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107. ABBORREN 9 
 

 
 

Bostadshus i två våningar med källare och vidbyggt 
garage, beläget i en sluttning längst söderut på 
Bolldalsvägen. Byggnaden, som troligen är uppförd 
under 1950-talet, har en tidstypisk, lågmäld prägel 
med ljusa putsade väggar och kontrasterande röda 
fönsterbågar. Färgsättningen kan mycket väl vara 
original sedan byggnadstiden, liksom dörrar, portar 
och balkongfronten på andra våningen. Byggnaden 
har bevarats väl sedan ursprunget och har därför 
kulturhistoriska värden. För att värdena ska bestå är 
det väsentligt att följande bevaras: stomme, form, 
volym och proportioner. Putsad ljus fasad. Fönster, 
dörrar och balkongfront i original. Invändiga äldre 
detaljer t ex snickerier om de finns kvar. 

108. ADJUNKTEN 3 
 

 
 
 
 

Välbevarad egnahemsvilla, troligen från 1930-talet, 
belägen i ett område med samtida villor med liknande 
uttryck. Byggnaden har en tidstypisk prägel och bär 
drag av både funktionalism och 1920-talsklassicism. 
Fasaden mot gatan har en symmetrisk uppbyggnad 
med mittställd veranda och balkong. Viktiga 
karaktärsdrag är de ospröjsade fönstren, fasadernas 
locklistpanel och hörnpilastrar. Byggnaden har i stora 
drag bevarats väl sedan ursprunget och har därför 
kulturhistoriska värden. För att värdena ska bestå är 
det väsentligt att följande bevaras: stomme, form, 
volym och proportioner. Locklistpanel i ljus kulör. 
Fönster i original. Räcken i original. Verandastolpar 
med rundad profil. Invändiga äldre detaljer t ex 
snickerier om de finns kvar. 
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109. ADJUNKTEN 4 
 

 
 
 

Egnahemsvilla, troligen från 1930-talet, belägen i ett 
område med samtida villor med liknande uttryck. 
Byggnaden har en tidstypisk prägel och bär drag av 
både funktionalism och 1920-talsklassicism. Viktiga 
karaktärsdrag är lertegeltaket, de ospröjsade fönstren, 
fasadernas locklistpanel och hörnpilastrar. Byggnaden 
har byggts till åt två håll, men karaktärsdragen har i 
övrigt bevarats väl sedan nybyggnadstiden. Den har 
därmed ett visst kulturhistoriskt värde, och ligger 
inom en kulturmiljö. För att värdena ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: stomme, form, volym 
och proportioner. Lertegeltak. Locklistpanel och 
fönster i original. Hörnpilastrarna. Invändiga äldre 
detaljer t ex snickerier om de finns kvar. 

110. APOTEKAREN 1 
 

 

Pingstkyrkan i Bengtsfors har ett väl synligt läge i 
rondellen där Kinadalsvägen korsar Storgatan. Denna 
modernistiska kyrka invigdes 1961 och skiljer sig 
markant från övrig bebyggelse i närområdet.  
Det sluttande takfallet, som följer terrängens lutning, 
stora fönsterpartier och kontrasten mellan den ljusa 
murade fasaden och den brunmålade träpanelen är 
viktiga drag i byggnadens karaktär. Kyrkan är en 
tidstypisk representant för sin tids arkitektur och har 
därför kulturhistoriska värden. För att värdena ska 
bestå är det väsentligt att följande bevaras: 
byggnadens stomme, form och proportioner. Fasad av 
stående träpanel och kalksandsten, samt dess 
tidstypiska färgsättning. Fönstersättningen. 
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111. ASPEN 4  
 

 

Välbevarad villa från 1950-talet, belägen i ett område 
på Sidan Södra med samtida villor. Byggnaden är av 
typen som kallas tjänstemannavilla, med två 
förskjutna byggnadskroppar. Ett flygfoto från 1960 
visar att detta var det första huset som färdigställdes 
på den här delen av Norra gatan. Byggnaden har kvar 
mycket av sin ursprungliga karaktär och har därför 
kulturhistoriska värden. För att värdena ska bestå är 
det väsentligt att följande bevaras: stomme, form, 
proportioner och volym. Ursprungliga fönster och 
dörrar. Trappräcke. 

 

112. BAGAREN 1 
 

 
 

Affärs- och bostadshus i tre våningar, känt som 
Martinssons hörna. Byggnaden uppfördes 1920–21 
och är en av Storgatans äldsta byggnader. Byggnaden 
har en speciell utformning med gavelmotiv både mot 
Storgatan och Centrumvägen. Genom dess läge och 
utformning utgör den något av en portalbyggnad till 
Storgatans affärsstråk mot väster. Byggnaden har fått 
på sistone fått fönster med modern prägel, vilket 
påverkat karaktären påtagligt. Den ursprungliga 
karaktären finns i stora drag kvar, och byggnaden har 
därför kulturhistoriska värden. Byggnadens väl synliga 
läge, utformning och lokalhistoriska betydelse 
medverkar till det kulturhistoriska värdet. För att 
värdena ska bestå är det väsentligt att byggnadens 
stomme, form och proportioner bevaras, liksom 
karaktärsdrag som är typiska t ex putsade fasader och 
indraget entréparti. Byggnaden är skyddad i 
detaljplan. 
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113. BAGAREN 2 
 

 
 

Affärs- och bostadshus i två våningar, uppfört 1932 
efter ritningar signerade Eskil Sundahl, Kooperativa 
Förbundets arkitektkontor. Byggnaden, som i många 
år inrymde en konsumbutik, är ett ganska tidigt och 
typiskt exempel på den avskalade funktionalism som 
var högsta mode under 1930-talet. Fasaderna är i ljus 
puts med nedervåningens skyltfönsterfasad mot gatan 
markerad med mörkare puts. Mellan våningsplanen 
finns en på fasaden utskjutande markering täckt med 
plåt. Det tre entrépartierna är indragna i fasaden. 
Byggnaden har kvar mycket av den ursprungliga 
utformningen, och har därför kulturhistoriska värden. 
Den är också en exponent för konsumrörelsens 
framväxt och historia, vilket medverkar till 
kulturvärdet. För att värdena ska bestå är det 
väsentligt att byggnadens stomme, form och 
proportioner bevaras, liksom karaktärsdrag som är 
typiska t ex putsade fasader och indraget entréparti. 
Byggnaden är skyddad i detaljplan. 

114. BAGAREN 5 
 

 
 
 
 
 
 

Affärs- och bostadsfastighet på Storgatan, uppförd i 
två våningar. Huset stod klart 1936 efter ritningar 
signerade av M Johansson, Bengtsfors. Fasaden i gult 
tegel har klassicerande drag med en symmetrisk 
uppbyggnad mot gatan. Mittpartiet domineras av en 
frontespis med markerade gesimser kring 
tempelgaveln. Längs fasaden i övrigt finns också 
tydligt markerade takgesimser. I den symmetriska 
fasadutformningen ingår också de ursprungliga 
takkuporna och balkongerna med smidesräcken. 
Entrépartierna mot gatan är indragna i fasaden. 
Mellan våningsplanen finns en på fasaden utskjutande 
markering täckt med plåt. Byggnaden har i väsentliga 
delar kvar sin ursprungliga karaktär och utformning. 
En av de mer synliga förändringarna är fönsterbyten.  
För att värdena ska bestå är det väsentligt att 
byggnadens stomme, form och proportioner bevaras, 
liksom karaktärsdrag som är typiska, till exempel 
fasadutformningen, fasad av tegel och 
fönstersättningen mot gatan. Byggnaden är skyddad i 
detaljplan. 
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115. BAGAREN 6 
 

 
 
 
 

Affärs- och bostadsfastighet i två våningar, uppförd 
1970 på Storgatan efter ritningar signerade av Börje 
Peterson, K-konsult. Byggnaden är bevarad i tidstypisk 
ursprunglig utformning med undantag av en 
utbyggnad mot baksidan. Det röda fasadteglet är 
avgörande för byggnadens prägel, liksom de stora 
skyltfönstren på bottenplan och de tidstypiska vita 
perspektivfönstren med ursprunglig sättning på 
övervåningen. Byggnaden har bevarats väl sedan 1970 
och har därför kulturhistoriska värden.  
För att värdena ska bestå är det väsentligt att 
byggnadens stomme, form och proportioner bevaras, 
liksom karaktärsdrag som är typiska, till exempel 
volym, fasad av rött tegel, fönstersättningen mot 
gatan. Byggnaden är skyddad i detaljplan. 

116. BANKIREN 2 
 

 

Bostadsfastighet i två våningar, belägen vid 
korsningen där Floraleden och Floragatan möts. 
Byggnaden är uppförd 1929–30 efter ritningar av 
länsarkitekt Allan Berglund, och är utformad i 
nyklassicistisk stil. Typiskt för stilen är de släta 
hörnpilastrarna och tandsnittsfriser längs takfötterna 
och gavelröstena. Flera av dörrarna och fönstren är 
kvar i original. Sadeltaket täcks av enkupigt lertegel. 
Av kulturhistoriskt värde för fastigheten är också den 
väl utformade smidesgrinden med grindstolpar strax 
sydväst om huset. Byggnaden har särskilda 
kulturhistoriska värden då den i stor uträckning är 
bevarad i sin ursprungliga utformning och karaktär, 
den har därför skyddats i detaljplan. För att värdena 
ska bestå är det väsentligt att byggnadens stomme, 
form och proportioner bevaras, liksom karaktärsdrag 
som är viktiga för fastigheten: stående locklistpanel av 
trä, lertegeltak, originalfönster och -dörrar, 
tandsnittsfriser, pilastrar, smidesgrind och 
grindstolpar. 
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117. BANKIREN 7  
 

Storgatan 12  

 

Affärs- och bostadsfastighet i två våningar med 
strategiskt och exponerat läge vid Nygårdstorget. Ett 
av tätortens äldre bevarade byggnader - enligt uppgift 
en av de tomter som först bebyggdes med affärshus 
längs Storgatan. Stilmässigt präglas byggnaden av s k 
1920-talsklassicism. Byggnaden har genomgått en del 
förändringar, till exempel fönsterbyten, men dess 
ursprungliga karaktär är tydligt bevarad. 
Fasadmaterialet är ljust gråmålad locklistpanel med 
markerade hörnpilastrar liksom profilerade gesimser 
längs takfötterna och gavelröstet. Mot gatan finns två 
ursprungliga runda takkupor med bevarade fönster. 
Byggnaden är skyddad i detaljplan för sina höga 
värden. För att värdena ska bestå är det väsentligt att 
byggnadens stomme, form och proportioner bevaras, 
liksom karaktärsdrag som är typiska t ex locklistpanel, 
takkuporna, smidesräckena, den symmetriska 
uppbyggnaden.  

 

118. BANKIREN 7  
 

Storgatan 14  

 

Affärs- och bostadsfastighet i två våningar mot 
Storgatan och tre våningar mot Floragatan. Husets 
nuvarande utseende härrör från 1937 då det 
återuppbyggdes efter en stor brand. Dess ursprungliga 
ålder är oklar. Ritningarna för uppbyggnaden 1937 
gjordes av länsarkitekt Allan Berglund. Byggnaden har 
genomgått en del förändringar men dess sparsmakade 
funktionalistiska 1930-talskaraktär är tydligt bevarad 
med den ljusa putsade fasaden, fönstersättningen och 
sadeltaket belagt med tvåkupigt lertegel. På fasaden 
märks också de profilerade gesimserna längs takfoten 
och kring gavelröstena. Huset har ett strategiskt och 
särskilt väl exponerat läge i en korsning. Byggnaden 
har kulturhistoriska värden bland annat för sin 
välbevarade funktionalistiska prägel och är därför 
skyddad i detaljplan. För att värdena ska bestå är det 
väsentligt att byggnadens stomme, form och 
proportioner bevaras, liksom karaktärsdrag som är 
typiska, till exempel putsade fasader, fönstersättning 
och gesimser.  
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119. BANKIREN 11  
 

 
 

Affärs- och bostadsfastighet i två våningar med 
strategiskt och exponerat läge vid Nygårdstorget. 
Byggnaden på fastigheten har flera delar med en 
affärsbyggnad mot Storgatan och bakom denna ett 
par anslutande byggnadskroppar i sluttningen ned 
mot Floraleden. Husets nuvarande utformning tillkom 
vid en stor ombyggnad 1942–44. Byggnaden har 
genomgått vissa förändringar sedan dess men 
utformningen från då är i väsentliga delar bevarad. 
Affärsdelen mot Storgatan präglas bl a av den ljusa 
putsade fasaden och den helt uppglasade 
nedervåningen. Fasaden är symmetriskt uppbyggd 
med en frontespis med två fönsterband. På var sida 
om frontespisen finns takkupor. Det brutna 
mansardtaket är täckt med tvåkupigt lertegel.  
Byggnaden är skyddad i detaljplan för sina 
kulturvärden. För att värdena ska bestå är det 
väsentligt att byggnadens stomme, form och 
proportioner bevaras, liksom karaktärsdrag som är 
typiska t ex den slätputsade fasaden, frontespisen, 
lertegel på taket och symmetrisk uppbyggnad.  

 

120. BANKIREN 12 
 

 

Bank- och kontorshus i tre våningar med 
souterrängplan. Byggnaden är en av Storgatans äldre 
byggnader och har ett framträdande läge vid 
Storgatans början i öster. Huset stod enligt uppgift 
färdigt 1919. Byggherre var Göteborgs bank. Det är 
oklart vem arkitekten var. Huset har en påkostad, 
klassicerande tegelarkitektur med drag av 
nationalromantik. Fasaden präglas bl a av de 
rusticerade hörnkedjorna och entrépartiet mitt på 
fasaden mot söder med trappa och en vackert huggen 
portal med kolonner i granit. På det valmade taket 
finns tidstypiska lunettfönster. På byggnadens västra 
sida finns en tillbyggnad från 1982 med bankkontor 
mot Storgatan och en affärslokal på husets baksida.  
Byggnaden är skyddad i detaljplan för sina höga 
värden. För att värdena ska bestå är det väsentligt att 
byggnadens stomme, form och proportioner bevaras, 
liksom karaktärsdrag som är typiska t ex fasader och 
hörnkedjor i tegel, äldre dörrar och fönster, detaljer i 
natursten och smide, valmat tak. 
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121. BENGTSFORS 3:5 
 

 

Fd gård belägen på en lummig, sluttande tomt i 
området Höjden, som i övrigt domineras av villor. På 
fastigheten finns bl a ett större bostadshus i två 
våningar med flera lägenheter, en jordkällare och en 
ladugård. Bostadshuset bedöms vara byggt under 
1930-talet och bär drag av både funktionalism och 
1920-talsklassicism. Locklistpanelen förefaller vara 
original liksom de många ospröjsade fönstren. Det är 
inte osannolikt att ekonomibyggnaderna är äldre än 
bostadshuset. Möjligen har de en koppling till torpet 
Backerud som i slutet av 1800-talet var den enda 
bebyggelse som fanns i detta område. Tillsammans 
bildar gårdens alla byggnader en välbevarad 
kulturhistoriskt värdefull anläggning som vittnar om 
tiden före det att Höjden var ett villaområde. För att 
värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: stomme, form, volym och proportioner. 
Fasader, fönster och dörrar i original. Lertegeltak. 
Öppen veranda mot norr. Invändiga äldre detaljer t ex 
snickerier om de finns kvar. 

  

122. BENGTSFORS 3:43 
 

 
 
 

Fd bostadshus i två våningar vid Centralbacken, 
uppfört på 1920-talet. Byggnaden kännetecknas av en 
svagt klassicerande arkitektur som bl a uttrycks 
genom den symmetriskt uppbyggda fasaden klädd i 
locklistpanel, och det valmade sadeltaket med små 
runda takkupor på tre sidor. Fasadens mittaxel mot 
gatan accentueras med en fransk balkong med 
dekorerat smidesräcke (liknande finns på baksidan). 
Husets originalfönster har dessvärre nyligen ersatts. 
Byggnaden bedöms ha särskilda arkitektoniska 
kvalitéer och en i stora drag bevarad karaktär, och har 
därför kulturhistoriska värden. För att värdena ska 
bestå är det väsentligt att byggnadens stomme, form 
och proportioner bevaras, liksom karaktärsdrag som 
är typiska, till exempel locklistpanelen, takkuporna, 
den symmetriska uppbyggnaden. Byggnaden är 
skyddad i detaljplan. 
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123. BENGTSFORS 3:64 FOLKPARKEN 
VALHALL 

 

 
 
 
 

Folkparken Valhall grundades 1929 i Bengtsfors av den 
lokala arbetarekommunen, idrottsföreningen samt 
Folkets Husföreningen. De första åren fanns endast en 
enklare dansbana och en serveringsbyggnad. 
Teaterbyggnaden invigdes 1939. Fler byggnader 
tillkom under åren som följde, t ex korvkiosk, 
lottkiosker, entrébyggnader. Folkparken är 
fortfarande i bruk och används till artistuppträdanden, 
mässor med mera. Parkens mest framträdande 
byggnader idag är den inglasade rotundan, den öppna 
teatern med tak samt serveringsbyggnaden. Det 
kulturhistoriska värdet motiveras av byggnadernas 
funktion som festplats och samlingsplats för många 
människor, och av att den är en viktig representant för 
en bebyggelsekategori som försvinner i allt snabbare 
takt. För att värdena ska bestå är det viktigt att 
följande bevaras: stomme, form, volym och 
proportioner. Rödmålad träpanel. Papptak. 
Originalfönster och -dörrar. 

124. BENGTSFORS 4:1 SLUSS OCH 
SLUSSVAKTARBOSTAD 

 

 
 
 
 

Slussanläggning med bostadshus, hytt med mera, 
hörande till Dalslands kanal. Kanalen invigdes 1868 
som transportled för de dalsländska järnbruken, 
sågverken och pappersbruken. Slussvaktarboställena 
byggdes ungefär samtidigt, alldeles vid slussarna.  
Tillsammans med komplementbyggnaderna utgör 
slussvaktarbostaden en viktig del av miljön vid kanalen 
och på Ön. Anläggningen är skyddad i detaljplan och 
ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården. 
För att de kulturhistoriska värdena ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: byggnadernas 
stomme, form, volym och proportioner. 
Slamfärgsmålade träpaneler. Lertegeltak. Äldre 
fönster och dörrar. Stengrunder. Invändiga äldre 
detaljer, t ex snickerier, om de finns kvar.  
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125. BENGTSFORS 4:14 BENGTSFORS KYRKA 
OCH FÖRSAMLINGSHEM  

 

 
 

 
 

Bengtsfors kyrka, invigd 1926, är vackert belägen på 
en höjd vid Lelångens östra strand. Kyrkan har en 
central plats mellan samhällets två områden på norra 
och södra sidan av Lelången. Vid kyrkan finns ett 
fristående klocktorn (1933) och ett församlingshem 
(1980) som bl a inrymmer pastorsexpedition.  
Kyrkan är en representant för de kapell som byggdes 
under 1900-talets första hälft där nya samhällen växte 
fram, och där tätortsbefolkningen hade långt till sin 
sockenkyrka. Bengtsfors kyrka ritades av ingenjör 
Simon Svensson, Göteborg. Den har tydliga drag av 
nyklassicism som var på modet under 1920-talet. Även 
det senare tillkomna klocktornet ansluter i stil. Kyrkan 
har genomgått två större renoveringar men med 
väsentliga delar av den ursprungliga karaktären 
bevarad.  
Även församlingshemmet har kulturhistoriska värden. 
Arkitekturen är tidstypisk, ett renodlat tungt och lågt 
intryck med kraftiga, mörka takutsprång och 
markerade fönsterband som kontrasterar mot de ljusa 
fasaderna.  
 

126. BENGTSFORS 4:34 
 

 
 

Villa, uppförd under 1940- eller 50-talet, med enskilt 
läge i brant terräng ett stycke norr om samhället, 
längs väg 172. Byggnaden, som är uppförd i ett och ett 
halvt plan med källare, har en tidstypiskt enkel och 
odekorerad prägel. Såväl panelen som fönstren och 
lertegeltaket förefaller vara original sedan 
byggnadstiden. Byggnadens karaktär har bevarats väl 
sedan ursprunget och har därför kulturhistoriska 
värden. För att värdena ska bestå är det väsentligt att 
följande bevaras: stomme, form, volym och 
proportioner. Fönster, panel och lertegeltak i original. 
Invändiga äldre detaljer om de finns kvar.  
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127. BENGTSFORS 4:49 OCH 4:50 
 

 
 

 

Kraftstationen uppfördes 1896–97 i syfte att förse det 
då nybildade Elektrokemiska Aktiebolaget med el. 
Stationen är fortfarande i bruk. På EKA-området 
framställdes i början olika kemikalier, senare har flera 
andra verksamheter funnits på platsen. I slutet av 
1900-talet konstaterades att EKA lämnat stora 
mängder giftiga ämnen i marken. 2006–08 
genomfördes här det då största saneringsprojektet i 
svensk historia, efter att i stort sett alla byggnader 
rivits. Det obebyggda EKA-området är idag ett minne 
av hanteringen av en miljökatastrof, vilket är ett 
kulturarv i sig. Kvar finns kraftstationen och en 
kontorsbyggnad, både välbevarade, industrihistoriskt 
intressanta symboler för EKA. Som sådana har de 
kulturhistoriska värden. För att värdena ska bestå är 
det väsentligt att byggnadernas stomme, form och 
proportioner bevaras, liksom karaktärsdrag som är 
typiska för byggnaderna. Båda är skyddade i 
detaljplan, och ligger inom område av riksintresse för 
kulturmiljövården.   

128. BENGTSFORS 4:54 
 

 
 
 

Hotell med centralt läge där ortens huvudvägar möts 
intill Daliaviken. Hotell Dalia invigdes 1956 och ritades 
av arkitekterna Boustedt & Heineman, Skövde. Den 
består av flera sammanhängande delar med olika 
karaktär, delvis ett resultat av en om- och tillbyggnad 
genomförd 1972. Den sydligaste delen har en 
välbevarad och tidstypisk 50-talsprägel med ljusa 
putsade väggar och en tydlig framsida som vetter mot 
Lelången. Hotellet har ett framträdande läge i 
samhället, och fungerar som ett blickfång. Det tillkom 
under en tid när bilturismen växte sig stark, och 
anläggningarna med koppling till bilismen tyngdes inte 
av några traditioner kring formen. Därför fick de ofta 
en modern och iögonfallande utformning. Hotell Dalia 
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är ett sådant exempel. För att de kulturhistoriska 
värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: stomme, form, volym och proportioner. 
Slätputsade ljusa respektive röda tegelfasader. Äldre 
fönster och dörrar. Gjutna balkongfronter.  
 

129. BENGTSFORS 5:12 DAL – VÄSTRA 
VÄRMLANDS JÄRNVÄG 

 

 
 

 

Stationsmiljö belägen på höjderna i tätortens östra 
del. Dal – Västra Värmlands Järnväg (DVVJ), som 
sträcker sig mellan Mellerud och Arvika, invigdes 
1928. Idag används delen av spåret just vid Bengtsfors 
till turisttrafik och dressincykling. I den innehållsrika 
miljön finns förutom stationsbyggnad, spår och 
perrong även lokstall, verkstäder, vändskiva med 
mera. Anläggningen är komplett och 
kommunikationshistoriskt intressant och har därför 
kulturhistoriska värden. För att värdena ska bestå är 
det väsentligt att följande bevaras och underhålls: 
strukturer så som räls, perronger och vändskiva. 
Byggnadernas stomme, form, volym och proportioner. 
Bevarade äldre fönster, dörrar och fasadbeklädnader. 
Invändiga äldre detaljer, om de finns kvar.     
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130. BENGTSFORS 5:18 GAMMELGÅRDEN 
 

 
 

 
 

Gammelgården är en av Västsveriges största 
friluftsmuseer, beläget uppe på Majberget i tätortens 
östra del. När Gammelgården invigdes 1929 fanns fem 
flyttade byggnader på platsen. Idag är de drygt tjugo. 
De flesta är flyttade, endast ett fåtal är moderna och 
uppförda på plats. Byggnaderna är främst 
allmogebebyggelse från 17- och 1800-talen, både 
bostads- och ekonomibyggnader.  
Anläggningen fyller en mycket viktig pedagogisk 
funktion, eftersom den bebyggelse som finns här 
mycket sällan finns kvar på andra (ursprungliga) 
platser. Gammelgården har med sitt väl synliga läge 
en betydande roll i upplevelsen av tätortens karaktär. 
Såväl de enskilda byggnaderna som miljön som helhet 
har höga kulturhistoriska värden.    

131. BJÖRKDUNGEN 2 
 

 
 
 

Mindre flerbostadshus med centralt läge i tätorten. 
Byggnaden, som sannolikt uppförts någon gång kring 
1900-talets mitt, har en tidstypisk, lågmäld prägel 
med entré på gaveln och fasader klädda i 
locklistpanel. Viktiga karaktärsdrag är bland annat de 
mörkare ospröjsade fönstren i original. Byggnaden har 
bevarats väl sedan ursprunget och har därför 
kulturhistoriska värden. För att värdena ska bestå är 
det väsentligt att följande bevaras: stomme, form, 
volym och proportioner. Stående locklistpanel. 
Invändiga äldre detaljer t ex snickerier om de finns 
kvar. 
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132. BRAXEN 3  
 

 
 

Funkisvilla i två våningar med välbevarad karaktär, 
uppförd i två våningar med källare. Belägen längs 
Granåsvägen i en rad av villor med liknande karaktär. 
Byggnaden, som troligen är uppförd under 1950-talet, 
har en tidstypisk prägel med slätputsade väggar i en 
ljus kulör och mörkare sockel. Viktiga karaktärsdrag är 
bland annat fönsterbågarna i original. Byggnaden har 
bevarats väl sedan ursprunget och har därför 
kulturhistoriska värden. För att värdena ska bestå är 
det väsentligt att följande bevaras: stomme, form, 
volym och proportioner. Slätputsad fasad. Fönster, 
dörrar och portar i original. Lertegeltak.  Invändiga 
äldre detaljer t ex snickerier om de finns kvar.   

133. BRYGGAREN 1 
 

 
 

Välbevarad funkisvilla från ca 1940 med centralt läge 
vid korsningen där Strömgatan möter Majbergsvägen. 
Byggnaden, som är uppförd i två våningar med garage 
i källaren, har en utpräglad funkiskaraktär med ljusa, 
slätputsade vägar som kontrasteras av rödmålade 
ospröjsade fönstersnickerier. Viktiga karaktärsdrag är 
bland annat det rundade hörnet mot nordväst med 
svängd glasruta, och de stilenliga smidda räckena vid 
entrén. Byggnaden har bevarats väl sedan ursprunget 
och har därför kulturhistoriska värden. För att värdena 
ska bestå är det väsentligt att följande bevaras: 
stomme, form, volym och proportioner. Putsad fasad i 
ljus kulör. Fönster, dörrar, garageporten och räcken i 
original. Enkupigt lertegeltak. Invändiga äldre detaljer 
t ex snickerier om de finns kvar. 
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134. BRYGGAREN 3 
 

 
 

Villa, troligen uppförd under 1940-talet, med centralt 
läge i samhället vid Majbergsvägen.  
Byggnaden, som är uppförd i en våning med källare 
och inredd vind, har en tidstypiskt enkel och 
odekorerad prägel med ospröjsade originalfönster och 
entré på gaveln med ursprunglig dörr med glasad 
överdel. Byggnadens karaktär har bevarats väl sedan 
ursprunget och har därför kulturhistoriska värden. För 
att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: stomme, form, volym och proportioner. 
Fönster och dörr i original. Stående träpanel. 
Invändiga äldre detaljer om de finns kvar.  

135. BRYGGAREN 12 
 

 
 

Välbevarad funkisvilla i två våningar med vidbyggt 
garage, belägen i ett område med samtida villor. 
Villan, som uppfördes under 1930- eller 40-talet, har 
en tidstypisk, renodlad funkisstil och präglas av en 
kubisk form, flackt tälttak klätt med papp, och ljusa 
slätputsade fasader. Viktiga karaktärsdrag är fönstren 
i original, placerade vid byggnadens hörn och den 
tidstypiska avsaknaden av dekorationer. Byggnaden 
har bevarats väl sedan ursprunget och har därför 
kulturhistoriska värden. För att värdena ska bestå är 
det väsentligt att följande bevaras: stomme, form, 
volym och proportioner. Putsad fasad i ljus kulör. 
Fönster och dörrar i original. Invändiga äldre detaljer t 
ex snickerier om de finns kvar. 

136. BRYGGAREN 20 
 

 
 

Souterrängvilla från 1950-talet med centralt läge nära 
järnvägsstationen. En lägre byggnadsdel i källarplan på 
norrsidan med garageportar tyder på att en 
verksamhet bedrivs eller bedrivits i huset. Byggnaden 
har en tidstypisk prägel med väggar klädda i gult 
fasadtegel och på sadeltaket ligger enkupigt lertegel. 
Viktiga karaktärsdrag är flertalet fönster och 
garageportar i original, liksom smidda balkongräcken 
med stilenlig dekor. Byggnaden har bevarats väl sedan 
ursprunget och har därför kulturhistoriska värden. För 
att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: stomme, form, volym och proportioner. 
Fasad klädd i fasadtegel. Fönster, garageportar och 
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balkongräcken i original. Invändiga äldre detaljer t ex 
snickerier om de finns kvar. 

137. BRYGGAREN 22 BIRKFELTSKA VILLAN 
 

 
 

Bostadshus från 1951 med centralt läge vid 
Strömgatan. Det ritades av Sten Bristulf tillsammans 
med ägarna Bertil Birkfeldt och Olga Aue-Birkfeldt. 
Den sistnämnda var konstnär, även känd som 
"Stensätterskan på Dal".  I huset fanns bland annat 
ateljé och utställningshall. Byggnaden har en 
tidstypisk prägel med gula tegelfasader, tälttak och 
mot gatan balkong och en öppen veranda med 
rundade pelare. Ett viktigt karaktärsdrag är de smidda 
räckena med tidstypisk dekor. Byggnaden har i stora 
drag bevarats väl. Det kulturhistoriska värdet är i hög 
grad knutet till byggnadens historia som 
konstnärshem. Även den omsorgsfullt gestaltade 
trädgården och husets interiör är kulturhistoriskt 
värdefulla. För att de värdena ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: trädgårdens 
gestaltning. Byggnadens stomme, form, volym och 
proportioner. Gul tegelfasad. Smidesräcken. Äldre 
dörrar. Smidda räcken. Konstnärens gestaltning 
interiört, till exempel väggmålerier, även äldre 
snickerier. 

138. DAGGKÅPAN 1 
 

 
 

Souterrängvilla med vidbyggt garage, belägen vid 
Södra vägen i ett villaområde med blandad karaktär. 
Den är sannolikt uppförd under 1970-talets senare 
hälft och har en tidstypisk utformning där fasader av 
vit kalksandsten kontrasterar mot mörkbruna 
snickerier och det framträdande flacka, valmade taket 
med djup takfot. Den indragna entrén med lackad 
dörr i ädelträ och sidoljus av glasblock är en viktig del i 
byggnadens karaktär. Byggnaden utgör ett välbevarat 
och tidstypiskt exempel på sin tids villabebyggelse och 
har liksom grannvillan i samma stil kulturhistoriska 
värden. För att värdena ska bestå är det väsentligt att 
följande bevaras: stomme, form, volymer och 
proportioner. Väggar av kalksandsten. Mörkt 
brunmålade fönstersnickerier och takfot. Mörka 
betongpannor. Entrépartiet. 
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139. DAGGKÅPAN 6 
 

 
 

Souterrängvilla med vidbyggt garage, belägen vid 
Södra vägen i ett villaområde med blandad karaktär. 
Den är sannolikt uppförd under 1970-talets senare 
hälft och har en tidstypisk utformning där fasader av 
vit kalksandsten kontrasterar mot mörkbruna 
snickerier och det tunga och mörka, valmade taket 
med djup takfot. Entrén med lackad dörr i ädelträ och 
sidoljus av glasblock är en viktig del i byggnadens 
karaktär. Byggnaden utgör ett välbevarat och 
tidstypiskt exempel på sin tids villabebyggelse och har 
liksom grannvillan i samma stil kulturhistoriska 
värden. För att värdena ska bestå är det väsentligt att 
följande bevaras: stomme, form, volymer och 
proportioner. Väggar av kalksandsten. Mörkt 
brunmålade fönstersnickerier och takfot. Mörka 
betongpannor. Entrépartiet.  

140. GALAXEN 1 
 

 
 
 
 

Bostadsfastighet belägen vid Torsgatan i ett område 
med samtida bostadsbebyggelse. Villan uppfördes 
sannolikt under 1950-talet, och har ett och ett halvt 
plan och källare med garage. Prägeln är tidstypisk: 
väggar klädda i rött fasadtegel och sadeltaket täcks av 
tvåkupigt lertegel. Såväl fönster som dörrar och 
smidesräcken förefaller vara original sedan 
byggnadstiden. Byggnaden är mycket välbevarad och 
har därför kulturhistoriska värden. Den har också 
miljövärden, liksom de övriga villorna längs Torsgatans 
norra del. För att värdena ska bestå är det väsentligt 
att följande bevaras: stomme, form, volym och 
proportioner. Rött fasadtegel. Tvåkupigt lertegel. 
Fönster, dörrar och portar i original. Invändiga äldre 
detaljer t ex snickerier om de finns kvar. 
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141. GALAXEN 4 
 

 

Bostadsfastighet belägen vid Torsgatan i ett område 
med samtida bostadsbebyggelse. Villan uppfördes 
sannolikt under 1950-talet, och har ett och ett halvt 
plan och källare med garage. Prägeln är tidstypisk: 
putsade fasader och ett sadeltak täckt med tvåkupigt 
lertegel. Fönster, garageportar och smidesräcken 
förefaller vara original sedan byggnadstiden. 
Byggnaden är välbevarad och har därför 
kulturhistoriska värden. Den har också miljövärden, 
liksom de övriga villorna längs Torsgatans norra del. 
För att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: stomme, form, volym och proportioner. 
Putsad fasad. Tvåkupigt lertegel. Fönster, 
smidesräcken och portar i original. Invändiga äldre 
detaljer t ex snickerier om de finns kvar. 

142. GALAXEN 6  
 

 
 
 

Bostadsfastighet belägen vid Torsgatan i ett område 
med samtida bostadsbebyggelse. Villan, som sannolikt 
är uppförd under 1950-talet, är byggd i ett plan och 
källare med garage. Prägeln är tidstypisk: 
mönstermurade väggar i gult fasadtegel och putsad, 
mörkare sockel. Såväl fönster som smidesräcken 
förefaller vara original sedan byggnadstiden. 
Byggnaden är välbevarad och har därför 
kulturhistoriska värden. Den har också miljövärden, 
liksom de övriga villorna längs Torsgatans norra del. 
För att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: stomme, form, volym och proportioner. Gult 
fasadtegel. Fönster och smidesräcken i original. 
Invändiga äldre detaljer t ex snickerier om de finns 
kvar. 
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143. GJUTAREN 1 
 

 

Välbevarad egnahemsvilla från 1930-talet, belägen vid 
Kinadalsvägen. Byggnaden har en tidstypisk prägel och 
bär fram för allt drag av 1920-talsklassicism. Väggarna 
är klädda med locklistpanel och det brutna taket är 
klätt med tvåkupigt lertegel. Viktiga karaktärsdrag är 
de spröjsade fönstren, hörnpilastrarna och entrén 
med öppen veranda på ena gaveln med tidstypiskt 
profilerade räcken och verandastolpar. Byggnaden har 
bevarats väl sedan ursprunget och har därför 
kulturhistoriska värden. För att värdena ska bestå är 
det väsentligt att följande bevaras: stomme, form, 
volym och proportioner. Locklistpanel. Spröjsade 
fönster. Lertegeltak. Veranda och balkong med 
profilerade räcken och verandastolpar. Invändiga 
äldre detaljer t ex snickerier om de finns kvar. 

 

144. GJUTAREN 8 
 

 
 

Mindre flerbostadshus med centralt läge i tätorten. 
Byggnaden uppfördes under 1950- eller 60-talet och 
har en tidstypisk, lågmäld prägel med symmetriskt 
uppbyggd putsad fasad i ljus kulör, och mittställd port. 
Viktiga karaktärsdrag är de mörkare fönsterbågarna 
och balkongfronterna i original som kontrasterar mot 
de ljusa väggarna. Byggnaden har bevarats väl sedan 
ursprunget och har därför kulturhistoriska värden. För 
att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: stomme, form, volym och proportioner. 
Putsad fasad i ljus kulör med mörkare sockel. 
Fönstersnickerier och balkongfronter i original. 
Originaldörrar och -portar. Takkupa. Lertegeltak. 
Invändiga äldre detaljer t ex snickerier om de finns 
kvar. 
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145. GÄDDAN 2 
 

 
 

Villa från 1960-talet, belägen längs en gata i tätorten 
som framför allt domineras av något äldre villor och 
tvåfamiljshus. Byggnaden, som är uppförd i ett plan 
med källare, är klädd i gult tegel och har partier 
murade i rött tegel. Ett utmärkande drag är den öppna 
verandan med murat räcke. Byggnaden är 
sammantaget en välbevarad, tidstypisk representant 
för sin tids arkitektur och har därför kulturhistoriska 
värden. För att dessa värden ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: stomme, form, volym 
och proportioner. Ospröjsade fönster. Originaldörr i 
ädelträ. Verandan. Smidesräcken. Gula tegelfasader 
med röda partier. 

146. GÄDDAN 16 
 

 
 

Bostadshus i två våningar med centralt läge i tätorten. 
Byggnaden, som troligen är uppförd under 1950-talet, 
har en tidstypisk, lågmäld prägel med väggar klädda i 
eternit och sadeltak klätt i tvåkupigt lertegel. Viktiga 
karaktärsdrag är de mörkare fönsterbågarna och 
balkongfronterna i original som kontrasterar mot de 
ljusa väggarna. Byggnaden har bevarats mycket väl 
sedan ursprunget och har därför kulturhistoriska 
värden. För att värdena ska bestå är det väsentligt att 
följande bevaras: stomme, form, volym och 
proportioner. Fasad klädd i eternit. Fönstersnickerier 
och balkongfronter i original. Lertegeltak. Invändiga 
äldre detaljer t ex snickerier om de finns kvar. 

147 GÖSEN 15 
 

 
 
 

Välbevarad funkisvilla från 1940-talet i två våningar, 
belägen vid Bolldalsvägen i ett villaområde med 
blandad karaktär. På fastigheten finns även ett 
friliggande garage. Villan är uppförd i renodlad 
funkisstil och präglas av en kubisk form, flackt tälttak 
klätt i lertegel och ljusa slätputsade fasader. Viktiga 
karaktärsdrag är den för stilen typiska avsaknaden av 
dekorationer och den stora rundade verandan mot 
väster med säreget räcke och rundade verandastolpar. 
Byggnaden har bevarats väl sedan ursprunget och har 
därför kulturhistoriska värden. För att värdena ska 
bestå är det väsentligt att följande bevaras: stomme, 
form, volym och proportioner. Putsad fasad i ljus 
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kulör. Fönster, dörrar och räcken i original. Invändiga 
äldre detaljer t ex snickerier om de finns kvar. 
 

148. INTENDENTEN 1 
 

 
 

Bostadshus sannolikt från 1950-talet, belägen vid väg 
172 med utsikt över Bengtsfors kyrka. Karaktären har 
bevarats väl sedan ursprunget och byggnaden har 
kulturhistoriska värden. Viktiga karaktärsdrag är bland 
annat det lertegeltäckta taket, de putsade väggarna 
samt fönster och balkongräcke i original.   
För att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: stomme, volym, form och proportioner. Tak 
av lertegel. Putsad fasad. Fönster och balkongräcke i 
original. Skärmtak. 

149. INTENDENTEN 4 
 

 
 
 

Välbevarad egnahemsvilla från omkring 1930-talet, 
belägen vid Karlsbergsvägen i ett område med 
samtida villor. Byggnaden har framför allt drag av 
nyklassicism: väggarna är klädda med locklistpanel 
och fönstren är spröjsade. Viktiga karaktärsdrag är 
hörnpilastrarna och verandaräckets tidsenliga 
utformning. Byggnaden har bevarats väl sedan 
ursprunget och har därför kulturhistoriska värden. För 
att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: stomme, form, volym och proportioner. 
Locklistpanel. Originalfönster. Äldre dörrar. Invändiga 
äldre detaljer t ex snickerier om de finns kvar. 
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150. INTENDENTEN 7 
 

 
 

Välbevarad egnahemsvilla från omkring 1930-talet, 
belägen vid Karlsbergsvägen i ett område med 
samtida villor. Byggnaden har en enkel, 
funktionalistisk prägel med drag av nyklassicism: 
väggarna är klädda med locklistpanel och fönstren i 
original är placerade vid husets hörn. Byggnaden har 
bevarats väl sedan ursprunget och har därför 
kulturhistoriska värden. För att värdena ska bestå är 
det väsentligt att följande bevaras: stomme, form, 
volym och proportioner. Locklistpanel. 
Originalfönster. Lertegeltak. Invändiga äldre detaljer t 
ex snickerier om de finns kvar. 

151. KONTORISTEN 3 
 

 
 

Välbevarad egnahemsvilla från omkring 1940-talet, 
belägen vid Stationsgatan i ett område med samtida 
villor. Byggnaden har en enkel, funktionalistisk prägel: 
väggarna är klädda med locklistpanel och fönstren i 
original är stilenligt placerade vid husets hörn. 
Byggnaden har bevarats väl sedan ursprunget och har 
därför kulturhistoriska värden. För att värdena ska 
bestå är det väsentligt att följande bevaras: stomme, 
form, volym och proportioner. Locklistpanel. 
Originalfönster. Invändiga äldre detaljer t ex snickerier 
om de finns kvar. 

152. KUNGHÄLL 4 
 

 

Mindre flerbostadshus med välbevarad karaktär, 
uppfört i två våningar med källare och inredd vind. 
Beläget vid Kunghällsvägen där det finns flera 
byggnader med liknande karaktär. Byggnaden, som 
uppfördes under 1950-talet, har en tidstypisk prägel 
med väggar klädda i gult fasadtegel, och en ljust 
avfärgad sockel. Viktiga karaktärsdrag är bland andra 
fönster och balkongfronter i original, och trapphuset 
som på typiskt vis markerats i fasaden med ett 
fönsterband över entrén. Byggnaden har bevarats väl 
sedan ursprunget och har därför kulturhistoriska 
värden. För att värdena ska bestå är det väsentligt att 
följande bevaras: stomme, form, volym och 
proportioner. Fasad i gult tegel. Fönster, dörrar, 
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garageportar och balkongfronter i original. Invändiga 
äldre detaljer t ex snickerier om de finns kvar. 

 

153. KUNGHÄLL 12 
 

 

Bostadshus, belägen i slänten mellan Valhallavägen 
och Kunghällsvägen. Byggnaden är sannolikt uppförd 
under perioden 1900–1920, och har bland annat kvar 
panel, profilerade taktassar och fönstersnickerier från 
ursprunget. Byggnaden har därför kulturhistoriska 
värden. För att värdena ska bestå är det väsentligt att 
den så snart som möjligt förses med ett helt tak, samt 
att bland annat fönster, smyckade 
fönsteromfattningar och panel bevaras liksom volym, 
form, proportioner och stomme.   

 

154. KVARNEN 6 
 

 
 
 
 

Valskvarn från 1926 belägen på Ön centralt i 
Bengtsfors. Kvarnen uppfördes för att förse en då 
ny spisbrödfabrik på orten med mjöl. Under en 
period maldes också mjöl till foder här. Ön är i sin 
helhet en kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelsemiljö och kvarnen utgör en viktig 
komponent i miljön. Byggnaden har 
kulturhistoriska värden, inte minst sett ur ett 
teknikhistoriskt perspektiv. Den är skyddad i 
detaljplan och ligger inom område av riksintresse 
för kulturmiljövården. För att värdena ska bestå 
är det väsentligt att följande bevaras: volym, 
form, stomme och proportioner. Stående panel. 
Äldre fönster och dörrar. Sockelvåning av frilagt 
tegel. Lastbrygga. Ev invändiga äldre detaljer som 
minner om byggnadens ursprungliga funktion. 
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155. KVARNEN 8 
 

 
 
 

Bostadsfastighet belägen på Ön, centralt i 
Bengtsfors. Enqvistska gården uppfördes under 
mitten av 1800-talet på Öns högsta punkt. På 
fastigheten finns ett större bostadshus och en 
mindre byggnad med bland annat garage. 
Bostadshuset är en salsbyggnad som bland annat 
präglas av symmetriskt uppbyggda fasader och en 
stor öppen veranda mot öster med rundel 
framför. En del förändringar i sen tid har påverkat 
karaktären, till exempel isolering av fasader. 
Bevarade äldre fönster, lertegeltak och 
tidstypiska snickerier bidrar till att anläggningen 
sammantaget har kulturvärden. Den har 
betydelse för Öns karaktär som helhet, och har 
därför kulturhistoriska värden. Den är skyddad i 
detaljplan och ligger inom område av riksintresse 
för kulturmiljövården. För att värdena ska bestå 
är det väsentligt att följande bevaras: stomme, 
form, volym och proportioner. Äldre fönster 
inklusive omfattningar, äldre snickeridetaljer så 
som balusterdockor och tandsnittsfriser. 
Lertegeltak. 

156. KÖPMANNEN 1 
 

 
 

Affärs- och bostadsfastighet i två våningar mot 
Storgatan och med utbyggnader från senare tid mot 
Västra Floragatan. Huset uppfördes ursprungligen 
1920 men präglas av olika om- och tillbyggnader, 
utförda 1975 och 1991. Det är ursprungligen en 
träbyggnad som inrymde affär och verkstad. Redan 
1925–26 fick byggnaden ett helt nytt utseende och 
byggnadskroppen mot Storgatan fick sin nuvarande 
form med putsad fasad. Byggnaden har genomgått 
förhållandevis stora förändringar sedan sitt ursprung. 
Delar av dess äldre karaktär med bl a volym och form 
är dock bevarad liksom dess ursprungliga funktion på 
motsvarande sätt som huvuddelen av Storgatans 
affärs- och bostadshus.  
Byggnaden är skyddad med varsamhetsbestämmelser 
i detaljplan för sina miljövärden. För att värdena ska 
bestå är det väsentligt att typiska karaktärsdrag 
bevaras, så som putsade fasader och fönstersättning i 
bottenvåningen mot gatan.  
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157. KÖPMANNEN 2 
 

 
 

Affärs- och bostadsfastighet i två våningar. Byggnaden 
är en av ytterst få bevarade trähus längs Storgatan. 
Husets ålder är inte klarlagd men det finns omnämnt 
från 1930 och bör vara uppfört omkring den tiden 
eller något årtionde tidigare. Äldre byggnadsdelar är 
till delar bytta, som takmaterial och fönster bland 
annat. Husets ursprungliga och tidstypiska 
karaktärsdrag är dock tydliga med bevarad volym, 
form och fasadmaterial liksom dess funktion. På 
baksidan finns en enkel äldre uthuslänga, något som 
förr alltid fanns på tätorternas bakgårdar men som 
numera är ytterst sällsynta. Huvudbyggnaden vid 
Storgatan tillmäts miljövärden och har därför skyddats 
med varsamhetsbestämmelser i detaljplan. För att 
värdena ska bestå är det väsentligt att stomme, form 
och proportioner bevaras, liksom typiska 
karaktärsdrag så som träpanel och takform. Även 
uthuslängan har kulturhistoriska värden. 

158. KÖPMANNEN 4 
 

 
 
 
 

Affärs- och bostadsfastighet i två våningar mot 
Storgatan och fyra våningar på baksidan i sluttningen 
mot Floraleden. Husets nybyggnadsritningar från 1961 
är signerade av arkitekt Rudolf Hall, Göteborg. I juli 
1962 invigde dåvarande Gunnars livs sin verksamhet i 
huset. Byggnaden präglas av de ljust putsade 
fasaderna och sadeltaket som täcks av lertegel. 
Gatufasaden är förhållandevis låg och ger ett 
horisontellt intryck. Bottenvåningen är uppglasad med 
skyltfönster och övervåningens fönster är tidstypiskt 
utformade. Vid trapphuset finns en indragen balkong 
med smidesräcke. I viktiga delar har byggnaden kvar 
sin ursprungliga och tidstypiska karaktär och 
utformning. Byggnaden är skyddad med 
varsamhetsbestämmelser i detaljplan för sina 
miljövärden. För att värdena ska bestå är det 
väsentligt att typiska karaktärsdrag bevaras, så som 
putsade fasader, fönstersättningen mot gatan och tak 
av lertegel.  
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159. KÖPMANNEN 6  
 

 

Affärs- och bostadsfastighet i två våningar mot 
Storgatan och tre våningar mot Floraleden. Huset är 
uppfört 1929 och har ända sedan dess inrymt 
bokhandel. Huset har ett strategiskt och exponerat 
läge i en korsning. Arkitektoniskt har det en 
sparsmakad karaktär med drag av både 1920-
talsklassicism och funktionalism. Kännetecknade är 
den putsade och symmetriskt uppbyggda fasaden 
med ett markerat mittparti med frontespis. 
Entrépartiet är också särskilt markerat med pelare och 
en överbyggnad som kröns av en balkong med 
smidesräcke. På husets baksida finns ett liknande men 
enklare utformat mittparti. Byggnaden har genomgått 
en del förändringar men bevarat väsentliga delar av 
sin ursprungliga karaktär och utformning. Den har 
skyddats i detaljplan för sina miljövärden. För att 
värdena ska bestå är det väsentligt att byggnadens 
stomme, form och proportioner bevaras, liksom 
karaktärsdrag som är typiska t ex putsade fasader, 
markerat mittparti, entrépartiet med kolonner, 
smidesräcke.  
 
 

160. LANTMÄTAREN 1  
 

 

Fd läkarvilla från 1920-talet. Byggnaden är omgiven av 
öppna ytor och har därför ett väl exponerat läge, 
centralt i samhället. Den har en mycket välbevarad 
och tidstypisk utformning och höga kulturhistoriska 
värden. Prägeln är nyklassicistisk och byggnaden 
kännetecknas bl a av en symmetrisk uppbyggnad, 
frontespis med tympanonfält på framsidan, 
pilastrarna kring hörnen och på baksidans fasad. 
Fasaden är klädd med locklistpanel och de tunga 
takfallen är brutna och nedtill svängda. Husets 
ursprungliga tidstypiska fönster är bevarade, såväl de 
spröjsade tvåluftsfönstren som de ovala spröjsade 
fönstren. Av kulturhistoriskt värde för fastigheten är 
också den väl utformade smidesgrinden med 
grindstolpar strax sydväst om huset. För att värdena 
ska bestå är det väsentligt att byggnadens stomme, 
form och proportioner bevaras, liksom karaktärsdrag 
som är typiska, till exempel locklistpanelen, 
originalfönster, naturstensdetaljer, det svängda taket. 
Byggnaden är skyddad i detaljplan. 
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161. LAXEN 3 
 

 
 

Villa med välbevarad karaktär, uppförd i ett och ett 
halvt plan plus källare. Beläget vid Skolgatan i ett 
område som bland annat präglas av blandad 
villabebyggelse. Byggnaden, som troligen är uppförd 
under 1950-talet, har en tidstypisk, lågmäld prägel 
med putsade väggar i en ljus kulör och mörkare 
sockel. Viktiga karaktärsdrag är de mörkare 
fönsterbågarna i original som kontrasterar mot de 
ljusa väggarna, och verandan på sidan som vetter mot 
gatan, med rundade stolpar, tidstypiska räcken och 
balkong. Byggnaden har bevarats mycket väl sedan 
ursprunget och har därför kulturhistoriska värden. För 
att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: stomme, form, volym och proportioner. 
Putsad fasad. Fönster och dörrar i original. Invändiga 
äldre detaljer t ex snickerier om de finns kvar. 

 

162. LAXEN 11 
 

 
 

Mindre flerbostadshus med välbevarad karaktär, 
uppfört i två våningar med källare. Beläget vid 
Kinadalsvägen i ett område som framför allt präglas av 
flerbostadshus i två-tre våningar, byggda kring 1900-
talets mitt. Byggnaden, som troligen är uppförd under 
1950-talet, har en tidstypisk, lågmäld prägel med 
putsade väggar i en ljust grön kulör och mörkare 
sockel. Viktiga karaktärsdrag är de mörkare 
fönsterbågarna och balkongfronterna i original som 
kontrasterar mot de ljusa väggarna, och den 
ursprungliga porten i ädelträ med skärmtak. 
Byggnaden har bevarats mycket väl sedan ursprunget 
och har därför höga kulturhistoriska värden. För att 
värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: stomme, form, volym och proportioner. 
Putsad fasad. Fönster, dörrar och balkongfronter i 
original. Invändiga äldre detaljer t ex snickerier om de 
finns kvar. 
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163. LINDEN 9 
 

 
 
 

Mindre flerbostadshus med välbevarad karaktär, 
uppfört i två våningar med källare. Beläget vid 
Sandgärdesvägen i ett område som präglas av villor, 
byggda under perioden 1940–80-tal. Byggnaden, 
troligen uppförd ca 1940/50-tal, har en tidstypisk, 
lågmäld prägel med putsade fasader i en ljust grön 
kulör och ljusare sockel.  
Viktiga karaktärsdrag är entrépartiet med dörrar, tak 
och trappräcke samt balkongen med balkongfront i 
original med sinuskorrugerad plåt. Byggnaden har 
bevarats mycket väl sedan ursprunget och har därför 
kulturhistoriska värden. För att värdena ska bestå är 
det väsentligt att följande bevaras: stomme, form, 
volym och proportioner. Putsad fasad. Fönster, dörrar, 
entréparti och balkongfront i original. Invändiga äldre 
detaljer t ex snickerier om de finns kvar. 
 

164. LINNEAN 5 
 

 

Villa från 1950-talet, belägen i ett villaområde med 
blandad karaktär. Byggnaden, som är uppförd i ett och 
ett halvt plan med källare, har putsade beige fasader, 
och sockel och detaljer som målats bruna. 
Utmärkande drag är bland annat den tegelklädda 
omfattningen kring dörren och balkongen med 
korrugerat plåträcke i original. Byggnaden är 
sammantaget en välbevarad, tidstypisk representant 
för sin tids arkitektur och har därför kulturhistoriska 
värden. För att dessa värden ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: stomme, form, volym 
och proportioner. Ospröjsade fönster. Balkongen. 
Trappräcken. Putsade fasader. 
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165. LINNEAN 9 
 

 

Välbevarad egnahemsvilla från 1920- eller 30-talet, 
belägen vid Franserudsvägen i ett blandat område 
med villor från olika tider. Byggnaden bär tydliga drag 
av 1920-talsklassicism. Väggarna är klädda med 
locklistpanel och tälttaket är klätt med tvåkupigt 
lertegel. Viktiga karaktärsdrag är de spröjsade 
fönstren, de små takkuporna, hörnpilastrarna och 
entrén med öppen veranda mot gatan. Byggnaden har 
bevarats mycket väl sedan ursprunget och har därför 
höga kulturhistoriska värden. För att värdena ska 
bestå är det väsentligt att följande bevaras: stomme, 
form, volym och proportioner. Locklistpanel. 
Spröjsade fönster. Lertegeltak. Pilastrar. Invändiga 
äldre detaljer t ex snickerier om de finns kvar. 

166. LÖJAN 1 
 

 
 
 
 
 
 

Flerbostadshus med välbevarad karaktär, uppfört i två 
och ett halvt plan plus källare med garage. Beläget vid 
Kinadalsvägen i ett område som framför allt präglas av 
flerbostadshus i två-tre våningar, byggda kring 1900-
talets mitt. Byggnaden, som troligen är uppförd under 
1950-talet, har en tidstypisk prägel med lertegelklätt 
sadeltak och fasader i gult tegel samt putsade partier. 
Byggnaden består av två förskjutna byggnadskroppar, 
vilket var vanligt vid den här tiden. Viktiga 
karaktärsdrag är fönster i original liksom smidda 
balkongräcken med tidstypisk dekor. Byggnaden har 
bevarats väl sedan ursprunget och har därför 
kulturhistoriska värden. För att värdena ska bestå är 
det väsentligt att följande bevaras: stomme, form, 
volym och proportioner. Fasad klädd i fasadtegel med 
putsade partier. Fönster, dörrar, garageportar och 
balkongfronter i original. Invändiga äldre detaljer t ex 
snickerier om de finns kvar. 
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167. LÖJAN 13 
 

 
 

Bostadshus i två våningar med källare, beläget i en 
sluttning längst söderut på Bolldalsvägen. Byggnaden, 
som troligen är uppförd under 1950-talet, har en 
tidstypisk, lågmäld prägel med ljusa slätputsade 
väggar och kontrasterande bruna fönsterbågar. 
Färgsättningen kan mycket väl vara original sedan 
byggnadstiden, liksom dörrar, portar och de rundade 
balkongfronterna vid byggnadens norra hörn. 
Byggnaden har bevarats väl sedan ursprunget och har 
därför kulturhistoriska värden. För att värdena ska 
bestå är det väsentligt att följande bevaras: stomme, 
form, volym och proportioner. Putsad ljus fasad. 
Fönster, dörrar, port och balkongfronter i original. 
Invändiga äldre detaljer t ex snickerier om de finns 
kvar. 

168. MAGISTERN 1 
 

 
 
 
 
 

Välbevarad funkisvilla i två våningar, belägen intill 
Franserudsskolan. På fastigheten finns även ett 
friliggande garage. Villan, som sannolikt är uppförd 
under 1930-talet, har en tidstypisk, renodlad funkisstil 
och präglas av en kubisk form, flackt tälttak och ljusa 
slätputsade fasader. Viktiga karaktärsdrag är fönstren 
i original, placerade vid byggnadens hörn; den 
krysshamrade sockeln och den tidstypiska avsaknaden 
av dekorationer. Byggnaden har bevarats mycket väl 
sedan ursprunget och har därför höga kulturhistoriska 
värden. För att värdena ska bestå är det väsentligt att 
följande bevaras: stomme, form, volym och 
proportioner. Putsad fasad i ljus kulör. Fönster, dörrar 
och räcken i original. Invändiga äldre detaljer t ex 
snickerier om de finns kvar. 
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169. MAJBERGSDALEN 1 
 

 

1960-talsvilla med välbevarad karaktär, uppförd i ett 
plan plus källare med garage. Beläget i Majbergsdalen 
i ett område som präglas av både villabebyggelse och 
industrier. Byggnaden har en tidstypisk prägel med 
gula tegelfasader och två förskjutna byggnadskroppar, 
vilket var vanligt vid den här tiden. Viktiga 
karaktärsdrag är fönster och dörrar i original liksom 
trappräcken med tidstypisk dekor. Byggnaden har 
bevarats väl sedan ursprunget och har därför 
kulturhistoriska värden. För att värdena ska bestå är 
det väsentligt att följande bevaras: stomme, form, 
volym och proportioner. Fasad klädd i fasadtegel. 
Fönster, dörrar, garageportar i original. Invändiga 
äldre detaljer t ex snickerier om de finns kvar. 

170. MAJBERGSDALEN 13 
 

 

Villa, troligen uppförd under 1940-talet, i ett 
villaområde med blandad karaktär. Byggnaden, som är 
uppförd i en våning med källare har en tidstypiskt 
anspråkslös och odekorerad prägel med ospröjsade 
originalfönster och entré på gaveln med ursprunglig 
dörr med glasad överdel. Byggnaden har bevarats väl 
sedan ursprunget och har därför kulturhistoriska 
värden. För att värdena ska bestå är det väsentligt att 
följande bevaras: stomme, form, volym och 
proportioner. Fönster och dörr i original. Stående 
träpanel. Invändiga äldre detaljer om de finns kvar.  

171. MERKURIUS 7 
 

 
 

Välbevarad egnahemsvilla från 1930-talet, belägen vid 
Valhallavägen i en rad av samtida villor med liknande 
uttryck. Byggnaden har en tidstypisk prägel och bär 
fram för allt drag av 1920-talsklassicism. Väggarna är 
klädda med locklistpanel och fasaden mot gatan har 
en symmetrisk uppbyggnad med mittställd veranda 
och balkong. Viktiga karaktärsdrag är de spröjsade 
fönstren, det brutna taket klätt med lertegel och 
hörnpilastrarna. Byggnaden har bevarats väl sedan 
ursprunget och har därför kulturhistoriska värden. För 
att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: stomme, form, volym och proportioner. 
Locklistpanel i ljus kulör. Fönster i original. 
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Lertegeltak. Öppen veranda. Invändiga äldre detaljer t 
ex snickerier om de finns kvar. 

172. MERKURIUS 12 
 

 
 

Välbevarad egnahemsvilla från 1930-talet, belägen vid 
Valhallavägen i en rad av samtida villor med liknande 
uttryck. Byggnaden bär drag av både 1920-
talsklassicism och funktionalism. Väggarna är klädda 
med locklistpanel och fasaden mot gatan domineras 
av en veranda med balkong över. Viktiga 
karaktärsdrag är bland annat det brutna taket klätt 
med lertegel och hörnpilastrarna. Byggnaden har 
bevarats väl sedan ursprunget och har därför 
kulturhistoriska värden. För att värdena ska bestå är 
det väsentligt att följande bevaras: stomme, form, 
volym och proportioner. Locklistpanel i ljus kulör. 
Fönster i original. Lertegeltak. Invändiga äldre detaljer 
t ex snickerier om de finns kvar. 

173. MODISTEN 2 
 

 
 
 

Affärs- och bostadsfastighet i två våningar belägen vid 
Centralbacken med framsidans fasad vänd mot 
Tingshustorget. Huset har ett exponerat läge, och stor 
betydelse för stadsbilden. Den nuvarande 
utformningen tillkom vid en omgestaltning genomförd 
1944–45 för Ester Sjöholms modeaffär. Byggnadens 
historia och prägel påminner om flera av affärshusen 
längs Storgatan. Fasaderna är ljust putsade, och 
affärsdelen i bottenplanet markeras av skyltfönster, 
indragna entréer och mörkare fasadkulör. Mot gatan 
syns en frontespis som kröns av ett tympanonfält. 
Baksidans fönster är tidstypiskt formade med 
mittposter, utan spröjs. Vissa förändringar har skett 
sedan 1940-talet men karaktären från tiden är i 
väsentliga delar bevarad. Den har därför 
kulturhistoriska värden. För att värdena ska bestå är 
det väsentligt att byggnadens stomme, form och 
proportioner bevaras, liksom karaktärsdrag som är 
typiska t ex putsade fasader, fönstersättning, indragna 
entrépartier. Byggnaden är skyddad i detaljplan.  
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174. MODISTEN 3 
 

 

Föreningsbyggnad/ordenshus med bl a bio- och 
teatersalong och samlingslokaler. Byggnaden är 
uppförd av och tillhör en lokalförening av IOGT-NTO. 
Den byggdes 1961–63 efter arkitekt K E Hjalmarssons 
ritningar. Byggnaden har bevarats väl genom åren. De 
förändringar som skett rör främst interiören och 
biosalongen som moderniserats i omgångar. 
Byggnaden präglas av ett tidstypiskt modernistiskt 
formspråk med räta linjer och fyrkantiga volymer i 
souterrainläget längs Centralbacken. Karaktäristiskt är 
också det platta taket. Fasaderna består dels av 
oklädd betong, både slät och med spårade mönster, 
samt fältindelat rött fasadtegel och detaljer av mosaik. 
Husets ursprungliga fönster är i huvudsak bevarade. 
Byggnaden är skyddad i plan för sina kulturhistoriska 
värden. För att värdena ska bestå är det väsentligt att 
byggnadens stomme, form och proportioner bevaras, 
liksom karaktärsdrag som är typiska t ex 
fönstersättningen, plåtklädd taksarg, fasader i betong, 
tegel och mosaik.  

175. MÖBELSNICKAREN 2 
 

 
 
 
 

Fastigheten har använts för möbeltillverkning 
kontinuerligt sedan 1920-talet. Här finns tre 
sammanbyggda byggnader från 1920/30-talen samt 
en tillbyggnad från 1970-talet. Carlssons möbelfabrik 
är idag Bengtsfors äldsta verksamma industri. 
Sammantaget är fabriken som helhet mycket 
välbevarad - dess byggnader och maskinutrustning 
men även den kunskap som är knuten till 
verksamheten. Anläggningen har höga industri-, 
arkitektur- och byggnadshistoriska värden. Av särskilt 
värde är den bevarade fabriksskorstenen, då sådana 
börjar bli allt mer sällsynta. Fabriken är på grund av 
sina värden skyddad i detaljplan, och ligger även inom 
område av riksintresse för kulturmiljövården. För att 
värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: Byggnadsdelarnas stomme, form och 
proportioner. Fasader av stående träpanel respektive 
tegelmurar. Originalfönster och -portar. Äldre 
maskinutrustning och andra äldre interiöra detaljer av 
vikt. 
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176. NEPTUNUS 5 
 

 
 
 

Bostadsfastighet belägen på en sluttande tomt på 
Höjden, som framför allt präglas av 
bostadsbebyggelse från ca 1930–70. Villan uppfördes 
sannolikt under 1950-talet, och har ett och ett halvt 
plan och källare med garage. Prägeln är tidstypisk: 
väggar klädda i ljus locklistpanel och sadeltaket täcks 
av tvåkupigt lertegel. Såväl de ospröjsade fönstren 
som portar, panel och tak förefaller vara original 
sedan byggnadstiden. Byggnaden är mycket 
välbevarad och har därför kulturhistoriska värden. För 
att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: stomme, form, volym och proportioner. 
Tvåkupigt lertegel. Fönster, panel och portar i original. 
Invändiga äldre detaljer t ex snickerier om de finns 
kvar. 

177. NEPTUNUS 11  
 

 
 
 
 

Välbevarad egnahemsvilla från 1936, belägen i 
området Höjden som präglas av blandad 
bostadsbebyggelse uppförd framför allt under 
perioden 1930–70. På fastigheten finns även ett 
vidbyggt garage och en vedbod. Byggnaden har en 
tidstypisk prägel och bär fram för allt drag av 1920-
talsklassicism. Väggarna är klädda med locklistpanel 
och mot norr finns entré med öppen veranda som 
kröns av en balkong. Viktiga karaktärsdrag är bland 
annat de spröjsade fönstren, det brutna taket och 
hörnpilastrarna. Byggnaden har bevarats väl sedan 
ursprunget och har därför kulturhistoriska värden. För 
att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: stomme, form, volym och proportioner. 
Locklistpanel, fönster och dörrar i original. Invändiga 
äldre detaljer t ex snickerier om de finns kvar. 
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178. OLYMPEN 3  
 

 

 
 

F d frikyrka med bostad. Bengtsfors 
Metodistförsamling bildades 1879 och 1887 invigdes 
församlingens första möteslokal, ett kapell uppfört i 
skogen vid Bolldalen. Byggnaden flyttades 1908 till sin 
nuvarande plats på Olympen där det byggdes till med 
en bostad. Kapellbyggnaden har genomgått ett antal 
förändringar, bland annat har så väl väggar som tak 
klätts med plåt. Den ursprungliga formen och 
karaktären av frikyrkokapell är emellertid tydligt 
bevarad. Till förståelsen av husets historia bidrar bl a 
de höga spetsiga fönstren till den tidigare kyrksalen. 
Byggnaden har kulturhistoriska värden då den är av 
hög ålder och karaktären av frikyrkokapell är bevarad. 
Att den använts som samlingsplats under lång tid 
bidrar med lokal- och samhällshistoriska värden. 
Byggnaden är skyddad med varsamhetsbestämmelser 
i detaljplan för sina värden. För att värdena ska bestå 
är det väsentligt att typiska karaktärsdrag bevaras, så 
som dess volymer, våningshöjder, takformer och 
fönsterutformningar. 

 

179. OLYMPEN 4 
 

 
 

Bostadsfastighet belägen på Olympiavägen i 
Bengtsfors. På fastigheten finns ett bostadshus, 
sannolikt från 1910- eller 20-talet, uppfört i 1,5-plan. 
Viktiga karaktärsdrag är det brutna taket, frontespiser, 
våningsbandet och korspostfönster med småspröjsad 
överdel. På tomten finns även ett friliggande garage 
samt ytterligare en mindre byggnad med glasat 
uterum. Byggnaderna har genomgått en del 
förändringar under de senaste decennierna men den 
kulturhistoriska karaktären bedöms vara bevarad i 
stora drag. De är skyddade i detaljplan med 
skyddsbestämmelse. För att de kulturhistoriska 
värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: bostadshusets stomme, form, volymer och 
proportioner. Stående träpanel. Våningsbandet. Äldre 
dörrar, fönstersnickerier och -omfattningar, balkong- 
och verandaräcken. Invändiga äldre detaljer och 
byggnadsdelar om de finns kvar. 
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180. OLYMPEN 6 
 

 
 
 
 
 

Bostadsfastighet belägen på Olympiavägen i 
Bengtsfors. På fastigheten finns ett bostadshus, 
sannolikt från 1920-talet, uppfört i 1,5-plan med 
tidstypiska frontespiser på vardera långsidan. På 
tomten finns även en stor friliggande byggnad som 
bland annat inrymmer garage, samt ytterligare en 
ekonomibyggnad. Såväl bostadshuset som de övriga 
byggnaderna har genomgått en del ändringar i sen tid, 
men den kulturhistoriska karaktären har i stora drag 
bevarats. Av särskilt antikvariskt intresse är de 
profilerade överstyckena över fönstren, ett uttryck för 
en lokal byggnadstradition som endast finns kvar på 
ett fåtal byggnader i Bengtsfors. Byggnaderna är 
skyddade i detaljplan med skyddsbestämmelse. 
För att fastighetens kulturhistoriska värden ska bestå 
är det väsentligt att följande bevaras: byggnadernas 
stomme, form, volym och proportioner. Fasader 
klädda med stående slamfärgsmålad träpanel. Äldre 
dörrar, fönster och -omfattningar. Invändiga äldre 
detaljer och byggnadsdelar om de finns kvar. 
 

181. OLYMPEN 14 
 

 
 

Bostadshus, fd handelsbod, med välbevarad karaktär 
och väl synligt läge på en kulle vid en korsning. Den är 
en av få bevarade äldre träbyggnader utmed 
Storgatan. Här fanns från början August Skoglund 
Diversehandel, uppförd 1894–95. Viktiga 
karaktärsdrag är vinkelformen, verandan och 
vindsfönstren i original mot väster. Lanthandelns 
entré har tagits bort och verandan har förstorats, i 
övrigt har byggnaden bevarats väl, och har därför 
kulturhistoriska värden. Till värdet bidrar även 
byggnadens förflutna som handelslokal. 
För att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: stomme, form, volym och proportioner. 
Tegeltak, panel, veranda, fönster, dörrar och foder i 
original. Invändiga äldre detaljer t ex snickerier om de 
finns kvar. 
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182. POSTILJONEN 2 
 

 
 
 

Bengtsfors missionskyrka uppfördes 1958 efter 
Karlstadsarkitekten Janne Feldts ritningar. Denna 
modernistiska byggnad är typisk för 1950-
talsarkitekturen som ofta präglas av en lek med 
former och material. Huvudfasaden ger associationer 
till en dåtida radioapparat som sänder ut sitt budskap. 
Delar av konstruktionen är synlig med 
betongstolparna som inramar fackverk av tegel och 
vertikala ljusinsläpp till kyrksalen. Då kyrkan är en 
välbevarad och tidstypisk symbol för det moderna 
samhällets framväxt har den höga kulturhistoriska 
värden. Att det funnits en frikyrka på platsen ända 
sedan 1870-talet förstärker värdet, liksom att det är 
ett verk av en betydande arkitekt inom 
frikyrkobyggandet.  
För att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: byggnadens stomme, form och proportioner. 
Fasader av puts och frilagt tegel. Fönster av 
betongglas. Äldre fönster- och dörrsnickerier. 
Dörromfattning och trappa i skiffer.  
 

183. POSTILJONEN 3 
 

 
 
 

Telestation uppförd 1966 efter arkitekt Claes Laurents 
ritningar. Tidigare fanns flera telefonstationer med 
manuella växlar på olika adresser i samhället. När 
denna nya sk automatstation invigdes 1967 innebar 
det att hela Bengtsforsområdets telefoni kunde 
automatiseras. Den representerar därmed en viktig 
del i telefonins historia. Byggnaden har en lågmäld 
arkitektonisk prägel som återspeglar den relativt 
slutna funktionen. Den är låg och består av två 
byggnadskroppar som är förskjutna i förhållande till 
varandra. Taken är flacka, fasaderna är putsade och 
målade i olika kulörer på tidstypiskt vis. Byggnaden 
har en tidstypisk karaktär som bevarats väl sedan 
ursprunget, och har därför kulturhistoriska värden. Att 
den är teknikhistoriskt intressant stärker värdet. För 
att värdena ska bestå är det väsentligt att typiska 
karaktärsdrag bevaras: stomme, form och volymer. 
Putsade fasader avfärgade i flera kulörer, fönster och 
portar i original m m. Byggnaden är skyddad i 
detaljplan. 
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184. ROSELLEN 1  
 

 
 
 
 

Fd magasin, numera restaurang. Det så kallade 
Rosellska magasinet är en av Bengtsfors allra äldsta 
byggnader. Enligt vissa källor byggdes det redan 1748 
för Gustafsfors järnbruks räkning. Mycket talar dock 
för att det uppfördes mer än hundra år senare, i 
samband med att Mårten Rosell startade en 
grosshandel i Bengtsfors 1879. Oavsett är det en 
byggnad med hög ålder och till stora delar bevarad 
karaktär. Byggnaden har därför kulturhistoriska 
värden. 
För att värdena ska bestå är det väsentligt att 
byggnadens stomme, form och proportioner bevaras, 
liksom karaktärsdrag som är typiska t ex stående 
slamfärgsmålad träpanel, lertegeltak och äldre portar. 
Byggnaden är skyddad i detaljplan, och ligger inom 
område av riksintresse för kulturmiljövården. 
 

185. SATURNUS 3 
 

 
 
 
 

Välbevarad egnahemsvilla från 1930-talet, belägen vid 
Valhallavägen där det finns flera samtida villor med 
liknande uttryck. Byggnaden har en tidstypisk prägel 
och bär fram för allt drag av 1920-talsklassicism. 
Väggarna är klädda med locklistpanel och fasaden mot 
gatan har en symmetrisk uppbyggnad med mittställd 
glasad veranda. Viktiga karaktärsdrag är bland annat 
de spröjsade fönstren, det brutna taket och 
hörnpilastrarna. Byggnaden har bevarats väl sedan 
ursprunget och har därför kulturhistoriska värden. För 
att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: stomme, form, volym och proportioner. 
Locklistpanel i ljus kulör. Fönster i original. Invändiga 
äldre detaljer t ex snickerier om de finns kvar. 
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186. SATURNUS 6 
 

 
 
 
 

Bostadsfastighet belägen vid Hagegatan i ett område 
med bostadsbebyggelse uppförd under perioden ca 
1930–70. Villan uppfördes sannolikt under 1950-talet, 
och har ett och ett halvt plan och källare med garage. 
Prägeln är tidstypisk: väggar klädda i rött fasadtegel 
och sadeltaket täcks av skifferimiterande shingel. 
Såväl fönster som dörrar, portar och smidesräcken 
förefaller vara original sedan byggnadstiden. 
Byggnaden är mycket välbevarad och har därför 
kulturhistoriska värden. För att värdena ska bestå är 
det väsentligt att följande bevaras: stomme, form, 
volym och proportioner. Rött fasadtegel. Fönster, 
dörrar, smidesdetaljer och portar i original. Invändiga 
äldre detaljer t ex snickerier om de finns kvar. 

187. SIKEN 1 OCH 2, LAKEN 1 OCH 2 OCH 
BENGTSFORS 3:12 

 

 
 

 

Välbevarade exempel på flerbostadshus i två till fyra 
plan, uppförda kring en grön plan under perioden 
1945 - 1960. Byggnaderna har tidstypiska 
karaktärsdrag och detaljer, och har genomgått få 
förändringar sedan de var nybyggda. De har därför 
kulturhistoriska värden. För att värdena ska bestå är 
det väsentligt att stomme, form, volym och 
proportioner bevaras, liksom typiska särdrag, till 
exempel portar och fönster i original, fasader klädda i 
puts samt rött och gult tegel, balkongfronter i original, 
smidesdetaljer. 
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188. SNÖDROPPEN 1 
 

 
 
 
 
 
 

Bostadshus beläget vid Franserudsvägen. Uppfördes 
enligt källa som torp med namnet Franserud på det 
som då var byn Huvudgingens ägor, sannolikt någon 
gång kring perioden 1870–80. Torpnamnet, som 
senare gett namn till så väl vägen som en skola, ska 
komma sig av att mannen som byggde huset hette 
Fransén. Byggnaden, som sägs vara en av ortens 
äldsta, är uppförd i timmer i 1½ plan och har en 
veranda mot vägen. Såväl locklistpanelen som de 
spröjsade fönstren och dess profilerade 
fönsteröverstycken kan vara original. På fastigheten 
finns även ett litet äldre uthus.  
Fastigheten utgör ett välbevarat lokalhistoriskt 
intressant spår från tätortens äldsta historia, och har 
därför kulturhistoriska värden. För att värdena ska 
bestå är det viktigt att följande bevaras: stomme, 
form, volym och proportioner. Locklistpanel. 
Profilerade taktassar. Äldre dörrar och fönster, 
inklusive -överstycken.  

189. SNÖDROPPEN 2 
 

 
 

Bostadsfastighet belägen i en sluttning vid 
Franserudsvägen i ett område med blandad 
bostadsbebyggelse. Villan är sannolikt uppförd under 
1960-talet, och har två plan och källare samt vidbyggt 
garage. Prägeln är tidstypisk: väggar klädda i rött 
fasadtegel och entré med dörr av ädelträ mitt på 
fasaden som vetter mot gatan. Såväl fönster som 
dörrar och balkongräcket förefaller vara original sedan 
byggnadstiden. Byggnaden utgör ett välbevarat 
exempel på sin tids arkitektur och har därför 
kulturhistoriska värden. För att värdena ska bestå är 
det väsentligt att följande bevaras: stomme, form, 
volym och proportioner. Rött fasadtegel. Fönster, 
dörrar och balkongräcke i original. Invändiga äldre 
detaljer t ex snickerier om de finns kvar. 
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190. SNÖDROPPEN 17 
 

 

Välbevarad egnahemsvilla från 1939, belägen i ett 
område med samtida villor. Byggnaden har en 
renodlad funkisprägel med kubisk form, flackt tälttak 
och ospröjsade fönster placerade vid byggnadens 
hörn. Viktiga karaktärsdrag är bland annat den 
stående locklistpanelen och smidda trappräcken med 
tidstypiskt avskalad utformning - allt i original sedan 
1939. Byggnaden har bevarats mycket väl sedan 
ursprunget och har därför höga kulturhistoriska 
värden. För att värdena ska bestå är det väsentligt att 
följande bevaras: stomme, form, volym och 
proportioner. Locklistpanel i ljus kulör. Fönster och 
dörrar i original. Sinuskorrigerad balkongfront och 
smidda räcken. Invändiga äldre detaljer t ex snickerier 
om de finns kvar. 

191. SNÖDROPPEN 18 
 

 
 

Välbevarad egnahemsvilla, sannolikt från 1930-talet, 
belägen i ett område med samtida villor. Byggnaden 
har en tidstypisk prägel och bär framförallt drag av 
enkel och odekorerad funktionalism. Väggarna är 
klädda i stående locklistpanel och de ospröjsade 
fönstren är på typiskt vis placerade vid byggnadens 
hörn. Byggnaden har bevarats väl sedan ursprunget 
och har därför kulturhistoriska värden. För att värdena 
ska bestå är det väsentligt att följande bevaras: 
stomme, form, volym och proportioner. Locklistpanel i 
ljus kulör. Fönster i original. Dörrar och portar i 
original. Invändiga äldre detaljer t ex snickerier om de 
finns kvar. 
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192. SNÖDROPPEN 20 
 

 

Välbevarad egnahemsvilla belägen på Södra vägen i 
ett område med samtida villor med liknande uttryck. 
Byggnaden, som enligt uppgift är uppförd ca 1935, har 
en tidstypisk, enkel prägel och bär drag av både 
funktionalism och 1920-talsklassicism. Viktiga 
karaktärsdrag är de ospröjsade fönstren, takkupan, 
fasadernas locklistpanel och hörnpilastrar. Byggnaden 
har bevarats väl sedan ursprunget och har därför 
kulturhistoriska värden. För att värdena ska bestå är 
det väsentligt att följande bevaras: stomme, form, 
volym och proportioner. Locklistpanel i ljus kulör. 
Fönster i original. Invändiga äldre detaljer t ex 
snickerier om de finns kvar. 

193. SOLHEM 11 
 

 

Villa, troligen uppförd under 1940/50-talet, 
belägen i ett område med samtida villor, nära 
Bengtsbrohöljen. Byggnaden, som är uppförd i en 
våning med källare, har en tidstypiskt anspråkslös 
prägel med ospröjsade originalfönster och ljusa 
putsade fasader. Byggnaden har bevarats väl 
sedan ursprunget och har därför kulturhistoriska 
värden. För att värdena ska bestå är det 
väsentligt att följande bevaras: stomme, form, 
volym och proportioner. Fönster och dörr i 
original. Garageportar. Putsad fasad. Invändiga 
äldre detaljer om de finns kvar.  
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194. TAGGSVAMPEN 3 
 

 
 

Villa från 1969, belägen i Bäckenområdet, omgiven av 
villor från samma tid. Ritad av en lokal arkitekt, Sven 
Pettersson, och byggd av ägaren själv. Byggnaden är 
uppförd i suterräng med garage i bottenplanet. 
Byggnaden har en välbevarad och tidstypisk karaktär 
och har därför kulturhistoriska värden. För att värdena 
ska bestå är det väsentligt att byggnadens stomme, 
volym, form och proportioner bevaras, liksom fönster 
och dörrar i original. 

195. TEGEN 1 
 

 
 

 
 

Mindre flerbostadshus med välbevarad karaktär, 
uppfört i två våningar med inredd vind. Beläget vid 
Majbergsvägen i ett villaområde med blandad 
karaktär. På fastigheten finns även en 
ekonomibyggnad med bl a garage och källardel. 
Bostadshuset, som sannolikt är uppfört kring 1920-
talet, har en högrest karaktär och präglas bland annat 
av de ursprungliga korspostfönstren och den stående 
locklistpanelen. Ett viktigt karaktärsdrag är den öppna 
verandan med omsorgsfullt utformade snickerier. 
Byggnaden har bevarats väl sedan ursprunget och har 
därför kulturhistoriska värden. För att värdena ska 
bestå är det väsentligt att följande bevaras: stomme, 
form, volym och proportioner. Locklistpanel. Fönster 
och ev dörrar i original. Invändiga äldre detaljer t ex 
snickerier om de finns kvar. Ekonomibyggnaden, som 
bidrar med miljövärden.  
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196. TEGEN 4 
 

 

Enplansvilla med källare och vidbyggt garage, belägen 
i Majbergsdal längs en gata med samtida villor. Den är 
sannolikt uppförd under 1970-talets senare hälft och 
har en tidstypisk utformning där fasader av vit 
kalksandsten kontrasterar mot mörkbruna snickerier 
och ett kraftigt, mörkt sargtak. Intrycket är att den 
består av två hopfogade kuber med olika 
byggnadshöjd, och till dessa har en tredje kub i form 
av ett garage fogats. Byggnaden utgör ett välbevarat 
och tidstypiskt exempel på sin tids villaarkitektur och 
har därför kulturhistoriska värden. För att värdena ska 
bestå är det väsentligt att följande bevaras: stomme, 
form, volymer och proportioner. Väggar av 
kalksandsten. Mörkt brunmålade snickerier. 
Originaldörrar.  

197. TEGEN 16 
 

 
 
 
 

Villa med välbevarad karaktär, uppförd i ett plan plus 
källare. Beläget vid Bergsgatan i ett område som 
präglas av blandad villabebyggelse. Byggnaden, som 
enligt uppgift uppfördes 1954, har en tidstypisk, 
anspråkslös prägel med väggar klädda i gult tegel och 
lertegelpannor på taket. Viktiga karaktärsdrag är de 
mörkare fönsterbågarna och dörrarna i original. En 
takkupa tillkom i samband med att vinden inreddes på 
1970-talet, i övrigt har i stort sett inga förändringar 
skett. Karaktären är välbevarad och tidstypisk och 
byggnaden har därför kulturhistoriska värden. För att 
värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: stomme, form, volym och proportioner. 
Fasad i gult tegel. Fönster och dörrar i original. 
Trappräcken. Lertegeltak. Invändiga äldre detaljer t ex 
snickerier om de finns kvar. 
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198. TELLUS 1 
 

 
 

Välbevarad funkisvilla från 1945, belägen i området 
Höjden vid korsningen Huvudgingsvägen - Hagegatan. 
Villan har en tidstypisk lågmäld prägel med väggar 
klädda i oprofilerad locklistpanel och det flacka 
sadeltaket täcks av tvåkupigt lertegel. Såväl fönster 
som panel är original sedan byggnadstiden. 
Byggnaden har bevarats väl sedan ursprunget och har 
därför kulturhistoriska värden. För att värdena ska 
bestå är det väsentligt att följande bevaras: stomme, 
form, volym och proportioner. Fönster, dörrar, panel 
och räcken i original. Invändiga äldre detaljer t ex 
snickerier om de finns kvar. 

199. TINGSHUSET 1 
 

 
 

 
 

Komplex med f.d. tingshus (1941) och f.d. 
kommunalhus (1935). När en skola mm uppfördes i 
kvarteret 1996–97 så byggdes samtliga byggnader 
ihop till en L-formad byggnadskropp. Hela byggnaden 
är slätputsad och gulmålad. Mot torget domineras 
tingshuset av den forna huvudentrén med granitportal 
och fem fönster som antyder tingssalens läge. Även 
det fd kommunalhuset har kvar entrén med trappa 
och smidesräcken. Hörnkedjor och en takkupa i 
nyklassisk stil är andra viktiga drag. De båda äldre 
byggnaderna är av historisk betydelse för orten, och 
har särskilda arkitektoniska kvaliteter. De bildar en 
kulturmiljö tillsammans med torget, som gestaltats 
med bl a fontän och staty. De är skyddade i detaljplan, 
och ingår i område av riksintresse för 
kulturmiljövården. För att värdena ska bestå är det 
väsentligt att form, volym och proportioner bibehålls 
liksom tidstypiska drag och detaljer: portar och 
dörromfattningar, skyltar, hörnkedjor, takkupor och 
dess dekor, slätputsade väggar, lertegel mm. 
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200. URANUS 3  
 

 
 
 

Bostadsfastighet, fd diversehandel, belägen vid 
Floraleden nära Lelångens södra strand. 
Specerihandlaren i Linde etablerades 1908, och här 
bedrevs handel ända till 1991. På fastigheten finns 
även en annan, mindre byggnad. Huvudbyggnaden 
har ett väl synligt läge vid entrén till tätorten från NO, 
och har betydande miljövärden. Byggnaden präglas 
bland annat av fasadernas stående locklistpanel och 
av de dekorerade fönsteröverstyckena med lokal 
särprägel, som bevarats sedan nybyggnadstiden. Den 
har genomgått en del förändringar, men i stora drag 
är den ursprungliga utformningen bevarad. Den har 
därför kulturhistoriska värden. Att den är av stor 
visuell betydelse i miljön bidrar till värdet, liksom det 
lokalhistoriskt intressanta i den tidigare funktionen 
som affär. För att värdena ska bestå är det väsentligt 
att följande bevaras: stomme, form, volym och 
proportioner. Locklistpanel. Fönsteromfattningar i 
original. Invändiga äldre detaljer t ex snickerier om de 
finns kvar. 

201. VIKEN 11 
 

 
 

Stort bostadshus i två våningar beläget på en höjd vid 
Karlsbergsvägen. På fastigheten finns även friliggande 
garage och lekstuga. Bostadshuset, som sannolikt 
härstammar från 1920-talet, har en tydligt 
klassicerande prägel med pilasterindelad fasad och 
mittställt entréparti. Såväl locklistpanelen som de 
spröjsade fönstren verkar vara original sedan 
byggnadstiden. Bostadshuset bedöms ha särskilda 
arkitektoniska kvalitéer och en välbevarad karaktär, 
och har därför kulturhistoriska värden. För att värdena 
ska bestå är det väsentligt att byggnadens stomme, 
form, volym och proportioner bevaras, liksom 
karaktärsdrag som är typiska: locklistpanelen, pilastrar 
och fönster i original, och invändiga äldre detaljer om 
de finns kvar.  
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202. VIKEN 13 
 

 
 
 

Välbevarad funkisvilla i två våningar, belägen på en 
höjd längs Karlsbergsvägen. På fastigheten finns även 
ett friliggande garage. Villan, som enligt uppgift 
uppfördes ca 1944, har en renodlad funkisstil och 
präglas av en kubisk form, flackt tälttak och ljusa 
slätputsade fasader. Viktiga karaktärsdrag är de breda 
fönsterpartierna, den stilenliga avsaknaden av 
dekorationer och den stora balkongen med rundat 
hörn. Byggnaden, som har ett väl synligt läge i denna 
del av orten, har bevarats väl sedan ursprunget och 
har därför kulturhistoriska värden. För att värdena ska 
bestå är det väsentligt att följande bevaras: stomme, 
form, volym och proportioner. Putsad fasad i ljus 
kulör. Fönstersättningen. Originaldörrar och -fönster. 
Invändiga äldre detaljer t ex snickerier om de finns 
kvar. 

203. VIMMAN 5 
 

 
 
 

Välbevarad funkisvilla belägen vid Kunghällsvägen 
i ett område med samtida bostadshus. Byggnaden 
har en tidstypisk, lågmäld prägel med slätputsade 
fasader och på gaveln entré samt garage. Viktiga 
karaktärsdrag i original finns kvar: fönster, 
balkongfronter, garageportar och metallräcken. 
Byggnaden har bevarats väl sedan ursprunget och 
har därför kulturhistoriska värden. För att 
värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: stomme, form, volym och proportioner. 
Putsad fasad i ljus kulör. Fönster, dörrar, räcken 
och balkongfronter i original. Invändiga äldre 
detaljer t ex snickerier om de finns kvar. 
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204. VIMMAN 9  
 

 
 

Välbevarad funkisvilla med två lägenheter, belägen vid 
Kunghällsvägen i ett område med samtida bostadshus. 
Byggnaden har en tidstypisk, lågmäld prägel med 
slätputsade fasader och på gaveln dubbel entré samt 
garagenedfart. Viktiga karaktärsdrag i original: 
fönster, balkongfronterna och metallräcken. 
Byggnaden har bevarats väl sedan ursprunget och har 
därför kulturhistoriska värden. För att värdena ska 
bestå är det väsentligt att följande bevaras: stomme, 
form, volym och proportioner. Putsad fasad i ljus 
kulör. Fönster, dörrar, räcken och balkongfront i 
original. Invändiga äldre detaljer t ex snickerier om de 
finns kvar. 

205. VITSIPPAN 6 
 

 
 

Välbevarad funkisvilla i ett plan med källare, belägen i 
ett område som framför allt präglas av blandad 
villabebyggelse. Villan, som förmodligen är uppförd 
kring 1940/50 har en tidstypisk lågmäld prägel med 
väggar klädda i oprofilerad locklistpanel, och det 
flacka sadeltaket täcks av tvåkupigt lertegel. Flera av 
fönstren och panelen är med stor sannolikhet original 
sedan byggnadstiden. Byggnaden har bevarats väl 
sedan ursprunget och har därför kulturhistoriska 
värden. För att värdena ska bestå är det väsentligt att 
följande bevaras: stomme, form, volym och 
proportioner. Originalfönster, ytterdörr och panel. 
Lertegeltak. Invändiga äldre detaljer t ex snickerier om 
de finns kvar. 

206. VITSIPPAN 7  
 

 

Äldre ekonomibyggnad, enligt källa möjligen en fd 
smedja. Belägen i ett område som huvudsakligen 
domineras av villabebyggelse från perioden 1930–80. 
Byggnaden bedöms vara uppförd någon gång under 
perioden 1910–40. Den har kvar en äldre karaktär och 
är ett kulturhistoriskt intressant spår från traktens 
tidiga historia. Den har därför kulturhistoriska värden. 
För att värdena ska bestå är det väsentligt att följande 
bevaras: stomme, form, volym och proportioner. 
Putsade respektive slamfärgsmålade, panelklädda 
väggar.  Äldre fönster. Portar.   

 


