts 
om till garage. Byggnaderna har kvar en äldre karaktär 
och bildar tillsammans en anläggning med 
kulturhistoriskt värde. De högväxta hamlade askarna 
utmed landsvägen bidrar till gårdens värden.  
För att de kulturhistoriska värdena ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: Byggnadernas 
stomme, form och proportioner. Fasad av stående 
träpanel, målad med röd slamfärg. Stengrunder. 
Lertegeltak. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar, till exempel spisar och snickerier i den 
mån de kan finnas kvar. Raden av hamlade askar.  
 
 



Bilaga 1 

Kulturhistorisk byggnadsinventering.  

Bengtsfors kommun. Ärtemark socken utom tätorten. 2022-11-25.  

40 
 

54. HÖKHULT 1:18 
 

 
 

 
 

Jordbruksfastighet belägen i socknens västra, skogrika 
delar. Häradskartan från 1890-talet vittnar om att 
gården då hörde till Udderud, som förekommer i skrift 
från 1726 års jordebok. Den bebyggelse som finns på 
gården idag bedöms ha byggts under 1800-talet. Den 
utgörs av ett boningshus i 1½ plan med öppen 
veranda, ett timrat magasin och avträde. En viktig del i 
bostadshusets karaktär är de välbevarade dörr- och 
fönstersnickerierna med dekorerade omfattningar, 
och den frilagda stengrunden. Byggnaderna har 
bevarats väl och bildar tillsammans en anläggning med 
kulturhistoriskt värde.  
För att de kulturhistoriska värdena ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: Bostadshusets och 
magasinets stomme, form och proportioner. Fasad av 
stående träpanel, målad med röd slamfärg, respektive 
omålad panel. Stengrunder. Äldre dörrar, 
fönstersnickerier och -omfattningar. Invändiga äldre 
detaljer och byggnadsdelar, till exempel spisar och 
snickerier i den mån de kan finnas kvar. 
 
 

55. KVARNVIKEN 1:38  
 

 
 

Jordbruksfastighet belägen i Norra Kvarnviken, som 
både är ett hemmansnamn som nämns i skrift första 
gången 1540, och namnet på en vik i Lelången. På 
fastigheten idag finns ett bostadshus, en gjuten 
jordkällare, en ladugård som delvis är timrad samt 
ytterligare en ekonomibyggnad. De bedöms ha 
tillkommit kring sekelskiftet 1900. Byggnaderna har 
kvar sin ursprungliga karaktär i hög utsträckning, och 
de bildar tillsammans en anläggning med 
kulturhistoriskt värde. För att de kulturhistoriska 
värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: Byggnadernas stomme, form och 
proportioner. Fasad av stående träpanel, målad med 
röd slamfärg, respektive omålad. Stengrunder. Äldre 
dörrar, fönstersnickerier och -omfattningar. Invändiga 
äldre detaljer och byggnads-delar, till exempel spisar 
och snickerier om de finns kvar. 
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56. KVARNVIKEN 1:47 
 

 
 
 
 

Fritidshus, sannolikt från omkring 1960-talet, beläget i 
Norra Kvarnviken i ett område där det finns flera 
fritidshus i liknande stil. På fastigheten finns även en 
mindre stuga eller ekonomibyggnad. Byggnaderna har 
tidstypisk utformning och färgsättning. Den större 
stugan har flackt sadeltak, och väggar klädda i 
liggande brunmålad panel. Anläggningen utgör ett 
välbevarat exempel på sin tids fritidshusbebyggelse 
och har därför ett kulturhistoriskt värde. För att de 
kulturhistoriska värdena ska bestå är det väsentligt att 
följande bevaras: Fritidshusets stomme, form och 
proportioner. Fasad av liggande brunmålad träpanel. 
Äldre dörr- och fönstersnickerier. Invändiga äldre 
detaljer och byggnadsdelar, till exempel spis och 
snickerier i den mån de finns kvar. 

57. KVARNVIKEN 1:49 
 

 
 
 

Fritidshus, sannolikt från omkring 1960-talet, belägen i 
Norra Kvarnviken i ett område där det finns fler 
samtida fritidshus. På fastigheten finns även en 
mindre ekonomibyggnad. Byggnaderna har tidstypisk 
utformning och färgsättning. Den större stugan står på 
plintar och har sadeltak, och väggar klädda i liggande 
brunmålad panel. Anläggningen utgör ett välbevarat 
exempel på sin tids enkla och småskaliga 
fritidshusbebyggelse och har därför ett 
kulturhistoriskt värde. För att de kulturhistoriska 
värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: Fritidshusets stomme, form och 
proportioner. Fasad av liggande brunmålad träpanel. 
Äldre dörr- och fönstersnickerier. Invändiga äldre 
detaljer och byggnadsdelar, till exempel spis och 
snickerier i den mån de finns kvar. 
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58. KVARNVIKEN 2:38 
 

 
 
 

Gård belägen i Södra Kvarnviken, som både är ett 
hemmansnamn och namnet på en vik i Lelången. På 
fastigheten finns ett bostadshus, en timrad parbod 
och en ladugård. Byggnaderna har en välbevarad 
karaktär och tillsammans bildar de en anläggning med 
kulturhistoriska värden. För att värdena ska bestå är 
det väsentligt att följande bevaras: byggnadernas 
stomme, volym, form och proportioner. 
Bostadshusets lertegeltak och fönsteromfattningar 
samt fönster i original. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar om de finns kvar.  
 

59. KVARNVIKEN 2:47 
 

 
 
 
 
 
 

Dalslandsstuga belägen i Södra Kvarnviken, som 
både är ett hemmansnamn och namnet på en vik 
i Lelången. Förutom bostadshuset finns en senare 
tillkommen ekonomibyggnad på fastigheten. Den 
välbevarade stugan, som med stor sannolikhet 
härstammar från tiden före laga skifte (1846), 
präglas bland annat av ålderdomliga 
karaktärsdrag som utanpåliggande knutar och 
hällskorsten. Det kulturhistoriska värdet är därför 
högt.  
För att dessa värden ska bestå är det väsentligt 
att följande bevaras: stomme, form och 
proportioner. Fasad av stående träpanel, målad 
med röd slamfärg. Lertegeltak. Stengrund. 
Hällskorstenen. Äldre fönstersnickerier och -
omfattningar. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar, till exempel spisar och snickerier 
om de finns kvar. 
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60. NORRA BACKEN 2:2 
 

 
 

Gård bestående av boningshus, lillstuga med källare, 
ett före detta magasin och två ladugårdar. 
Anläggningen ligger i direkt anslutning till bebyggelsen 
på fastigheten Norra Backen 2:6, tillsammans bildar 
de en bebyggelsemiljö. Mellan de båda gårdarna löper 
en högsträckt allé, som är en viktig kulturhistorisk 
komponent i miljön. Byggnaderna härstammar från 
1800-talets slut med undantag för ladugården längst 
åt öster, som tillkom 1924. De har genomgått en del 
förändringar i senare tid och anläggningens 
kulturhistoriska värde är framför allt knutet till de 
miljövärden som bildas här med den intilliggande 
gården. För att de kulturhistoriska värdena ska bestå 
är det väsentligt att följande bibehålls: 
gårdsstrukturen med de olika byggnadernas placering, 
form och proportioner; bevarade äldre fönster- och 
dörrsnickerier inklusive omfattningar. Boningshusets 
ljusa avfärgning och ekonomibyggnadernas 
slamfärgsmålade fasader. 

61. NORRA BACKEN 2:6 
 

 
 

Gård belägen i socknens södra spets, på det 
barrskogsdominerade näset mellan sjöarna Ärtingen 
och Torrsjön. Gårdens byggnader ligger i direkt 
anslutning till bebyggelsen på fastigheten Norra 
Backen 2:2, tillsammans bildar de en liten 
bebyggelsemiljö. På fastigheten finns ett större 
bostadshus med två flyglar: ett magasin och ett 
mindre bostadshus, samt en i senare tid tillkommen 
vedbod.  
Gården Backen delades vid mitten av 1800-talet upp i 
tre gårdar. En av dessa köptes av lantmätaren Erland 
Rosell som uppförde gårdens byggnader 1855. Han 
anlade även en park och trädgård.  Kvar från tiden är 
förutom byggnaderna även en rundel mellan de båda 
flyglarna, och en högväxt allé som sträcker sig mot 
Norra Backen 2:2, som har ett förflutet som 
arrendatorsbostad till den aktuella fastigheten. 
Huvudbyggnaden har enligt 1986 års inventering 
salsbyggnadens planlösning. Den ljust avfärgade, 
oljemålade exteriören har en tidsenlig, symmetrisk 
uppbyggnad med lunettfönster under takfoten. 
Framsidan domineras av en pampig, mittställd 
veranda med finsågade detaljer.  
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Samtliga byggnader har bevarats väl och det 
kulturhistoriska värdet är därför högt. För att det 
kulturhistoriska värdet ska bibehållas är det väsentligt 
att följande bevaras: gårdsstrukturen med de olika 
byggnadernas placering, form och proportioner; alla 
byggnaders äldre fönster- och dörrsnickerier inklusive 
omfattningar. Verandan med sin välbevarade 
snickarglädje. Röd slamfärg på det mindre 
bostadshusets stående fasadpanel, och ljus oljefärg på 
huvudbyggnadens stående locklistpanel samt mörkare 
snickerier. Magasinets vällingklocka och takbeklädnad 
av lertegel. Skorstenarnas utformning och material. 
Rundeln mellan husen och allén.  
 

62. NORRA LUND 1:47>2 
 

 
 

Jordbruksfastighet med höglänt läge i socknens 
östligaste delar. Norra Lund omnämndes första 
gången i skrift i 1579 års jordebok. Gården är idag 
bebyggd med ett boningshus (1948) och en ladugård 
(1944). Byggnaderna är mycket välbevarade och 
tidstypiska, och utgör ett fint exempel på den tidens 
bebyggelse. Anläggningen har därför ett 
kulturhistoriskt värde. För att de kulturhistoriska 
värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: Byggnadernas stomme, form och 
proportioner. Stående träpanel, målad med linoljefärg 
respektive röd slamfärg. Originaldörrar och -fönster, 
skärmtak över dörrarna. Trapp- och balkongräcken. 
Invändiga äldre detaljer och byggnadsdelar, till 
exempel spis och snickerier om de finns kvar. 
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63. NORRA LUND 1:47>8 ÅSEN 
 

 
 
 

Torp med ensligt läge i socknens nordöstra spets, nära 
Svärdlång. I anläggningen ingår ett litet timrat 
bostadshus med källare och en liten uthuslänga med 
vidbyggt avträde. Bostadshuset, som är en enkelstuga 
i ett plan, ska enligt uppgift härstamma från omkring 
1830. Anläggningen utgör med sin bevarade 
småskalighet och äldre karaktär ett fint exempel på en 
typ av boendemiljö som var mycket vanligt 
förekommande under 1800-talet, och som sällan 
bevarats till våra dagar. Den är därför kulturhistoriskt 
värdefull. För att de kulturhistoriska värdena ska bestå 
är det väsentligt att följande bevaras: byggnadernas 
stomme, form och proportioner. Stående träpanel, 
målad med röd slamfärg. Äldre dörr- och 
fönstersnickerier. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar, till exempel spis och snickerier om de 
finns kvar. 
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64. NORRA LUND 1:49>2 STOREMYREN 
 

 
 
 

Gård med ensligt läge vid en myr i socknens nordöstra 
spets, nära Svärdlång. Storemyren var ursprungligen 
en gård under Norra Lund. Det är oklart hur gammal 
gården är, men det är känt att platsen bebotts 
åtminstone sedan ca 1880. Anläggningen består idag 
av ett timrat bostadshus, jordkällare och ladugård. 
Byggnaderna har i stora drag kvar en äldre karaktär 
och har därför kulturhistoriska värden.  
För att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: byggnadernas stomme, form och 
proportioner. Stående träpanel, målad med röd 
slamfärg. Lertegeltak. Äldre dörr- och 
fönstersnickerier. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar, till exempel spis och snickerier om de 
finns kvar. 

65. NORRA LUND 1:50 SKÅKENE 
 

 
 

 

Ålderdomlig gårdsanläggning med högt och enskilt 
läge i sockens nordöstra delar, med utsikt mot 
Svärdlång. Gården utgör en mycket välbevarad agrar 
bebyggelsemiljö som utskiftades till den nuvarande 
platsen på 1840-talet. Byggnaderna - en 
dalslandsstuga, en ladugårdslänga samt några 
friliggande mindre ekonomibyggnader – ligger fritt 
grupperade kring gårdstunet, och är representativa 
för 1800-talets mitt och andra hälft. Gården hör till de 
bäst bevarade i Dalsland och har höga kulturhistoriska 
värden. 
För att de kulturhistoriska värdena ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: Byggnadernas 
stomme, form och proportioner. Fasad av stående 
träpanel, målad med röd slamfärg, respektive omålad. 
Stengrunder. Skiffertak och lertegeltak. Äldre dörr- 
och fönstersnickerier. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar, till exempel spisar och snickerier. 
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66. ORMANSBYN 1:12 
 

 
 

Gård belägen inte långt från vägen mot Torrskog från 
Bengtsfors, i socknens mitt. Den ingår som en av flera 
gårdar i Ormansbyn som nämns i skrift i den första 
jordeboken från 1540. Anläggningen består idag av ett 
bostadshus, en källarvind, delar av en ladugård och en 
timrad parbod vars väggar delvis klätts med hyvlat 
spån. Bostadshusets karaktär präglas till stor del av de 
dekorativa fönsteromfattningar som är typiska för 
bygden. Tillsammans bildar byggnaderna en 
välbevarad och komplett gårdsanläggning med 
kulturhistoriska värden. Stenmurar och en storväxt ek 
bidrar till gårdens värden.  
För att de kulturhistoriska värdena ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: byggnadernas 
stomme, form och proportioner. Stengrund. Äldre 
dörr- och fönstersnickerier inklusive omfattningar. 
Invändiga äldre detaljer och byggnadsdelar, till 
exempel spisar och snickerier om de finns kvar.  
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67. ORMANSBYN 1:24 
 

 
 
 
 

Ladugård belägen vid en korsning i Ormansbyn, i 
socknens mitt. Byggnaden, som tros härstamma från 
1800-talets senare del, har fähusdel med väggar av 
frilagd natursten och väggar som i övrigt består av 
rödmålad panel. Karaktären är välbevarad och 
byggnaden har ett kulturhistoriskt värde. Gårdens 
övriga byggnader omfattas ej i värderingen.  
För att de kulturhistoriska värdena ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: naturstensmurar, form 
och proportioner i sin helhet. Fönster- och 
dörrsnickerier. Stående träpanel målad med slamfärg. 
Invändiga äldre detaljer om de finns kvar.  
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68. ORMANSBYN 1:35 
 

 
 
 

Mindre bostadshus beläget intill en väg i Känsbyn, 
Ormansbyn. Bostadshuset, som anas på ekonomiska 
häradskartan från 1890-talet, präglas bland annat av 
tvåkupigt lertegeltak, rödmålad locklistpanel och äldre 
fönstersnickerier. Karaktären är välbevarad och 
byggnaden har därför kulturhistoriska värden. Övriga 
byggnader på fastigheten omfattas inte av 
värderingen.  
För att de kulturhistoriska värdena ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: stomme, form och 
proportioner. Fasad av stående träpanel, målad med 
röd slamfärg. Lertegeltak. Stengrund. Äldre 
fönstersnickerier. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar, till exempel spisar och snickerier om 
de finns kvar. 

 

69. ORMANSBYN 1:37 SPARGOTT  
 

 
 

 
 

Torp vid södra änden av Känsbytjärnet, i en sluttning. 
Spargott har ett förflutet som soldattorp och den 
första soldaten i Ormansbyn tjänstgjorde från 1689. 
Åldern på de nuvarande byggnaderna är svårbedömd, 
men av karaktären att döma har de sannolikt 
tillkommit under 1800-talet, möjligen med äldre 
ingående delar. En av soldaterna kallades Sparman, en 
annan för Spargren, vilket till viss del förklarar torpets 
namn. Idag består anläggningen bland annat av ett 
äldre bostadshus, ladugård och källare med 
överbyggnad. Byggnadernas karaktär är i stora drag 
välbevarad, och anläggningen har därför ett 
kulturhistoriskt värde. Att den har ett förflutet som 
soldattorp bidrar med lokal- och militärhistoriska 
värden.  
För att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: byggnadernas stomme, form och 
proportioner. Fasad av stående träpanel, målad med 
röd slamfärg. Lertegeltak. Stengrunder. Äldre dörr- 
och fönstersnickerier. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar om de finns kvar. 
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70. ORMANSBYN 1:51  
 

 
 

Bostadshus sannolikt från 1950-talet, med lantligt läge 
inte långt från Känsbytjärnet, centralt i socknen. På 
tomten finns bland annat en 
ekonomibyggnad/verkstad. Bostadshuset i ett plan 
med källare förefaller vara helt oförändrat sedan 
byggnadstiden och är därför ett ovanligt fint exempel 
på sin tids byggnadsskick. Det har därför 
kulturhistoriska värden. För att värdena ska bestå är 
det väsentligt att följande bevaras: Byggnadens 
stomme, form, volym och proportioner. Eternitklädd 
fasad. Lertegeltak. Fönster- och dörrsnickerier. 
Invändiga äldre detaljer och byggnadsdelar. 
 

71. ORMANSBYN 1:69 
 

 
 

Fritidshus med enskilt läge i skogig terräng. 
Anläggningen består av en sportstuga, sannolikt från 
1900-talets mitt, och ett litet uthus. Sportstugan är en 
tidstypisk representant för sin tids fritidshus och har 
därför kulturhistoriska värden. För att värdena ska 
bestå är det bland annat viktigt att den timrade 
stommen, proportioner och volym bibehålls. 

72. ORMANSBYN 1:70 
 

 
 
 

Gård belägen mellan Fillingsjön och vägen mot 
Torrskog från Bengtsfors, i socknens mitt. Den ingår 
som en av flera gårdar i Ormansbyn som nämns i skrift 
i den första jordeboken från 1540. Anläggningen 
består idag av ett bostadshus, en ladugård och en 
kombinerad bod och jordkällare. Särskilt bostadshuset 
och boden/jordkällaren har kvar en äldre karaktär. 
Tillsammans bildar byggnaderna en välbevarad 
anläggning med kulturhistoriska värden. För att dessa 
värden ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: byggnadernas stomme, form och 
proportioner. Stående träpanel målad med slamfärg. 
Stengrunder. Lertegeltak. Äldre dörr- och 
fönstersnickerier inklusive omfattningar. Invändiga 
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äldre detaljer och byggnadsdelar, till exempel spisar 
och snickerier om de finns kvar. 

73. ROLFSBYN 1:4  
 

 
 

Timrad ladugård med ensligt läge i skogsmarkerna 
öster om Lelång. Här låg tidigare gården Tömte, som 
avsöndrats från närliggande Rolfsbyn. Numer kvarstår 
endast denna övergivna ladugård, omgiven av skog 
inpå knutarna. Byggnaden är byggnadshistoriskt 
intressant och har höga kulturhistoriska värden. 

74. SIDAN 1:10 SIDAN NORRA 
 

 
 
 
 
 
 

Gårdsanläggning i Sidan Norra, bestående av två 
bostadshus och en ladugård. De kulturhistoriska 
värdena är kopplade till den forna 
mangårdsbyggnaden - en dalslandsstuga - sannolikt 
byggd under 1800-talets första hälft. Den förefaller nu 
vara obebodd sedan länge. Byggnaden har en 
ålderdomlig karaktär, typisk för dalslandsstugorna 
med enkelstugans planform, utanpåliggande knutar 
och överljusfönster över den dubbla dörren. Det 
kulturhistoriska värdet är högt. Utöver 
dalslandsstugan finns även en rad med högväxta äldre 
träd som också har kulturhistoriska värden.  
För att värdena ska bestå är det väsentligt att stugan 
förses med ett helt tak, och att byggnadens stomme, 
form och proportioner bevaras, liksom en fasad av 
stående träpanel, äldre dörrar, fönstersnickerier och -
omfattningar, samt invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar, till exempel spisar och snickerier.  
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75. SIDAN 1:20 RABBEN 
 

 
 

 
 

Gårdsanläggning belägen på marker som sträcker sig 
ned mot Lelångens östra strand. Gården fick sannolikt 
sitt läge i samband med laga skifte som här 
genomfördes på 1830-talet. Till gården hör bland 
annat två bostadshus (sannolikt från det sena 1800-
talet respektive omkring 1930-talet), en lång 
ladugårdslänga med ett timrat fähus i var ände och ett 
äldre garage. Samtliga byggnader förefaller vara 
mycket välbevarade in i minsta detalj, och gården har 
därför höga kulturhistoriskt värden. För att de 
kulturhistoriska värdena ska bestå är det väsentligt att 
följande bevaras: byggnadernas stomme, form och 
proportioner. Stengrunder. Lertegeltak. Stående 
träpanel. Dörr- och fönstersnickerier i original 
inklusive omfattningar. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar, till exempel spisar och snickerier.  
 

 

76. SIDAN 1:31 ELDERUD 
 

 
 

Torpmiljö innehållande två stugor och två små 
ekonomibyggnader. Elderud finns omnämnt som torp 
under Sidan Norra. Byggnaderna härstammar 
sannolikt från 1800-talet i sina äldsta delar, med 
undantag från en av ekonomibyggnaderna, som 
tillkommit i sen tid. Anläggningen har på det stora 
hela kvar mycket av sin ursprungliga karaktär och har 
därför vissa kulturhistoriska värden. Att ett äldre 
uthus finns kvar betyder mycket för värdet.  
För att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: byggnadernas stomme, form och 
proportioner. Fasad av stående träpanel. Äldre fönster 
och dörrar. Lertegeltak. 
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77. SIDAN 2:4 SIDAN MELLAN 
 

 
 

 

Gårdsanläggning belägen i ett öppet 
jordbrukslandskap med utsikt mot Lelången. Sidan 
Mellan nämns första gången i 1551 års jordebok. 
Gården har inte skiftats ut, och bostadshusets 
karaktäristiska läge på en höjd med 
ekonomibyggnaderna nedanför talar för att gården 
har lång kontinuitet på platsen. I anläggningen ingår 
förutom bostadshuset (från 1800-talets senare del) 
även ladugård, vagnslider, jordkällare med mera. 
Tillsammans bildar byggnaderna en välbevarad 
anläggning med kulturhistoriska värden. Den 
välvårdade ladugården är ett särskilt fint exempel på 
sin byggnadstyp. Inte minst bidrar den till platsens 
höga landskapsvärden där bebyggelse och landskap 
samspelar.  
För att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: byggnadernas stomme, form och 
proportioner. Fasad av stående träpanel. Stengrunder. 
Lertegeltak. Äldre dörrar, fönstersnickerier och -
omfattningar. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar, till exempel spisar och snickerier om 
de finns kvar 

 
 

78. SIDAN 2:30 SURMYR 
 

 
 

 Torpmiljö med ensligt läge i socknens skogiga östra 
delar, nära Svärdlång. Surmyr är markerad som torp 
på häradsekonomiska kartan från 1890-talet. I 
anläggningen ingår ett bostadshus, en omålad 
ladugårdslänga med timrat fähus och vidbyggt 
avträde, och en omålad bod. Anläggningen utgör med 
sin bevarade småskalighet och ålderdomliga karaktär 
ett fint och typiskt exempel på en slags boendemiljö 
som var mycket vanligt förekommande under 1800-
talet, men som numera är ovanlig. Den är därför 
kulturhistoriskt värdefull. Att samtliga väsentliga 
byggnader i anläggningen finns kvar betyder mycket 
för den kulturhistoriska karaktären.  
För att de kulturhistoriska värdena ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: byggnadernas 
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stomme, form och proportioner. Stående träpanel, 
omålad respektive målad med röd slamfärg. Äldre 
dörr- och fönstersnickerier. Naturstensgrunder. 
Invändiga äldre detaljer och byggnadsdelar, till 
exempel spis och snickerier om de finns kvar. 
  
 
 

79. SIDAN 2:31 RÖNNINGEN  
 

 
 
 

Mindre fd gårdsanläggning med ensligt läge i socknens 
skogiga östra delar, nära Svärdlång. Rönningen är 
markerad som gård på häradsekonomiska kartan från 
1890-talet. I anläggningen ingår ett bostadshus, en 
bod på en jordkällare och ett fristående avträde. 
Bostadshuset präglas av den rödmålade panelen och 
av alla de välbevarade fönstren med en typ av 
omfattningar som var vanliga kring sekelskiftet 1900. 
Byggnaderna har kvar en äldre karaktär, och 
anläggningen har kulturhistoriska värden.  
För att de kulturhistoriska värdena ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: byggnadernas 
stomme, form och proportioner. Stående träpanel, 
målad med röd slamfärg. Äldre dörr- och 
fönstersnickerier inklusive omfattningar. Stengrunder. 
Invändiga äldre detaljer och byggnadsdelar, till 
exempel spis och snickerier om de finns kvar. 

80. SIDAN 2:62 
 

 
 

Fritidshus, sannolikt från 1950-talet, med sjönära läge 
alldeles intill Lelången. På fastigheten finns även ett 
litet uthus. Stugan har tidstypisk utformning med 
liggande stockpanel och fönster- och dörrsnickerier i 
original. Den är ett välbevarat exempel på sin tids 
fritidshusbebyggelse och har därför kulturhistoriska 
värden. För att värdena ska bestå är det väsentligt att 
följande bevaras: stugans stomme, form och 
proportioner. Fasad av liggande stockpanel av trä. 
Invändiga äldre detaljer och byggnadsdelar, till 
exempel spis och snickerier i den mån de finns kvar. 
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81. SIDAN 2:63 
 

 
 

 
 

Fritidshus, sannolikt från 1940- eller 50-talet, beläget 
på en liten udde i Lelången. På fastigheten finns även 
ett litet uthus. Stugan är klädd i stående locklistpanel 
och har perspektivfönster, och ett sadeltak klätt med 
enkupigt lertegel. Såväl taktäckningen som panel och 
fönster- och dörrsnickerier förefaller vara i original. 
Byggnaden är ett mycket välbevarat exempel på sin 
tids fritidshusbebyggelse och har därför 
kulturhistoriska värden. För att värdena ska bestå är 
det väsentligt att följande bevaras: stugans stomme, 
form och proportioner. Fasad av stående locklistpanel 
av trä. Invändiga äldre detaljer och byggnadsdelar, till 
exempel spis och snickerier om de finns kvar. 
 
 

82. SIDAN 2:66 TUNET 
 

 
 

Gård belägen i ett öppet jordbrukslandskap med utsikt 
mot Lelång. Sidan Mellan nämns första gången i 1551 
års jordebok. Tunet har liksom granngården inte 
skiftats ut, och mycket talar för lång kontinuitet på 
platsen. Salsbyggnaden från 1893 har öppen veranda 
mot sjösidan och pryds tidstypiskt och stilenligt av 
dekorsågade detaljer på vindskivorna, verandan och 
fönsteromfattningarna. Den har till stora delar kvar 
sitt originalutseende och har därför kulturhistoriska 
värden, liksom vagnslidret och jordkällaren som också 
finns på gården. På fastigheten finns även en ny 
maskinhall. För att värdena ska bestå är det väsentligt 
att följande bevaras: byggnadernas stomme, form och 
proportioner. Stående träpanel, målad med röd 
slamfärg respektive linoljefärg. Finsågade 
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dekorationer. Äldre dörrar. Lertegeltak. Stengrunder. 
Invändiga äldre detaljer och byggnadsdelar om de 
finns kvar. 

83. SIDAN 2:82 SAND 
 

 
 
 

Bostadsfastighet från 1920-talet med lantligt läge, 
strax nordväst om Sidan Södra. Sand var ursprungligen 
en gård under Sidan Mellan. På fastigheten finns även 
bland annat ett hönshus. Bostadshuset har en 
tidstypisk prägel med panelklädda väggar och 
korspostfönster. Det skifferklädda brutna taket är en 
viktig del i byggnadens karaktär, liksom den öppna 
verandan med lövsågade detaljer. Anläggningen är 
välbevarad och har därför kulturhistoriska värden. För 
att dessa värden ska bestå är det väsentligt att 
följande bevaras: volym, form, stomme och 
proportioner. Panelklädda fasader. Skifferklätt tak. 
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84. SIDAN 3:205 MOSSEN 
 

 
 
 
 

Torp med ensligt läge i socknens skogiga östra delar. 
Som namnet antyder ligger anläggningen intill en 
mosse. Mossen finns med på häradsekonomiska 
kartan från 1890-talet, sannolikt räknades det då som 
torp. I anläggningen ingår ett bostadshus, ett litet 
uthus med timrad del samt ett friliggande utedass. 
Byggnaderna har kvar en äldre prägel, och 
tillsammans utgör byggnaderna ett gott exempel på 
en slags boendemiljö som var mycket vanligt 
förekommande under 1800-talet, men som numera är 
ovanlig. Anläggningen är därför kulturhistoriskt 
värdefull.  
För att de kulturhistoriska värdena ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: byggnadernas 
stomme, form och proportioner. Stående träpanel, 
målad med röd slamfärg. Äldre dörr- och 
fönstersnickerier. Naturstensgrunder. Invändiga äldre 
detaljer och byggnadsdelar, till exempel spis och 
snickerier om de finns kvar. 
 

85. SINSTERUD 1:6  
 

 
 

 

Jordbruksfastighet belägen centralt i socknen, söder 
om Sinsterudstjärnet. Bynamnet omnämns första 
gången i skrift i 1564 års jordebok. Förutom ett 
bostadshus finns bland annat en ladugård med murad 
fähusdel, en gjuten källare med lillstuga samt en 
mindre ekonomibyggnad på fastigheten. Tillsammans 
bildar byggnaderna en komplett och välbevarad gård 
med kulturhistoriska värden. Bevarade äldre detaljer 
som glasveranda, fönster- och dörrsnickerier och 
lertegeltak bidrar stort till värdet.   
För att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: byggnadernas läge i terrängen, deras 
stomme, form och proportioner. Fasad av stående 
träpanel, målad med röd slamfärg. Lertegeltak. 
Ladugårdens murade del av gjutna betongstenar. 
Äldre dörrar, fönstersnickerier och -omfattningar. 
Glasverandan. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar, till exempel spisar och snickerier om 
de finns kvar.  
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86. SOLLIDEN 1:1  
 

 
 

 
 

Torp beläget i socknens skogrika västra delar. Solliden 
har ett förflutet som soldattorp och den första 
soldaten tjänstgjorde här från 1687. Idag finns ett 
bostadshus, ladugård, timrad bod samt jordkällare 
med överbyggnad på platsen. Det är osäkert hur 
gamla byggnaderna är men av karaktären att döma 
har de tillkommit under 1800-talet, möjligen med 
äldre ingående delar. De bildar en komplett 
anläggning med välbevarad karaktär och höga 
kulturhistoriska värden. Den timrade ladugården är 
särskilt kulturhistoriskt intressant då byggnader av 
detta slag börjar bli ovanliga. Att anläggningen är ett 
soldattorp bidrar med militärhistoriska värden. För att 
värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: byggnadernas stomme, form och 
proportioner. Fasad av stående träpanel, målad med 
röd slamfärg respektive omålade väggar. Lertegeltak. 
Stengrunder. Äldre dörr- och fönstersnickerier. 
Invändiga äldre detaljer och byggnadsdelar om de 
finns kvar.  
 
 

87. STRAND 1:6 
 

 
 

Jordbruksfastighet belägen i socknens västra delar, på 
en höjd vid Fillingsjön. Strand omnämns första gången 
i skrift i 1540 års jordebok. Förutom bostadshuset 
finns en ladugård med timrad fähusdel och ett litet 
timrat magasin på fastigheten. Fastighetens 
kulturvärden är framför allt knutna till de båda 
ekonomibyggnaderna som har kvar sin äldre karaktär i 
hög utsträckning. Tillsammans bildar byggnaderna en 
till stora delar välbevarad gård med bibehållen 
karaktär och har därför kulturhistoriska värden. 
Bevarade äldre detaljer som fönster- och 
dörrsnickerier på bostadshuset och bevarade dörrar 
och lertegeltak på ekonomibyggnaderna bidrar stort 
till värdet. För att värdena ska bestå är det väsentligt 
att följande bevaras: Byggnadernas stomme, form, 
volym och proportioner. Fasad av stående träpanel, 
målad med röd slamfärg. Lertegeltak. Ladugårdens 
och magasinets frilagda timmerstommar. Äldre 
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dörrar, fönster och -omfattningar. Invändiga äldre 
detaljer och byggnadsdelar om de finns kvar. 
 
 
 

88. STRAND 1:11 
 

 
 

 
 

Bostadsfastighet belägen i socknens västra delar, invid 
Fillingsjön. Förutom bostadshuset från tidigt 1900-tal 
finns tre mindre bodar/ekonomibyggnader på 
fastigheten. Bostadshuset ligger i väster och 
ekonomibyggnaderna närmast sjön i öster. 
Tillsammans bildar byggnaderna en kulturhistoriskt 
intressant anläggning med bibehållen äldre karaktär. 
Bevarade detaljer som fönster- och dörrsnickerier, 
reveterade fasader på bostadshuset och rödfärgade 
träfasader på ekonomibyggnaderna bidrar stort till 
värdet. För att värdena ska bestå är det väsentligt att 
följande bevaras: byggnadernas stomme, volym, form 
och proportioner. Fasadens spritputs med slätputsade 
detaljer, variationen av fönstertyper på bostadshuset. 
Ekonomibyggnadernas fasader av stående träpanel, 
målad med röd slamfärg. Lertegeltak. Äldre dörrar, 
fönstersnickerier och -omfattningar. Invändiga äldre 
detaljer till exempel snickerier om de finns kvar. 
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89. SÖDRA BACKEN 1:6 
 

 
 
 

Jordbruksfastighet bebyggd med boningshus, lillstuga, 
magasin med källare, och på andra sidan vägen 
ladugård, garage och vagnslider. Gården utgör en av 
flera i Södra Backen, som omnämns första gången i 
skrift i 1550 års jordebok. Byggnaderna härstammar 
sannolikt från 1800-talets andra hälft. Tillsammans 
bildar de en välbevarad, komplett gårdsanläggning 
med höga kulturhistoriska värden. Av särskilt 
kulturhistoriskt intresse är det timrade magasinet i två 
våningar och boningshusets skifferklädda tak samt 
öppna veranda med lövsågade detaljer. Att samtliga 
väsentliga byggnader i anläggningen finns kvar 
betyder mycket för den kulturhistoriska karaktären. 
För att värdet ska bibehållas är det väsentligt att 
följande bevaras: Byggnadernas stomme, form och 
proportioner. Fasadernas stående panel målad med 
röd slamfärg. Verandans figursågade snickerier och 
pardörr i original. Äldre dörrar och fönster. 
Taktäckning av lertegel och skiffer. 
Naturstensgrunder. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar om de finns kvar.  

90. SÖDRA LUND 2:11  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jordbruksfastighet med höglänt läge i socknens 
östligaste delar. Södra Lund omnämndes första 
gången i skrift i 1640 års jordebok. Dagens bebyggelse 
har sannolikt tillkommit från sent 1800-tal och framåt. 
Förutom bostadshuset finns en stor ladugård och ett 
litet uthus på fastigheten. En väg går på traditionellt 
sätt genom gården mellan man- och fägård. 
Tillsammans bildar byggnaderna en till stora delar 
välbevarad gård med bibehållen karaktär och har 
därför kulturhistoriska värden. Bevarade äldre detaljer 
som fönster- och dörrsnickerier, lertegeltak och 
verandans lövsågade detaljer bidrar stort till värdet. 
För att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: byggnadernas stomme, volym, form och 
proportioner. Fasad av stående träpanel, målad med 
röd slamfärg, vitmålad veranda med snickerier. 
Lertegeltak. Äldre dörrar, fönstersnickerier och -
omfattningar. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar om de finns kvar. 
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91. SÖDRA LUND 2:29 
 

 
 

 
 

Egnahem beläget i ett öppet jordbrukslandskap som 
sluttar ned mot sjön Svärdlång. På fastigheten finns 
förutom ett bostadshus från omkring 1930/40-tal 
även tre mindre ekonomibyggnader med faluröda 
fasader, bland annat vedbod och dass. Bostadshuset, 
som bär drag av både nyklassicism och funktionalism, 
är mycket välbevarat och har fönster, dörrar och panel 
i original. Möjligen är även färgsättningen original från 
byggnadstiden. På ena gaveln finns ett litet putsat 
burspråk/entré. Även ekonomibyggnaderna har 
bevarats väl, och fastigheten har i sin helhet med sin 
enkla och oförändrade arkitektur samt de typiska 
kringliggande uthusen kulturhistoriska värden.  
För att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: byggnadernas form, volymer, stomme och 
proportioner. Fasader, fönster och dörrar i original. 
Lertegeltak. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar om de finns kvar. 
 
 

92. TEGANE 1:35 
 

 
 

Jordbruksfastighet med ensligt läge drygt 400 meter 
söder om sjön Dammtjärnen. På fastigheten finns 
bland annat ett bostadshus, en ladugård och en bod. I 
synnerhet ladugården bedöms ha kulturhistoriskt 
värde på grund av sin speciella konstruktion med 
kallmurade höga stöd. Taket är delvis belagt med plåt, 
delvis med tegelpannor. För att byggnadens 
kulturhistoriska värde ska bestå är det väsentligt att 
följande bevaras: ladugårdens stomme, form och 
proportioner. Fasaden av stående panel, målad med 
röd slamfärg. Stengrunden med de speciella 
kallmurade stöden. 
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93. TEGANE 1:39 ALMHÖGEN 
 

 
 
 

Fd. handelsbod, numera bostadshus och konstgalleri. 
Byggnaden uppfördes år 1900 av en hemvändande 
svenskamerikan. Här fanns i långa tider handelsbod 
och telefonväxel. Byggnaden är välbevarad såväl in- 
som utvändigt, och butiksinredningen är av stort 
kulturhistoriskt intresse. På fastigheten finns även en 
ladugård samt en mindre byggnad med jordkällare 
undertill. Tillsammans bildar byggnaderna en 
anläggning med höga kulturhistoriska värden.  
För att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: byggnadernas form, volymer, stomme och 
proportioner. Fasader, fönster och dörrar i original. 
Originalinredning.  

94. TEGANE 1:61 HÖGELUND  
 

 
 
 
 
 

Torp med ensligt läge i socknens skogklädda nordliga 
spets. Högelund har ett förflutet som soldattorp och 
den första soldaten tjänstgjorde här från 1685. Det är 
oklart hur länge dagens byggnader – en enkelstuga 
och ett litet uthus – funnits på platsen. Av karaktären 
att döma har de sannolikt tillkommit under 1800-talet, 
möjligen med äldre ingående delar. På fastigheten 
finns även en brunn och ett präktigt vårdträd. 
Anläggningens har en välbevarad karaktär, och har 
därför kulturhistoriska värden. Att den har ett 
förflutet som soldattorp bidrar med lokal- och 
militärhistoriska värden.  
För att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: byggnadernas stomme, form och 
proportioner. Fasad av stående träpanel, målad med 
röd slamfärg. Lertegeltak. Stengrunder. Äldre dörr- 
och fönstersnickerier. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar om de finns kvar. Vårdträdet och 
brunn. 
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95. TEGANE 1:63>3 
 

 
 
 
 

På fastigheten, som är belägen i mitten av socknen, 
finns ett till synes övergivet bostadshus med enskilt 
läge. Enligt äldre flygfoton har det funnits en 
ladugårdslänga nordväst om detta bostadshus. 
Byggnaden har en välbevarad karaktär med äldre 
fönster med för trakten typiska fönsteröverstycken, 
rödmålad stående panel samt stengrund. Sadeltaket 
är klätt med korrugerad plåt. För att byggnadens 
kulturhistoriska värde ska bestå är det väsentligt att 
följande bevaras: byggnadens stomme, form, volym 
och proportioner. Fasaden av stående panel, målad 
med röd slamfärg. Äldre dörrar, fönstersnickerier och 
-omfattningar. Stengrunden. Invändiga äldre detaljer 
och byggnadsdelar, till exempel spisar och snickerier i 
den mån de finns kvar. 

96. TEGANE 1:71 
 

 
 

 
 

Jordbruksfastighet belägen i norra delen av socknen. 
På gården finns ett bostadshus, en ladugård med 
timrad fähusdel, en vedbod samt ett litet timrat 
magasin som eventuellt kan vara ditflyttat. Gårdens 
kulturhistoriska värde är framför allt knutna till 
ekonomibyggnaderna som har välbevarad karaktär. 
Det lilla magasinet i en våning var en vanlig syn på 
gårdarna på 1800-talet, men byggnader av detta slag 
är sällan bevarade till våra dagar. Hela gårdsmiljön, 
men i synnerhet det lilla timrade magasinet, har 
kulturhistoriska värden. För att byggnadernas 
kulturhistoriska värde ska bestå är det väsentligt att 
följande bevaras: byggnadernas stomme, form, volym 
och proportioner. Stående paneler av trä. 
Stengrunder. Äldre fönster och dörrar. Invändiga äldre 
detaljer och byggnadsdelar, om de finns kvar.  
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97. TORMANSBYN 1:5 
 

 
 

 
 

 

Gård belägen i södra delen av socknen. På fastigheten 
finns bland annat ett bostadshus, en ladugård, ett 
magasin, samt jordkällare med överbyggnad. 
Bostadshuset förmodas vara ett av kommunens äldsta 
(1700-tal) och är uppfört på gråstensgrund och har 
faluröd lockpanel, knutlådor, mångspröjsade fönster 
samt pardörrar av plankdörrstyp. Hela gårdsmiljön, 
men i synnerhet bostadshuset och det timrade 
magasinet, har en ålderdomlig karaktär och 
betydande kulturhistoriska värden. För att värdena 
ska bestå är det väsentligt att följande bevaras: 
byggnadernas stomme, form, volym och proportioner. 
Fasad av stående alternativt liggande träpanel, målad 
med röd slamfärg. Stengrunder, lertegeltak, äldre 
dörrar, fönstersnickerier och -omfattningar. Invändiga 
äldre detaljer och byggnadsdelar, till exempel spisar 
och snickerier i den mån de finns kvar. 
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98. ÅRBOL 1:49 
 

 
 

Jordbruksfastighet belägen på en ås väster om 
Bengtsfors, vid sjön Ärtingen i den norra delen av 
Böviken. Boningshuset i två våningar har troligen anor 
från 1800-talet, men präglas idag av senare tillkomna 
eternitskivor på fasaderna. På fastigheten finns två 
ladugårdar och en större källarvind av granit med 
överbyggnad. Den ena ladugården har timrad fähusdel 
och vilket tyder på ålder från mitten av 1800-talet. 
Tillsammans bildar byggnaderna en i stora drag 
välbevarad och komplett anläggning med 
kulturhistoriska värden. För att värdena ska bestå är 
det viktigt att byggnadernas stomme, form, 
proportioner och volym värderas högt. Även äldre 
fönster, snickerier och eventuella invändiga detaljer 
bör bevaras.  

 

99. ÅRBOL 1:50 HÖGEN 
 

 
 
 

Jordbruksfastighet belägen väster om Bengtsfors vid 
ett öppet odlingslandskap, inte långt från Böviken. 
Gården ingick ursprungligen i Årbol och har även 
benämnts Årbolshögen i äldre handlingar. 
Boningshuset i en och en halv våning har troligen anor 
från 1800-talet, men präglas idag av senare tillkomna 
eternitskivor på fasaderna. På fastigheten finns ett 
flertal ekonomibyggnader som tillkommit vid olika 
tider: ladugård, jordkällare med överbyggnad, lillstuga 
och vagnslider/garage. Tillsammans bildar 
byggnaderna en i stora drag välbevarad och komplett 
anläggning med kulturhistoriska värden. För att 
värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: byggnadernas stomme, form, proportioner 
och volym. Stengrunder. Panel av trä. Även äldre 
fönster, snickerier och eventuella invändiga detaljer 
bör bevaras. 
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100. ÅRBOL 2:1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Årbol kvarn och såg ligger naturskönt invid Årbolälven 
mellan Fillingsjön och Böviken, alldeles vid 
landsvägen. Enligt uppgifter har här funnits såg- och 
kvarnverksamhet redan 1697. År 1830 blir en Bryngel 
Janson arrendator och han låter under sin tid uppföra 
ett nytt kvarn- och såghus och bygger en ny damm. 
Nuvarande sågbyggnad uppfördes 1947 och 1955 
installerades elkraftverk. Kvarnbyggnadens ålder är 
däremot oklar. Till anläggningen hör också ett 
bostadshus som flyttades till platsen ca 1970 samt ett 
par uthus. Miljön med sina byggnader besitter ett 
högt kulturhistoriskt och miljömässigt värde kopplat 
till verksamheten och de ingående byggnadernas 
karaktär, typiska för landsbygdens nyttjande av 
strömmande vatten för malning och sågning. För att 
värdena skall bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: Byggnadernas enkla karaktär med stomme, 
träfasader och snickerier. Dammen och bevarad 
utrustning som gör det möjligt att förstå deras 
ursprungliga användning. 
 

101. ÄRTEMARKS-BÖN 1:16 
 

 
 

Liten torpmiljö bestående av boningshus, uthus med 
vedbod och dass samt lada eller vagnslider, belägna i 
uppodlat landskap vid Böviken. Anläggningen har 
sannolikt tillkommit i början av 1900-talet, då den inte 
finns markerad på vare sig skifteskartor eller 
häradsekonomiska kartan från 1800-talet. Det 
kulturhistoriska värdet motiveras av byggnadernas 
välbevarade karaktär. För att det kulturhistoriska 
värdet ska bibehållas är det väsentligt att bland annat 
följande bevaras: Byggnadernas form, volym, stomme 
och proportioner. Stående panel målad med röd 
slamfärg. Fönster av trä med sex lufter. 
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102. ÄRTEMARKS-BÖN 1:28  
 

 
 

Jordbruksfastighet bebyggd med ett stort boningshus, 
ladugård, vagnslider, ett mindre bostadshus/lillstuga 
och garage. Här på gården skall Ärtemarks första 
handel ha startats på 1860-talet. Det större 
bostadshuset präglas idag delvis av sentida tillägg i 
form av eternitbeklädnad och en tillbyggnad. Detta till 
trots besitter gården ändå kulturhistoriska värden, då 
byggnaderna sammantaget bildar en förhållandevis 
välbevarad anläggning. Att gården även har ett 
förflutet som handel bidrar till det kulturhistoriska 
värdet. För att det kulturhistoriska värdet ska bestå är 
det väsentligt att bland annat följande bibehålls: 
Byggnadernas form, volym, stomme och proportioner. 
Det större boningshusets och lillstugans 
fönstersnickerier. Stående rödmålad panel på de 
större ekonomibyggnaderna. 

 

103. ÄRTEMARKS-BÖN 1:36 NÄSET 
 

 
 
 

Fd soldattorp. På fastigheten finns ett bostadshus, en 
ladugård med timrad fähusdel och ett vagnslider med 
gjuten källare.  Bostadshusets äldsta delar sägs 
härstamma från 1700-talet. Det nuvarande utseendet 
tillkom i samband med en omfattande renovering 
gjord 1942.  
Det kulturhistoriska värdet motiveras av 
byggnadernas välbevarade karaktär och av 
anläggningens historia som soldattorp. För att det 
kulturhistoriska värdet ska bibehållas är det väsentligt 
att bland annat följande bevaras: Byggnadernas form, 
volym och proportioner. Fasadernas stående panel 
målad med röd slamfärg. Taktäckning av lertegel. 
Äldre dörrar och fönster. 
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104. ÄRTEMARKS-NÄS 1:15 KASEN 
 

 
 

 
 
 

Jordbruksfastighet, vackert belägen med utsikt över 
Ärtingen. På fastigheten finns en välbevarad 
mangårdsbyggnad, en undantagsstuga som kan vara 
den äldre mangårdsbyggnaden, ett timrat magasin 
med vidhängande dass, ladugård med loge och 
ytterligare uthus. Flera av dem bedöms härstamma 
från 1800-talets senare del. Tillsammans bildar 
mångfalden av byggnader en komplett gårdsbild med 
välbevarad karaktär, och har därför höga 
kulturhistoriska värden. Bevarade äldre detaljer som 
tvåluftsfönster med spröjs, bearbetade fönsterfoder, 
dörrsnickerier och naturstensgrunder bidrar stort till 
värdet. För att värdena ska bestå är det väsentligt att 
följande bevaras: byggnadernas form, volym, 
proportioner och stomme. Äldre fönster- och 
dörrsnickerier inklusive omfattningar. Stående faluröd 
fasad. Naturstensgrunder.  

105. ÄRTEMARKS-STOM 1:11 
 

 
 

Fastigheten är belägen i Årbol vid vägen mellan 
Bengtsfors och Torrskog. Här har det funnits 
prästboställe i långa tider. Idag finns ett större 
bostadshus från sent 1930-tal på fastigheten, liksom 
ett fristående garage. Nämnvärd är också den allé som 
leder mellan bostadshuset och vägen. Bostadshuset 
har en tydligt nyklassicistisk prägel med 
pilasterindelad fasad och spröjsade fönster. 
Byggnaden inreddes med flera lägenheter på 1960-
talet. En del förändringar har skett under de senaste 
decennierna, men merparten av karaktären finns trots 
detta kvar. Anläggningen har även miljövärden, då det 
är ett tydligt blickfång i landskapet. För att de 
kulturhistoriska värdena ska bestå är det väsentligt att 
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följande bevaras: Allén. Bostadshusets stomme, form, 
volym och proportioner. Stående locklistpanel. 
Fönster i original. Den öppna verandan mot norr med 
smidda balkongräcken och rundade pelare. Pilastrar. 
Äldre dörrar. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar i den mån de finns kvar. 

106. ÄRTEMARKS-STOM 4:1 ÄRTEMARKS 
KYRKA 

 

 
 

Ärtemarks kyrka och kyrkogård har medeltida 
ursprung och är belägna centralt i socknen på en udde 
i Ärtingen. Läget är karakteristiskt för norra Dalsland 
där sjöarna haft stor betydelse för bl a 
kommunikationer och kyrkornas placering. Vid kyrkan 
finns den tidigare kyrkojorden med det typiska 
gårdsnamnet Stommen, och en bit norr härom ligger 
ett mindre sockencentrum med bl a skola. 
Den murade kyrkan har ett rektangulärt långhus med 
tresidigt avslutat korparti, en sakristia i norr samt torn 
i väster. I långhusets västra delar ingår sannolikt 
partier från den medeltida kyrkan.  
Exteriören präglas av 1890-talets förändringar då bl a 
tornet tillkom. Såväl de äldre byggnadskropparna som 
tornet formgavs då i nygotisk stil. Interiören 
karaktäriseras av en omfattande restaurering gjord 
1937 i syfte att avlägsna det sena 1800-talets 
nytillskott. Stora delar av den fasta inredningen 
förnyades samtidigt, men kvar finns bl a altaruppsats 
och predikstol från 1700-talet i barockstil.  
Kyrkan skyddas enligt kulturminneslagens 4:e kapitel 
om kyrkliga kulturminnen.  
 

 


