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FÖRORD

VA D Ä R A RV I K A ?
Vad Är Arvika? Du kanske tycker att frågan är konstig, ja rent av fånig?
Självklart består staden av människor som bor och vistas här, men lika
självklart av det vi kallar kulturmiljön.
Under 60-talet planerade stadens ledning att totalt omvandla Arvikas innerstad. En motortrafikled skulle dras över delar av Stadsparken och Kattviken.
Trähusbebyggelsen skulle bort och ett stort antal parkeringshus planerades
i centrum. Många arvikabor, flera av dem hitflyttade, reagerade starkt mot
planerna. De hade sett och upplevt något som de ville värna. Vad var det de
hade sett?
Jag tror att Värmlands Museum, med detta kulturmiljöprogram, kan hjälpa
kommunens förtroendevalda, tjänstepersoner, fastighetsägare och arvikabor
att både se och bättre förvalta och utveckla det som ÄR Arvika. Rubriker som
”Hantverket”, ”Industrin”, ”Berättelserna”, ”Rutnätet”, ”Innergårdarna”, ”Hörnhusen”, ”Skiffertaken” och inte minst ”Den lilla staden” sätter fingret på stadens
särart, det som gör den unik och det vi måste vårda och varsamt utveckla.
Att vi numera talar om kulturmiljöer, inte endast om enstaka byggnader,
visar på sammanhang och helheter. Sånt som kan gå förlorat om ett hus rivs
eller förvanskas eller om ett nytt hus, genom storlek, höjd, utseende eller
placering bryter av mot helheten. Det är ju till exempel ingen slump att stadens
högsta byggnader som Trefaldighetskyrkan och Solbergaskolan och till och
med de första ”Höghusen” på Parkgatan är placerade som en fond högt upp
i staden.
Som uppväxt i Arvika under 60- och 70-talen har jag upplevt hur många
oersättliga miljöer har raserats. Syftet har ofta varit vällovligt, men med
dagens kunskap hade vi kanske varit mer varsamma.
Kulturmiljöprogrammet ger oss både kunskap och vägledning. Idag finns
också yrkesmänniskor, hantverkare, som varsamt kan renovera och förvalta
kulturarvet, oavsett när huset är byggt. Kanske kan de bli fler?
Denna gång är det kommunens ledning som säger:
”Vi har en fin stad att vara stolta över. Låt oss ta vara på den.”
Hans Karlsson, kommundirektör
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K U LT U R M I L J Ö P R O G R A M
F Ö R A RV I K A S TA D S K Ä R N A
Det inledande kapitlet beskriver uppdraget att göra
ett kulturmiljöprogram, hur arbetet gått tillväga och varför
ett kulturmiljöprogram behövs.
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BA KGRUND
SYFTE

Det här är ett kulturmiljöprogram som omfattar
Arvikas centrala delar.
Kulturmiljöprogrammet ska vara ett stöd i kommunens arbete med kulturhistoriska byggnader och miljöer.
Det är ett kunskapsunderlag vid framförallt bygglov
och samhällsplanering, men även vid risk- och
sårbarhetsanalyser, vid utveckling av centrum samt
vid drift och investeringar i kommunens fastigheter.
Kulturmiljöprogrammet ger samtidigt privata
fastighetsägare och allmänhet kunskaper som ökar
förståelsen för att kulturhistoriska byggnader och
miljöer är en del av det allmänna intresset och ofta
besitter viktiga kvaliteter för det offentliga rummet.
Programmet bidrar till att stärka Arvikas identitet
genom att förmedla kunskaper om varför det ser ut
som det gör och vad som är karaktäristiskt för just
Arvikas stadskärna, en identitet som går att bygga
vidare på och förstärka.
P O L I T I S K T B E S LU T

Kulturmiljöprogrammet är antaget den 25 januari
2021 i kommunfullmäktige, och ersätter tidigare
kulturmiljöprogram som finns i kommunen.

TIDIGARE ARBETEN

Det finns sedan tidigare olika kunskapsunderlag
som redovisar kulturvärden i Arvika. De är gjorda
1972–76, 1982, 1995 samt 2003/2010. Kulturmiljöprogrammet 1995 togs upp till kommunfullmäktige
och godkändes som ett underlag vid fysisk planering
(Dnr 93KS0036). Övriga underlag har inte antagits
i ett politiskt beslut. Det finns även kulturmiljöutredningar som gjorts vid behov för en särskild
byggnad eller område.
A K TÖ R E R

Kulturmiljöprogrammet är finansierat av kommunen
samt genom bidrag från Länsstyrelsen i Värmland.
Arbetet är utfört av Värmlands Museum med stöd
av en arbetsgrupp på Arvika kommun samt privata
referenspersoner kunniga i Arvikas historia.
U P P D R AG E T

Uppdraget som gavs till Värmlands Museum 2019
var att redovisa de byggnader och miljöer i Arvikas
stadskärna som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla, samt redovisa deras viktigaste karaktärsdrag.
Kulturmiljöprogrammet skulle ge råd och riktlinjer
för hur byggnader och miljöer kan bevaras och utvecklas. För att utgöra ett stöd för det översiktliga
planarbetet skulle även helhetsberättelser om
stadskärnan ingå, vilket förutom historiken har
utformats som tydliga karaktärsdrag samt tydliga
berättelser.
Kulturmiljöprogrammet finns som PDF på
kommunens hemsida. Byggnader och miljöer
har även kopplats till en klickbar digital karta.
Målet är att hela kommunen ska inventeras som
en fortsättning på detta kulturmiljöprogram.
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VA D Ä R E T T
K U LT U R M I L J Ö P R O G R A M ?
Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag för
att kunna ta välgrundade beslut om kulturhistoriska
byggnader och miljöer. Programmet i sig innebär
inte ett formellt skydd. Eftersom plan- och bygglagen
säger att byggnader och bebyggelseområden som är
särskilt värdefulla inte får förvanskas (PBL 8:13), är det
väsentligt att kommunen har ett aktuellt kunskapsunderlag som beskriver vilka detta bedöms vara.
Det juridiska beslutet om att en byggnad är särskilt
värdefull eller inte tas dock alltid av kommunen
i ett bygglov eller vid en ny detaljplan, inte i kulturmiljöprogrammet. Detta för att dessa beslut går att
överklaga.
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Även om det inte är ett lagligt krav att kommuner
ska ha ett kulturmiljöprogram rekommenderar
Boverket att kommunerna i förväg tar ställning till
vilken bebyggelse som bedöms vara särskilt värdefull. Det underlättar för byggnadsnämnderna och
gör det lättare för fastighetsägare att förutse vilka
frågor som kan komma upp (PBL kunskapsbanken
– förvanskning, samt proposition 2009/10:170.)
Även det nationella miljökvalitetsmålet ”God
bebyggd miljö” anger att kommuner bör ha aktuella,
kommunövergripande, politiskt antagna kulturmiljöprogram (sverigesmiljomal.se, skyddad bebyggelse).

K U LT U R M ILJÖPRO GR A M

METOD
Arbetet började med möten mellan Arvika kommun
och Värmlands Museum där formerna för kulturmiljöprogrammet sattes. Vad skulle det ge svar på? Hur
skulle slutresultatet se ut? Vilka personalresurser
behövdes och vilket underlagsmaterial fanns?
Inventeringen i fält gjordes under sommaren 2019
då en byggnadsantikvarie gick igenom hela området,
396 fastigheter med varierande antal byggnader på
varje fastighet. Byggnader och miljöer fotograferades
och bedömdes för att få fram ett första urval. För att
fånga upp de byggnader som har historiska värden
som inte alltid syns i fasader har litteratur om Arvikas historia gåtts igenom tillsammans med uppgifter
från kommunarkiv, Värmlands Museums arkiv, äldre
kulturmiljöunderlag, historiska kartor samt historiska
foton.
Genom tips och efterlysningar anmälde ett antal
referenspersoner sitt intresse att hjälpa till genom
att faktagranska och bidra med kompletterande uppgifter. Det första uppdraget var att granska den lista
med byggnader som valts ut. Vid inventeringen har
även spontana samtal med fastighetsägare bidragit

till uppgifter. Till sist har två byggnadsantikvarier
tillsammans gjort en kulturhistorisk värdering av
byggnaderna.
Åtta särskilt värdefulla miljöer har valts ut genom
kulturmiljöanalyser på plats och studier av källor.
Texter om Arvikas bebyggelsehistoria med fokus på
det inventerade området har sammanställts. Layoutarbetet har gjorts av Värmlands Museum och alla
aktörer har granskat och korrekturläst. I slutfasen
har kulturmiljöprogrammet levererats, presenterats
och diskuterats i kommunens arbetsgrupp samt
presenterats för kommunfullmäktige där ett beslut
har tagits.
K U LT U R H I S TO R I S K VÄ R D E R I N G

En kulturhistorisk värdering utgår från att en byggnad kan ha dokumentvärden samt upplevelsevärden.
(En metod utarbetad av Axel Unnerbäck, Riksantikvarieämbetet 2003.) Syftet med värderingen är att
få fram vad det är med byggnaden som är värdefullt,
för att kunna bevara, skydda och vårda just detta.
Då går det även att se vilka förändringar som inte
förvanskar värdena, och som därmed kan vara möjliga.
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D O K U M E N T VÄ R D E

Dokumentvärdet handlar om hur mycket en byggnad
eller miljö kan berätta för oss om sitt sammanhang,
hur mycket information den kan ge till oss om till
exempel samhällsutveckling, byggnadsskick, arkitektur
eller lokalhistoria. En byggnad som är välbevarad
och har mycket kvar av sina ursprungliga material
har en hög avläsbarhet.
U P P L E V E L S E VÄ R D E

Den upplevelse som byggnaden förmedlar kan till
viss del vara personlig. Det kan vara små subtila
upplevelser som det taktila i att öppna en port med
ett trähandtag eller se ljusets skiftningar i ett äldre
fönsterglas. Det kan finnas spår av användning
genom flera generationer, som ger en hög känsla av
äkthet (autenticitet) och patina. Det miljöskapande
värdet, hur byggnaden samspelar med omgivningen
och därigenom skapar en trivsam miljö, kan ha
betydelse för upplevelsevärdet. Byggnaden kan
också vara viktig för människor genom att den står
som symbol för något, skapar en identitet eller är
en traditionsbärare.
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AT T G Ö R A E N VÄ R D E R I N G

Den kulturhistoriska värderingen börjar med att
information om byggnaden eller miljön samlas in.
Byggår, arkitekt, historiska händelser, arkitekturstil,
funktion, är viktig information som bidrar till värderingen. Vilka historiska skeenden återspeglas? Är
byggnaden typisk för platsen eller ovanlig? På plats
studeras hur välbevarad byggnaden är från tiden då
den uppfördes. I vissa fall kan även senare förändringar
berätta något väsentligt. Sammanhanget med andra
byggnader, gatumiljön, placeringen i staden, om
byggnaden är del av en årsring, är viktiga komponenter. Informationen bearbetas och jämförs med
andra byggnader, lokalt, regionalt och nationellt.
VÄ R D E R I N G S K L A S S E R

Arvikas kulturmiljöprogram har två värderingsklasser
för byggnader samt en för miljöer. De har valts för att
de kan kopplas till det som står i plan- och bygglagen
om att särskilt värdefulla byggnader och bebyggelseområden inte får förvanskas. Byggnader och miljöer
som är särskilt värdefulla har markerats röda medan
byggnader med visst kulturhistoriskt värde har
markerats blå. Se mer under Riktlinjer på sida 29.

K U LT U R M ILJÖPRO GR A M

VA D Ä R S Ä R S K I L T VÄ R D E F U L L T ?
Var går då gränsen för vad som är en särskilt värdefull byggnad? Boverkets byggregler beskriver vad
som kan vara en särskilt värdefull byggnad i sina
föreskrifter och allmänna råd (BBR 2011:6, avsnitt
1:2213):
En byggnad kan vara en sådan särskilt värdefull
byggnad som avses i 8 kap. 13 § PBL antingen för att
den har sådana värden i sig eller för att den utgör en
väsentlig del av en särskilt värdefull bebyggelsemiljö.
Vad som sägs här om byggnader gäller även för
bebyggelseområden.
En byggnad kan vara särskilt värdefull om den
tydliggör tidigare samhällsförhållanden. Exempel
på detta är:
•

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

•

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

•

Byggnader som har representerat för lokalsamhället viktiga funktioner eller verksamheter.

En byggnad kan också vara särskilt värdefull om den
i sig utgör en källa till kunskap om äldre material
och teknik.
En byggnad kan vara särskilt värdefull från konstnärlig synpunkt om den uppvisar särskilda estetiska
kvaliteter eller har en hög ambitionsnivå med avseende
på arkitektonisk gestaltning eller i utförande och
materialval eller i konstnärlig gestaltning och
utsmyckning.
En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den
värderas högt i ett lokalt sammanhang. Exempel på
detta kan vara byggnader som har haft stor betydelse
i ortens sociala liv eller för ortens identitet eller i
lokala traditioner.
Byggnader från tiden före 1920-talets bebyggelseexpansion, som har sin huvudsakliga karaktär bevarad,
utgör idag en så begränsad del av byggnadsbeståndet
att flertalet av dem kan antas uppfylla något av kriterierna för särskilt värdefull byggnad.
De flesta byggnader kan på ett eller annat sätt anses
uppfylla något av de angivna kriterierna, men i
begreppet "särskilt värdefull" ligger att byggnaden
särskilt väl ska belysa ett visst förhållande eller i sitt
sammanhang ha få motsvarigheter som kan belysa
samma förhållande.

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

Byggnader som till exempel illustrerar folkrörelsernas framväxt, massbilismens genombrott, immigration eller emigration.

•

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

•

Byggnader som präglas av en stark arkitektonisk
idé.
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VA R F Ö R S K A V I TA H A N D
O M VÅ R A K U LT U R M I L J Ö E R?
EN GOD LIVSMIL JÖ

Kulturvärden finns överallt och vi påverkas av dem
varje dag. Vi kanske inte alltid tänker på dem som
kulturhistoriska byggnader och miljöer, men de
bidrar på olika sätt till en berikande, varierande och
ofta vacker vardagsmiljö. Även om kulturvärden kan
ha varierande ålder och olika slags kvaliteter så är
många av dem uppskattade, de tilltalar oss och är
trivsamma. I vissa fall är vi villiga att betala ganska
mycket för att besöka kulturmiljöer eller för att äga
och bo i en kulturhistorisk byggnad.
Våra fysiska miljöer påverkar vårt välmående och
vår trygghet, de kan ge oss upplevelser och minnen.
De påverkar oss fysiskt genom våra sinnen, våra
kroppars förhållande till byggnaders storlek, hur vi
navigerar och förflyttar oss. Kulturmiljöer kan på så
sätt bidra till vår livskvalitet, inte bara för de som
äger en byggnad utan för alla som vistas i miljön.
De är ofta en del av vårt gemensamma offentliga
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rum. Kulturvärden är kvaliteter att bygga vidare på
när vi skapar framtidens samhälle. Genom att skaffa
kunskap om en plats värden och egenskaper kan de
tjäna som utgångspunkt för vår tids tillägg. Då kan
vi medvetet förstärka och behålla platsens kvaliteter.
B E BYG G E L S E N S M Å N G FA L D

När en stad har flera olika slags miljöer bidrar det
även med en social aspekt. En mångfald av byggnader
från olika åldrar ger möjlighet till olika ekonomiska
nivåer och olika slags verksamheter. I komplement
till nyuppförda byggnader som behöver sätta höga
priser för att tjäna in produktionskostnaden, behöver
en stad även byggnader som är äldre, med rimliga
priser för egenföretagare eller fritidsintressen. Här
är Arvikas alla gårdshus en stor tillgång. Vi behöver
dessa spännande och upplevelserika miljöer där inte
allt är tillrättalagt, som uppmuntrar till uppfinningsrikedom och kreativitet.

K U LT U R M ILJÖPRO GR A M

KONSTHALLENS BAKGÅRD I K VARTERET PILEN ANVÄNDS
UNDER SOMM ARHALVÅRET FÖR ARRANGEM ANG .

POLISHUSET STOD KL ART 1975, EN ARKITEK TUR SOM ÄR
OMT VISTAD MEN ÄNDÅ BERÄT TAR MYCKET OM TIDEN DÅ
DET BYGGDES.

E N S TA R K I D E N T I T E T

Äldre byggnader uppfördes ofta med ambitionen att
hålla i generationer. Både material och teknik var
beprövade och återbruk var en självklar del av hushållningen. Det ser vi till exempel hos de bönder som
tog med sig och återuppförde sina timrade hus när
de flyttade in till Arvika på 1800-talet. Här finns både
en stark miljömässig och en ekonomisk dimension.
Den befintliga bebyggelsen är redan använda naturresurser och bundet kapital, betydelsefulla resurser
i det hållbara samhället. I stället för att slänga det
gamla och köpa nytt, kan vi vårda det vi redan har.

Att känna förankring till en plats bidrar till känslan
av trygghet och livskvalitet. Det kan vara lika betydelsefullt vare sig man har släktband som går generationer
tillbaka eller är nyinflyttad. Här har kunskaper om
platsens historia betydelse. Varför ser det ut som det
gör? Att förstå en plats och öppna ögonen för det
vardagliga gör ofta att man uppskattar den mer.
Kulturmiljöer kan också fungera som ett socialt kitt,
något som vi som bor här har gemensamt.
Genom att förmedla en tydlig platsidentitet ökar
platsens attraktivitet för både bosatta och besökare.
Vad är det som skiljer Arvika från alla andra städer?
Vad är speciellt och karaktäristiskt? Känslan av
stolthet kan ge ringar på vattnet, som att fler väljer
att bo kvar eller flytta hit, eller att fastighetsägare
förstår värdet av att ta hand om sina byggnader på
ett varsamt sätt.
H Å L L B A R F R A MT I D

Att vårda den befintliga bebyggelsen genom löpande
underhåll är i de flesta fall mer hållbart än att producera
nytt. Plan- och bygglagen syftar till en långsiktigt
hållbar livsmiljö för både människor i dagens samhälle och för kommande generationer. Att värna kulturvärden är ett sätt att jobba för en långsiktigt hållbar
livsmiljö. Enligt Boverkets miljöindikatorer står byggoch fastighetssektorn för en betydande del av samhällets miljöpåverkan, hela 10 till 30 procent, så här
finns mycket att göra (Boverkets miljöindikatorer
2019).

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

Kulturvärden är en ändlig resurs. Visserligen kommer
det hela tiden nya, men de som försvinner är borta
för alltid och går inte att återskapa. På så sätt förvaltar
vi tidigare generationers arv åt framtidens generationer.
När man sätter in en kulturmiljö i ett historiskt
sammanhang hjälper det oss att förstå samhällsutvecklingen. Skillnaden mellan att leva då och nu,
stora skiften som industrialisering och urbanisering,
berättelser om folkrörelser, förhållandet mellan stad
och land. Bebyggelsen synliggör fysiskt vår historia.
Kulturmiljöer är platser som vi människor har skapat
och de berättar något om oss. Det som ses som
oansenligt, vardagligt och till och med fult idag,
kan i framtiden visa sig vara en jätteviktig nyckel till
att förstå vårt förflutna. En förvaltning baserad på
goda kunskaper och medvetna val är därför viktig.
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L AG A R O C H S K Y D D
Det är framförallt tre lagar som är relevanta för kulturmiljövärden: kulturmiljölagen, plan- och bygglagen och
miljöbalken. Det finns även nationella mål och ett
kulturmiljöprogram för Värmland att ta hänsyn till.
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K U LT U R M ILJÖL AGEN
Kulturmiljölagen (KML) är det starkaste skyddet för
enskilda kulturhistoriska byggnader. Det är länsstyrelsen som tar beslut som omfattas av kulturmiljölagen.
A N S VA R E T FÖ R K U LT U R M I L J Ö E R D E L A S
AV A L L A

Kulturmiljölagen anger att det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljöer. Både
enskilda och myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet. Den som planerar eller utför ett arbete ska
se till att skador undviks eller begränsas på kulturmiljöer.
FO R N L Ä M N I N G A R

Alla fornlämningar är skyddade av kulturmiljölagen
och får inte skadas. Den som planerar att bygga har
ett ansvar att ta reda på om åtgärderna berör en
fornlämning. Definitionen av fornlämning är att den
har tillkommit genom äldre tiders bruk och är varaktigt övergiven. Endast lämningar som är äldre än
1850 kan vara en fornlämning, vilket är en bestämmelse i kulturmiljölagen sedan 2014. Men länsstyrelsen
har möjlighet att fornlämningsförklara lämningar
som är yngre än så om det finns särskilda skäl.
Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd
ändra eller skada en fornlämning, till exempel genom
att den tas bort, grävs ut eller täcks över. Samma
skydd har också det område som behövs runt en
fornlämning för att den ska kunna bevaras, fornlämningsområdet. Om en ny fornlämning påträffas
och blir känd under grävning ska arbetet omedelbart
avbrytas i den del där fornlämningen berörs.
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Eftersom stora delar av det inventerade området i
Arvikas stadskärna länge var en del av Kyrkviken
och täckt med vatten, har inte många fornlämningar
hittats. På Sågudden finns en järnåldersgrav och
i innerstaden har man hittat föremål från stenåldern.
BYG G N A D S M I N N E N

En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde får förklaras som byggnadsminne
av länsstyrelsen. Det gäller även bebyggelseområden,
park, trädgård eller andra anläggningar. Vem som
helst kan väcka frågan om att en byggnad ska bli
byggnadsminne. Medan utredning pågår om en
byggnad ska bli byggnadsminne får inga ändringar
på byggnaden göras.
I beslutet om en byggnadsminnesförklaring anger
länsstyrelsen vilka skyddsbestämmelser som ska
gälla samt när ägaren behöver söka tillstånd för
att göra ändringar. När en byggnad eller bebyggelsemiljö är byggnadsminne är det lättare att få del av de
bidrag som länsstyrelsen fördelar för merkostnader
vid till exempel restaurering. Inom det inventerade
området i Arvikas stadskärna finns inga byggnader
skyddade som byggnadsminne.
K Y R KO R

Kyrkor som är uppförda innan 1940 är skyddade av
kulturmiljölagen. Det är bara kyrkor som ägs av
Svenska Kyrkan som omfattas av skyddet, inte frikyrkobyggnader. Kyrkotomter, begravningsplatser
och interiörer är också skyddade och ändringar kräver
tillstånd hos länsstyrelsen. Inom inventeringsområdet
är det Trefaldighetskyrkan som är skyddad av
kulturmiljölagen.
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PL A N- O CH BYG GL AGEN
Plan- och bygglagen (PBL) är den lag som har störst
betydelse för det byggda kulturarvet och som
kommunen förhåller sig till dagligen i arbetet med
bygglov och fysisk planering.
I både planläggning och bygglov ska bebyggelse utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt för
stads- och landskapsbild, natur - och kulturvärden
på platsen samt intresset av en god helhetsverkan.
Kulturhistoriska värden ska skyddas och ändringar
ska göras varsamt så att bebyggelsens karaktärsdrag
respekteras (PBL 2:6).
VA R S A M H E T S K R AV E T FÖ R A L L A BYG G N A D E R

Ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att
man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och
tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden
(PBL 8:17). Varsamhetskravet gäller alla byggnader,
inte bara kulturhistoriskt värdefulla. Det är byggherrens ansvar att varsamhetskravet följs, vilket är
viktigt att känna till vid bygglovsbefriade åtgärder
som till exempel skärmtak, attefallsåtgärder eller
solceller, eftersom varsamhetskravet gäller även då.
Att ta hänsyn innebär att utgå från byggnadens
karaktärsdrag. Därför behöver man lära känna byggnaden och ta reda på vilka karaktärsdrag som är
väsentliga. Enligt Boverkets byggregler (BBR 1:2211
allmänt råd) är en ändring varsam om den respekterar
byggnadens karaktär i proportion, form och volym,
material och utförande, färgsättning samt detaljomsorg och detaljeringsnivå. Om viktiga karaktärsdrag
går förlorade är det troligt att det är en ovarsam åtgärd.
Kravet finns för att byggnaders kvaliteter ska bevaras
vid ändringar. Vid ändringar på alla byggnader som är
utpekade i kulturmiljöprogrammet, samt de byggnader som ligger inom en utpekad miljö, är det särskilt
viktigt att bevaka att varsamhetskravet följs, det vill
säga att man respekterar de viktiga karaktärsdragen.

FÖ R VA N S K N I N G S FÖ R B U D E T FÖ R S Ä R S K I LT
VÄ R D E F U L L A BYG G N A D E R

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas (PBL 8:13). Till skillnad
från varsamhetskravet som gäller alla byggnader,
gäller förvanskningsförbudet alltså bara särskilt
värdefulla byggnader.
Förvanskningsförbudet gäller alla ändringar på
en särskilt värdefull byggnad, både invändigt och
utvändigt och även när en ändring inte är bygglovspliktig. Det är byggherrens ansvar att en ändring
inte förvanskar byggnaden. Men byggnadsnämnden
kan, som alltid, utföra tillsyn över att plan- och
bygglagen följs.
Förvanskningsförbudet gäller även särskilt värdefulla
allmänna platser, bebyggelseområden (i kulturmiljöprogrammet kallat miljöer) och anläggningar som
till exempel skyltar (PBL 8:13). Förvanskningsförbudet
kan även gälla vid ändringar på en byggnad som i sig
inte bedöms vara särskilt värdefull, men som ingår i
en särskilt värdefull bebyggelsemiljö och bidrar till
miljöns värden.
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Definitionen av en förvanskning är att karaktärsskapande egenskaper, det som är värdefullt, går
förlorade. Vid en fråga om förvanskning behöver
kommunen först utreda vad det är med byggnaden
som är värdefullt. Går detta förlorat vid ändringen
– då är det en förvanskning. Det innebär alltså inte
ett förbud mot att ändra, så länge inte just det som
bedöms vara värdefullt försvinner. (BBR 1:2212
Allmänt råd)
Om bygglovshandläggaren inte har tillräckligt med
information om byggnadens kulturhistoriska värden
för att kunna ta beslut, kan kompletterande underlag
begäras in från byggherren. Det kan till exempel
vara en antikvarisk förundersökning som beskriver
vilka egenskaper hos byggnaden som är värdefulla.
Med utgångspunkt från den går det att bedöma om
värdena går förlorade vid ändringen och kommer
bli en förvanskning eller inte.
En byggnad behöver inte vara utpekad i ett kulturmiljöprogram för att vara särskilt värdefull. Det faktiska beslutet om det är en särskilt värdefull byggnad
eller inte görs alltid vid ett bygglov eller i en planprocess. Det är då beslutet får rättsverkan, eftersom
byggherren har möjlighet att överklaga. Ett utpekande
i kulturmiljöprogrammet innan dess är endast en
bedömning, men ändå en viktig vägledning i ett tidigt
skede både för kommun och fastighetsägare.
20

S A K K U N N I G I K U LT U R VÄ R D E N

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

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

L AGA R OCH SK Y DD
AT T E FA L L S ÅTG Ä R D E R O C H S O LC E L L E R

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

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

landsbygden inte rivs, behövs områdesbestämmelser
upprättas med krav på rivningslov, alternativt att
området detaljplaneras.
DETAL JPL ANER OCH OMRÅDESBESTÄ MMELSER

Har ett område särskilt historiska, miljömässiga eller
konstnärliga värden så ska de skyddas när en detaljplan görs (PBL 2:6). Det finns inget krav på att göra
detaljplan just för detta syfte men då en detaljplan
upprättas så ska det som är särskilt värdefullt skyddas.
Detaljplanen kan ange rivningsförbud (anges med r),
skyddsbestämmelser för sådant som är värdefullt
både utvändigt och invändigt och ska bevaras (anges
med q) samt karaktärsdrag som ska finnas, som utformning och material (anges med k). Bestämmelser
för hur nya byggnader ska utformas för att anpassas
till kulturvärdena på platsen kan också anges (med f)
(PBL 4:16).
Kommunen kan även upprätta områdesbestämmelser
för skydd av värdefull bebyggelse, vilket är vanligast
på landsbygden. Områdesbestämmelserna kan till
exempel utöka bygglovsplikt och rivningslov samt
ange färger och material som ska användas på byggnaderna (PBL 4:42). Det kan vara motiverat i kulturhistoriska miljöer med höga värden eller homogen
bebyggelse.

För att avslå en begäran om rivningslov behöver
byggnaden i sig inte ha särskilda kulturhistoriska
värden, det räcker att byggnaden utgör en del av en
miljö med sådana värden. Det rivningshotade huset
kan till exempel ingå i en enhetlig grupp med tidstypiska byggnader, ligga i en husrad eller vid ett torg
med miljömässiga värden. Ett argument är också
att byggnaden lokalt tillmäts stor betydelse (Prop.
1985/86:1 sid 289f).
Det är dock upp till kommunen att besluta om man
vill hävda att byggnaden inte bör rivas på grund av
sina kulturhistoriska värden (PBL 9:34). Det står ingenting i plan- och bygglagen om att man inte får riva
en kulturhistorisk byggnad, om den inte redan har
rivningsförbud i en detaljplan. Rivning av en hel
byggnad är enligt Boverket inte att betrakta som en
förvanskning (PBL 8:13), eftersom det efter rivningen
inte finns någon förvanskad byggnad att jämföra
med.
Rivningslov behövs om byggnaden ligger inom ett
detaljplanerat område, men inte utanför, vilket vanligtvis är på landsbygden (PBL 9:10). Det krävs dock en
anmälan som beskriver hur rivningen är tänkt att
genomföras. För vissa bygglovsbefriade åtgärder
krävs inte heller en anmälan (PBF 6:6). Vill man vara
säker på att viktiga kulturhistoriska byggnader på
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S A M M A N FAT T N I N G AV P L A N - O C H
BYG G L AG E N S K U LT U R M I L J Ö B E S TÄ M M E L S E R

2:3 Planläggning ska göras med hänsyn till
kulturvärden och främja en estetiskt tilltalande
utformning.
2:6 Byggnader ska utformas och placeras med
hänsyn till kulturvärden och stads- och landskapsbilden. Det som är särskilt kulturhistoriskt värdefullt ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen
ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag
respekteras och tillvaratas.
3:2, 3:4, 3:5 Kulturvärden i översiktsplan.
4:2, 4:8, 4:16 Kulturvärden i detaljplan.
4:42 Kulturvärden i områdesbestämmelser.
8:1 En byggnad ska ha en god form-, färgoch materialverkan.
8:7 Avsteg från de tekniska egenskapskraven med
hänsyn till varsamhet och förvanskningsförbud.
8:9 Ny byggnad ska anpassas till kulturvärdena på
platsen.

9:4d, 9:8, 9:3c Inom särskilt värdefulla områden är
vissa bygglovsbefriade åtgärder bygglovspliktiga.
9:4f Vid särskilt värdefulla byggnader och inom
särskilt värdefulla bebyggelseområden krävs
bygglov för att med en altan anordna en uteplats.
9:5a Det krävs bygglov för balkong, burspråk eller
uppstickande byggnadsdel om det är på en särskilt
värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt
bebyggelseområde.
9:5 Vissa åtgärder är inte bygglovspliktiga för enoch tvåbostadshus om det inte väsentligt ändrar
byggnadens eller områdets karaktär.
9:6a För vissa åtgärder (färga om, byta fasad- eller
takmaterial) mot kringbyggd gård krävs bygglov
om åtgärden utförs inom en särskilt värdefull miljö
eller på en särskilt värdefull byggnad.
9:10, 9:34 Rivningslov och nekat rivningslov på
grund av kulturhistoriska värden.

8:13 Förvanskningsförbud av särskilt värdefulla
byggnader och områden.

9:31 Även utanför detaljplan ska varsamhetskrav
och förvanskningsförbud uppfyllas för att bygglov
ska kunna ges.

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

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

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

14:7 Ersättning på grund av rivningsförbud.

8:18 Varsamhetskrav på anläggningar, skyltar och
ljusanordningar.
9:2 Det krävs bygglov för ändring av färg, fasadeller takmaterial eller om en byggnads utseende
avsevärt påverkas.
9:3c Solcellspaneler och solfångare kräver bygglov
på en särskilt värdefull byggnad eller särskilt värdefullt bebyggelseområde.
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(Från PBL 2010:900)
Även Plan- och byggförordningen (PBF)
reglerar vissa kulturmiljöfrågor, tex PBF 6:5
krav på anmälansplikt och PBF 7:5 krav
på kontrollansvarig.
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MILJÖBALKEN
Miljöbalken (MB) syftar till att främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer
får en hälsosam och god miljö. Miljöbalken ska til�lämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer
skyddas och vårdas (MB 1:1). Alla som bedriver en
verksamhet har en skyldighet att skaffa sig de kunskaper och utföra de åtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att det uppstår skada
på miljön. I begreppet miljö ingår även kulturmiljöer.
Det finns tre grundläggande principer för denna miljöhänsyn: kunskapskravet, försiktighetsprincipen och
lokaliseringsprincipen (MB 2:2–6).
RIKSINTRESSEN

Kulturmiljöer av nationellt intresse kan utses till
riksintressen av Riksantikvarieämbetet. Det ska vara
sammanhängande kulturmiljöer som speglar viktiga
historiska skeden. Riksintressen ska så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön (MB 3:6). Det är länsstyrelsen
som bevakar riksintressena i kommunens fysiska planering. Det är de värden som legat till grund för utpekandet som ska skyddas från påtaglig skada. I Arvika
kommun finns fyra riksintresseområden för kulturmiljövården: Berg, Mölnerud, Finnebäck/Tortan/
Takene/Svartåna, samt Västra Rud/Rävön/Sölje.
L ANDSK APSBILDSSK YDD
O C H K U LT U R R E S E R VAT

Vissa områden på landsbygden skyddas av landskapsbildsskydd. Det är ett gammalt skydd som
uppkom i naturvårdslagens 19§, en lag som är ersatt
av miljöbalken (lag 1998:881 om införande av miljöbalken). Skyddet skapades framförallt för att skydda
den visuella upplevelsen av ett landskap. Det krävs
fortfarande tillstånd från länsstyrelsen för att utföra
de åtgärder som angivits i den specifika skyddsbeskrivningen för området. I Arvika kommun finns
det landskapssbildskydd för området kring Värmeln.
Ett område får förklaras som kulturreservat för att
bevara ett värdefullt kulturpräglat landskap (MB 7:9).
Beslut om kulturreservat kan fattas av kommun eller
länsstyrelse. Den som tar beslut om ett kulturreservat
ansvarar också för förvaltning, vård och skötsel av
de kulturhistoriska värdena. I Värmland finns två
kulturreservat men inget av dem ligger i Arvika
kommun.
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Det finns ett generellt skydd av vissa biotoper i
miljöbalken. Det är till exempel alléer, odlingsrösen
i jordbruksmark, åkerholmar och stenmurar i åkermark. (MB 7:11 och Förordning om områdesskydd
enligt miljöbalken §5 och bilaga 1.)
AV FA L L S H I E R A R K I

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

L AGA R OCH SK Y DD

N A T I O N E L L A M I L J Ö K VA L I T E T S M Å L

NAT ION EL L A K U LT U R M ILJÖM Å L

De nationella miljömålen är antagna av Sveriges
Riksdag och kan ses som en konkretisering av de
generella hänsynsregler som finns i miljöbalken och
plan- och bygglagen. Kulturmiljöaspekter ingår i tio
av de sexton miljökvalitetsmålen, men främst i målet
god bebyggd miljö. En precisering av målet där är att
”Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i
form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer
samt platser och landskap bevaras, används och
utvecklas.”

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

Miljömålen ska vara vägledande på alla nivåer i
samhället, även för den enskilde medborgaren.
Genom varsamhet och hushållning ska vi bruka
och bevara miljön så att historisk mångfald tas tillvara och att skador på kulturmiljön inte uppstår.

•

Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas.

•

Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet
och möjlighet att förstå och ta ansvar för
kulturmiljön.

•

Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön
som gemensam källa till kunskap, bildning
och upplevelser.

•

En helhetssyn på förvaltningen av landskapet
som innebär att kulturmiljön tas till vara i
samhällsutvecklingen.
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D I T T VÄ R M L A N D – E T T R E G I O N A L T
K U LT U R M ILJÖPRO GR A M
Länsstyrelsen i Värmland gjorde 1989 ett regionalt
kulturmiljöprogram med namnet Ditt Värmland.
Det är ett kunskapsunderlag och inte bindande i sig.
Men är ett område utpekat så indikerar det på kulturhistoriska värden och kan räknas som ett sådant
allmänintresse som anges i miljöbalken. Ett av
områdena inom Arvika kommun är staden Arvika.
Följande tre stycken är ett utdrag ur "Ditt Värmland".
Beskrivning
Arvika är med omkring 17 000 invånare en betydande
centralort i västra Värmland. Innerstadens ursprungliga gatunät och kvartersindelning består till
stora delar fortfarande. I byggnadsbeståndet finns
åtskilliga inslag som ger Arvika dess småstadskaraktär
och levande konsthantverkstraditioner sätter ännu
sin prägel på stadsbild och näringar. Välbevarade
exempel på gången tids trähusbebyggelse återfinns
främst utmed Fabriksgatan, Östra Esplanaden och
Hamngatan där Stuartgården från 1830-talet intar
en särställning. Framträdande exponenter för sekelskiftets köpmangårdar med uttalad panelarkitektur
och snickeriutföranden märks bland annat vid Storgatan och Köpmangatan. Tidstypisk och karaktäristisk
större villabebyggelse från 1900-talets första årtionden
finns framförallt kring Styckåsvägen.
Värdering
Bebyggelsemiljöer med två kyrkor, kyrkogård,
märkliga, tidstypiska och välbevarade byggnader
från 1800- och 1900-talen, parkanläggningar och
offentliga platser, vägbro och gravhög från järnåldern vid Sågudden. Det kulturhistoriska värdet
ligger dels i sammanhållna miljöbilder, dels i de
enskilda byggnadernas och konstruktionernas utformning, utförande, materialval och färgsättning.
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Avsikter och åtgärder
Kulturvärdena i miljön bör säkerställas genom
detaljplanebestämmelser. Vid tillståndsprövning
bör särskilt värnas om samlade miljöbilder och ett
bibehållande av byggnadsexteriörernas ursprungliga
karaktär. Prövning av lov bör ske efter samråd med
länsmuseet. I frågor som berör fornlämningar eller
kyrkogård bör samråd ske med länsstyrelsen. Stuartgården och biografen Palladium äger särskilt högt
kulturhistoriskt värde och fråga om byggnadsminnesförklaring för dessa bör utredas. Vård och underhåll
av byggnader och bro bör ske med varsamhet och
hänsynstagande till bebyggelsemiljöns och enskilda
byggnaders kulturhistoriska kvaliteter. Årlig markvård av gravhög bör också fortsättningsvis ske enligt
särskild skötselplan. Besöksinformation och skyltning
vid gravhögen bör utvecklas.

L AGA R OCH SK Y DD

B Y G G N A D S VÅ R D
Grundprincipen för byggnadsvård och varsam
renovering är alltid att utgå från den specifika byggnaden. Är det tegelfasaden, det branta takfallet,
fönstrens indelning eller snickarglädjen som ger
byggnaden sin karaktär? Vill man gå djupare kan
man leta efter historiska foton för att se hur byggnaden
sett ut tidigare, skrapa fram äldre färglager eller läsa
på om vad som är typiskt för arkitekturen från tiden
då huset byggdes.
Några tips

•

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

•

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

•

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

•

Ställ krav på hantverkares kunskaper om
byggnadsvård och erfarenhet av de tekniker
och material som krävs för uppdraget.

•

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

•

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

•

Dokumentera det du gör med huset och spara
husets handlingar.
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K U LT U R M ILJÖV ISION

K U LT U R M I L J ÖV I S I O N
De kulturhistoriska värdena i Arvika är tätt förknippade med Arvikas identitet. Byggnader och
miljöer bidrar till att det är lätt att trivas i Arvika.
De skapar den grund som vi utgår från när vi
formar framtidens bebyggelsemiljöer.

B E VA R A

FÖR MEDL A

•

•

Vi vill att Arvikas kulturmiljövärden är en
tydlig del av Arvikas identitet.

•

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

•

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

•

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

•

•

Vi vill bevara de byggnader och miljöer som är
särskilt värdefulla, så att de fortsätter att vara
en del av stadens identitet och bidrar med sina
kvaliteter till en god livsmiljö.
Vi arbetar för att de tydliga karaktärsdragen
i Arvikas stadskärna som identifierats i kulturmiljöprogrammet bevaras och förstärks. Karaktärsdragen är rutnätet, innergårdarna, hörnhusen
och skiffertaken.
Vi jobbar med kontinuerligt underhåll av
befintliga resurser som en del av en hållbar
utveckling.

UT VECKL A

•

Vi ser kulturhistoriska värden och kvaliteter
som en utgångspunkt i utvecklingen av staden
för att skapa goda livsmiljöer.

•

Vi ser de mervärden som finns i att integrera
de kulturhistoriska värdena tidigt i plan- och
byggprocesser.

•

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

•

Vi vill skapa förutsättningar för att oanvända
kulturhistoriska byggnader återigen ska användas.
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RIKTLINJER

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

RÖD MILJÖ

RÖD BYG GNA D

•

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

•

Bedöms vara ett särskilt värdefullt bebyggelseområde (PBL 8:13).

•

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

•

•

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

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

•

•

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

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

•

Attefallsåtgärder och solceller är bygglovspliktiga
inom miljön (PBL 9:3c och 9:4d).

•

Byggnaden ska underhållas så att de kulturhistoriska värdena bevaras (PBL 8:14).

•

•

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

Mot en kringbyggd gård krävs det bygglov att
färga om, byta fasadbeklädnad eller byta takmaterial (PBL 9:6a).

•

•

Mot en kringbyggd gård krävs det bygglov att
färga om, byta fasadbeklädnad eller byta takmaterial (PBL 9:6a).

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

BL Å BYG GNA D

•

Bedöms ha ett visst kulturhistoriskt värde.

•

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

•

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

•

Byggnaden ska underhållas och underhållet
ska anpassas till omgivningens karaktär och
byggnadens kulturhistoriska värde (PBL 8:14).
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A RV I K A S
FORNHISTORI A
Under lång tid låg platsen för Arvikas stadskärna under vatten.
Men allteftersom har land stigit upp och stränder har varit
attraktiva områden att bo invid. I Arvikas innerstad har föremål
från stenåldern hittats och på Sågudden finns en järnåldersgrav.
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A R V I K A TÄC K T AV VAT T E N

För cirka 11 000 år sedan släppte inlandsisen sitt grepp
över området som idag är Arvika. På den tiden låg
större delen av Arvika kommun under vatten och var
en del av Vänerns forna utbredning. Vissa områden,
som Storkasberget, utgjorde små öar. Under tusentals år formades sedan landskapet kring Arvika genom
att landet reste sig och vattnet rann undan.
D E FÖ R S TA M Ä N N I S KO R N A I A R V I K A

Människor har bott i det som skulle bli Värmland i
minst 10 000 år. Redan under denna tid var det möjligt
att bebo vissa delar av Arvika kommun, men det
finns ännu inga säkra belägg på så gamla bosättningar. Människor har alltid sökt sig till vatten och
spåren efter den äldsta bebyggelsen återfinns längs
med dagens stränder eller de forna vattenlinjerna.
Man levde ett rörligt liv och var så kallade jägare och
samlare. Man tog tillvara på allt ätbart i skogen, som
svamp och bär, samt jagade och fiskade. Stränderna
utgjorde utmärkta platser att bo invid. Vattnen var
de viktigaste kommunikationslederna och utifrån
dem orienterade man sig i landskapet.

D E Ä L D S TA S PÅ R E N F R Å N
JÄG A R S T E N Å L D E R N

I Arvika kommun har man hittat ett hundratals
lösfynd av stenåldersverktyg. Människorna var få
till antalet men de lämnade många arkeologiska spår
efter sig. En majoritet av dem utgörs av yxor. Bland
de äldsta redskapen är så kallade korphackor som
bland annat hittats i Avelsbol, utanför Klässbol,
och i Hönacka, utanför Glava. I Stömne har man
hittat en så kallad kärnyxa av flinta. Fyndet av kärnyxan tyder på långväga kontakter eftersom flinta
inte finns naturligt i Värmland utan kommer ifrån
Sydskandinavien.
Under perioden 7200–5000 f.Kr. skvallrar det arkeologiska materialet om ökad mänsklig aktivitet i Arvikatrakten. Fynden utgörs framförallt av så kallade
lihultsyxor och trindyxor (t.ex. RAÄ Arvika 166:1).
Fynd av yxor eller andra verktyg visar på att bosättningar eller vistelseplatser funnits i närheten.
Människorna bosatte sig vid vattnet och i skyddade
lägen vid vikar och uddar. I Arvika kommun har en
rad stenåldersboplatser hittats längs med dagens
vattendrag. Spåren består av kvarts- eller flintavslag,
mindre verktyg som skrapor och av eldpåverkad
sten. Mellan 7000–5000 f.Kr. börjar också områden
i dagens centrala Arvika bli beboliga. Området vid

DEN VANLIGASTE T YPEN AV Y X A FRÅN STENÅLDERN SOM HIT TATS I ARVIK A ÄR SK AF THÅLSY X AN.
DET TA EXEMPL AR ÄR HIT TAT I AGNETEBERG OCH FINNS IDAG PÅ SÅGUDDENS FRILUF TSMUSEUM .
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dagens Trefaldighetskyrka bildade en liten ö och vid
området för dagens Högvalta/Taserud fanns skyddade
vikar som utgjorde goda boplatslägen.
M Ä N N I S KO R B Ö R JA R O D L A

Traditionellt sett så benämns perioden 4000–1800
f.Kr. som bondestenåldern. Människorna övergav
det rörliga jägar- och samlarlivet och tog till sig
jordbruket som introducerades från söder. Men
i Arvika finns det inga tydliga spår efter en fullt
utvecklad jordbruksekonomi under perioden
4000–2300 f.Kr. Det märks framförallt genom avsaknaden av monumentala gravar, fynd av keramik
eller fynd efter domesticerade växter och djur. Lösfynd av slipade flintyxor, så kallade tunnackigaoch tjocknackiga yxor, vittnar dock om ett utvecklat
kontaktnät med bondekulturen i Sydskandinavien.
Under den sista delen av stenåldern, 2300–1800 f.Kr.,
finns dock indikationer på att människorna i Arvika
övergick till en jordbruksekonomi. Under den här
perioden börjar man resa hällkistor, vilka är de äldsta

bevarade gravmonumenten i Arvika kommun. Flest
gravar har hittats på Glafsfjordens västra sida och
tre av hällkistorna är placerade på Västra Sund.
Närvaron av hällkistor tyder på en fast befolkning
med bosättningar i närområdet. Mängden lösfynd
från sista delen av stenåldern är fler än från tidigare
perioder, framför allt ett stort antal skafthålsyxor
samt skäror och dolkar i flinta.
Jordbruksekonomin gjorde att man började bo och
använda marken på ett nytt sätt. Boskapsskötsel
samt odling bidrog till att man sökte sig längre inåt
land. Dock tyder fyndet av en skafthålsyxa (RAÄ
Arvika 190:1), invid den forna strandlinjen, att man
inte helt övergav strandboplatserna.
B R O N S E T S I N TÅG

Under bronsåldern (1800–500 f.Kr.) påbörjades
en införsel av bronsföremål till dagens Sverige från
Europa. Vattenlederna, som Glafsfjorden, var viktiga
kommunikationsleder och bronsålderns gravar är
ofta placerade nära vattendrag. I Arvika kommun

FÖR 7000 ÅR SEDAN L ÅG STORA DEL AR AV ARVIK A INNERSTAD UNDER VAT TEN.
UNDER HISTORIENS LOPP HAR SEDAN VAT TNET SAK TA DRAGIT SIG TILLBAK A TILL DAGENS NIVÅ .
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har ett fåtal bronsföremål hittats. Föremålen vittnar
om vida kontaktnät då de är importerade från sydeuropeiska länder som exempelvis Cypern. Brons
som material var dock få förunnat och vissa stenföremål, som skafthålsyxor, är relevanta även under
äldre bronsålder.
Bronsålderns gravar, som rösen och stenfyllda stensättningar, återfinns på båda sidor av Glafsfjorden.
Ofta placerade man rösen och stensättningar på
höjder medan bosättningarna låg i lägre terräng, där
förutsättningarna för jordbruk var bättre. De kan i
vissa fall skilja flera kilometer mellan grav och bosättning.
Under bronsåldern börjar vattennivån närma sig
dagens nivå, men de sydligare delarna av Arvikas
innerstad låg fortfarande under vatten vid denna tid.
N Ä R JÄ R N E T TA R ÖV E R

Under järnåldern (500 f.kr-1050 e.Kr.) börjar man
utvinna järn av myrmalm. Det skapar nya ekonomiska
och sociala förutsättningar eftersom metallen inte
behövde importeras. I Arvika kommun består lämningar från järnåldern framförallt av gravar, som stensättningar och rösen, men även av två fornborgar, en
vid Rudsklätten och en i Stömne.
Gravarna från järnåldern ligger i stort sett i samma
områden som bronsålderns rösen vilket tyder på
ett liknande bosättningsmönster. Under järnåldern
är dock gravarna placerade närmare själva gårdarna.
Från järnåldern kan vi se de första fasta fornlämningarna inom dagens Arvika, två stensättningar placerade
på Sågudden och på Kråkudden. Lämningar tyder på
att människor etablerat sig i Kyrkviken och att det funnits närliggande bosättningar i området.
M E D E LT I D E N

Människorna i Arvika var troligtvis självägande bönder
vilket indirekt tyder på relativt magra förhållanden.
De stora adelsgodsen låg istället närmare bördiga
områden vid Vänern.
Medeltiden var en omvälvande period med kristendomens införande, digerdöden och de unga nationalstaternas fejder. Kunskapen om medeltiden i Arvikatrakten bygger till stor del på senmedeltida dokument
som jordeböcker och diplom. Arvika nämns första
gången i ett medeltida brev 1362, då som Aurika
socken. Några gårdar från medeltiden är kända
genom skriftliga belägg, som exempelvis Viks gård
samt Östra och Västra Sund. Andra gårdar är kända
genom arkeologiska undersökningar, som Skramle
vid Gunnarskog och Ivarsbråten vid Stömne.
34

De första kyrkorna som byggdes i Arvika under
medeltiden var troligtvis av trä. Idag finns inga av
dem bevarade för de ersattes senare av stenkyrkor.
Enstaka bevarade föremål berättar dock om kristendomens införande. En dopfunt i täljsten från slutet
av 1200-talet som vittnar om att en kyrka funnits
i Arvika redan under denna tid.
ARVIK A SOM GRÄNSTRAK T

Arvika kan betraktas som en gränstrakt mellan
sydskandinaviska och nordskandinaviska kulturyttringar redan under forntiden. Det är dock under
historisk tid som gränsernas närvaro tar sitt yttersta
uttryck i och med de återkommande krigen mellan
de nordiska länderna. Under det nordiska sjuårskriget,
1563–1570, drabbades stora delar av västra Värmland
av norskdanska styrkor. I Arvika finns det uppgifter
om att ett flertal gårdar brändes ned under denna
tid, exempelvis Rackstad, Stålsberga och Östra samt
Västra Speke. De brända gårdarna beteckandes som
ödegårdar i jordeböckerna. I Arvika och Älgå socknar
är mer än hälften av alla gårdar ”brända”. Efter
krigsslutet sker dock en befolkningsåterhämtning
och enbart enstaka gårdar i dessa socknar betecknas
därefter som öde.

FORNHISTORIA

K ARTA ÖVER REGISTRERADE FORNL Ä MNINGAR I ARVIK A . DEN RÖDA M ARKERINGEN PÅ SÅGUDDEN
ÄR EN JÄRNÅLDERSGRAV. DE T VÅ BL Å M ARKERINGARNA I ARVIK A INNERSTAD UTGÖR PL ATSER DÄR
M AN HIT TAT STENÅLDERSFÖREM ÅL . DE BL Å M ARKERINGARNA PÅ SÅGUDDEN ÄR DELS EN ”MÖJLIG
FORNL Ä MNING” SA MT EN FÖR LIL JESTENEN, SOM DOCK HIT TATS VID ÄLGÅ K YRK A MEN SOM
FÖRVARAS I FORNSALEN PÅ STORBONDEGÅRDEN OCH DÄRFÖR REGISTRERATS DÄR.
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A RV I K A S H I S T O R I A
För att vara en liten stad finns det ovanligt mycket skrivet om
Arvikas historia. Här i kulturmiljöprogrammet ligger fokus på
bebyggelseutvecklingen inom stadskärnan. Vi går igenom de
viktigaste dragen i hur Arvika växt fram från en stenig sluttning
till att bli västra Värmlands största stad.
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N A M N E T A RV I K A
ÅN SOM VIKER SIG

Namnet Arvika är en sammansättning av de två
orden ”ar” och ”vika”. Ar är det gamla namnet för å.
Tidigare trodde man att åvikarna stod för ett större
område vid Kyrkvikens norra strand. Men dagens
teori är att Arvika betyder åkrökar eller åvikar, alltså
en å som kröker sig och att det är Sävsjöälvens krökar
i dess nedre lopp som menas. Här låg tidigare Arvika
by och kyrkan som då hette Arvika kyrka. Ån rinner
idag som en liten bäck från Sävsjön genom Agneteberg till Mikaelikyrkans kyrkogård och ut i Kyrkviken.
Den var dock betydligt större innan Sävsjön dikades
ut under andra halvan av 1800-talet. Älven kallades
också tidigare Arvikaälven eller Loge älv. Andra
menar att namnet Arvika syftar på att ån går ut i
en vik, Kyrkviken.

E T T M E D E LT I DA N A M N

Den norska kungen Håkon Håkonsson berättade i
sin saga år 1225 att han besökt "en bygd som heter
Arvika" i Värmland. ”Aurika socken” nämns för första
gången 1362 som ortsnamn i ett medeltida brev och
1527 redovisas Arvika samt Arvika kyrka på Olaus
Magnus karta över Norden, trots att det då endast
var en liten by.

DEN HÄRADSEKONOMISK A K ARTAN FRÅN 1883-95 VISAR TIDENS GÅRDAR RUNT ARVIK A , VARAV FLERA
FANNS REDAN PÅ MEDELTIDEN. HÄR SER VI OCKSÅ DET VAT TENDRAG SOM MYNNAR UT VID ARVIK A
K YRK A SOM TROS HA GET T ARVIK A SIT T NA MN.
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I N N A N KÖ P I N G E N
A NL ADES
Ä L D R E G Å R DA R

Runt Kyrkviken fanns sexton gårdar som redovisas
i Gustav Vasas jordebok 1540. Det var bland annat
gårdarna Vik, Dottevik, Gate och Kyrkebyn. Säteriet
Vik, som låg söder om dagens Höviksplan, var en
stor frälsegård som är omnämnd redan 1365. Gårdarna
levde främst på jordbruk, men även skogen och transporter till och från närliggande bruk gav inkomster.
A R V I K A BY O C H S O L B E R G A

Mikaelikyrkan uppfördes omkring 1650 och ersatte
en äldre träkyrka från medeltiden, Arvika kyrka.
I närheten av kyrkan, strax nordost, låg Arvika by,
som bara var en liten hussamling. Ytterligare öster
härom låg Solberga gård på vars mark köpingen så
småningom skulle anläggas.

B E H OV AV E N KÖ P I N G
VA R O R FÖ R U T S K E P P N I N G

Området kring Arvika var på 1700-talet en folkrik
bygd med jordbruksmarker och skog. Arbete fanns
även att få på bruken. Under 1700-talet gick det bra
för järnbruken i västra Värmland. Järnet bröts först
och bearbetades till tackjärn i Bergslagen, sen fraktades det till de skogsrika bygderna i väster. Skogen
användes för att göra de stora mängder träkol som
behövdes för att elda med i stångjärnssmedjan.
Stångjärnet fraktades sedan vidare till hamnar
vid Vänern eller i Norge.
År 1800 invigdes Trollhätte kanal och då fick Glafsfjorden direktförbindelse med Göteborg och därifrån
hela världens hav. Regionen kände av ett ekonomiskt
uppsving. Men det fanns ingen riktigt bra plats för
omlastning och utskeppning av järnet från Glafsfjordens norra ände. I trakten fanns även glasbruk
samt böndernas jordbruksprodukter som behövde
skeppas och säljas.
I MÖTE T MELL A N L A N DS VÄG O CH VAT TEN VÄG

HANDEL

Staten hade strikta regler kring var handel fick
bedrivas. Fram till dess att lanthandeln gjorde sitt
intåg 1846, var handel bara tillåten i städer och köpingar samt vid särskilda marknadsdagar på utvalda
platser. När lanthandeln väl infördes fick den bara
tillstånd att öppna om den låg längre bort än tre mil
från en stad, en regel som slutligen togs bort 1864.
Myndigheternas försök att kontrollera handeln i västra
Värmland försvårades dock av närheten till Norge.
Här skedde en hel del gränshandel, smuggling, som
inte sågs med blida ögon av staten. Det behövdes en
riktig handelsplats som behöll varor och skatt på rätt
sida gränsen.
B E FO L K N I N G S Ö K N I N G

Järnbrukets framgångar medförde en befolkningsökning i västra Värmland under senare delen av
1700-talet. Byggnader uppfördes kring bruk och
industrier, men även vid handelsplatser som Sulvik
och Nysäter. Köpkraften hos befolkningen ökade
och behovet av en egen köpstad blev tydlig.
Där skulle bönderna kunna sälja sina jordbruksprodukter och köpa nödvändiga handelsvaror.
Förutom marknadsdagarna någon gång om året i
Sulvik var de närmsta handelsplatserna Karlstad,
Åmål och Christiania (som Oslo hette fram till 1925).
A N S Ö K A N O M KÖ P I N G

Sammantaget fanns det ett stort behov av en köping
i västra Värmland. Eller rentav två, för Töcksfors fick
rättigheter att bli köping samtidigt som Arvika, vilket
dock aldrig verkställdes.
Redan på 1700-talet kom upprepade förslag om att
en handelsplats borde anläggas i västra Värmland.
Inflytelserika personer i bland annat Jösse och
Gillberga härader lämnade 1810 in en ansökan till
Kungl. Maj:t om privilegier för en köping vid
Sulvik eller Kyrkeby i Arvika socken.

Den så kallade kungsvägen förbi Arvika var ett viktigt
stråk, men vägarna på land - till fots eller till häst tog alldeles för lång tid för transporter. Vägarna var
backiga, steniga och dåligt underhållna så det var
svårt att frakta tyngre lass. Vattenvägarna skulle
fortsätta vara det snabbaste sättet att färdas ett bra
tag till, både på det öppna vattnet och på isen på
vintern. Från statligt håll insåg man att en ny stad
behövdes i stråket mellan Sverige och Norge, där
även en hamn kunde anläggs för utskeppning av
det ekonomiskt viktiga järnet.
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VA L AV P L A T S
Men var exakt skulle köpingen ligga? Lokaliseringen
var speciell på så sätt att det började från ett tomt
blad. Historiskt brukar samhällen uppstå där
människor naturligt strålar samman, genom en vägkorsning, en övergång över ett vattendrag, en naturlig
hamn, en marknadsplats eller liknande.
S U LV I K PÅ FÖ R S L AG

Att köpingen skulle ligga vid Glafsfjorden var självklart och mångas blickar vändes mot Sulvik, vid
sjösystemets nordligaste spets. Här fanns sedan
gammalt en hamn där omlastningar av transporter
från järnbruken och andra industrier redan utfördes.
Här hölls också en marknad någon gång om året
sedan 1600-talet, då det var en bra mötesplats för
vägar på land och sjö.
A R V I K A – PÅ G Å R D E N S O L B E R G A S ÄG O R

Men valet föll, som vi vet, på ett område mellan
Kyrkeby och Vik i Arvika socken. Ett stycke

obebyggd mark intill Kyrkvikens strand som hörde
till hemmanet Solberga. Här sluttade marken ner
från Minnebergsåsen och den var inte lämpad som
jordbruksmark. Hade det varit en bit bördig åkermark som skulle lösas in hade marken blivit mycket
dyrare att köpa. Nu kunde en avstyckning göras till
ett överkomligt pris.
Läget var dessutom bra nära ungsvägen, sträckan
Karlstad-Kongsvinger. Men viktigast var läget invid
Glafsfjorden där man kunde anlägga en hamn, en
centralort för omlastning av järnbrukens produkter.
Det finns även belägg från almanackor att Arvikamârten arrangerades första gången 1802, vilket är
intressant då marknaden kan ha spelat en roll i att
köpingen etablerades just intill Arvika kyrka och by.
Det offentliga beskedet om en köping i Arvika i
Värmland kom den 22 april 1811. Varpå staten, representerad av kronprins Karl Johan, köpte en fjärdedel
av hemmanet Solberga. Karl den XIV Johan var för
övrigt kronprins från 1810 och blev kung först 1818.

PÅ EN K ARTA FRÅN 1811 SER VI FÖRUTOM PL ACERINGEN AV DEN NYA OSCARSSTAD, F YRA GÅRDAR I ARVIK A
BY, HUSEN PÅ SOLBERGAS ÄGOR OCH HUR SÄTERIET VIKS ÄGOR GRÄNSAR I ÖSTER. L ANDSVÄGEN TILL
K ARLSTAD GÅR UPPFÖR HULTABACKEN OCH UPP PÅ DEN TORRA MINNEBERGSÅSEN. DEN NEDRE DELEN
VISAR TRAK TEN MELL AN OSCARSSTAD OCH K ARLSTAD.
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PÅ K ARTAN ÖVER VÄRML AND FRÅN 1783 SER M AN DÅTIDENS SULVIK OCH ARVIK A I NORRA DELEN AV
GL AFSFJORDEN. HÄRIFRÅN VAR DET VIK TIGT AT T ANL ÄGGA EN KÖPING MED EN HA MN FÖR AT T KUNNA
FRAK TA JÄRNET FRÅN DE VÄSTRA SKOGARNAS JÄRNBRUK NER TILL VÄNERN.
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KÖ P I N G E L L E R S T A D ?
Den 27 februari 1811 beslutade kronprins Karl XIV
Johan att ”den nya staden” skulle namnges Oscarsstad
efter hans son Oscar, hertigen av Södermanland och
senare kung Oscar I. Den 23 december 1812 bekräftades
beslutet i en kunglig kungörelse som lämnade tryckeriet på slottet 1813. Men några officiella stadsprivilegier utfärdades aldrig.
Snart uppstod frågan om det var en stad eller en
köping som hade grundats? I privilegiebrevet talas
det om en köping, men i namnbrevet heter det stad.
Kyrkböckerna nämner däremot endast ordet köping,
vilket troligtvis var dess rätta status.
Det gick trögt för köpingen i början, år 1820 fanns
inte mer än 186 invånare. Kungen drog 1821 tillbaka
prinsnamnet Oscarsstad, kanske var det lilla byliknande samhället inte värdigt varken ett stadsnamn
eller ett kunganamn. Det fastslogs att det handlade
om en köping och det nya namnet blev Arvika. Vid
flera tillfällen under 1800-talets andra hälft försökte
arvikaborna att få stadsrätt, men det var inte förrän
1911 som Arvika köping blev till stad.

DEN FÖR S TA
S TA D SPL A N EN 1811
Marken som köptes av hemmanet Solberga var en
stenig bergssluttning mellan Minnebergsåsen och
Kyrkvikens norra strand. Det var obebyggt förutom
”fyra mycket låga kojor”. Läget på sluttningen var
vackert med utsikt mot den omfamnande Kyrkviken.
E N R U T N ÄT S P L A N

Den första planritningen, som skulle utgöra grunden
för hur staden skulle byggas, följde 1800-talets ideal
med ett strikt rutnätsmönster. I samband med samhällets grundande 1811 godkände Stockholm slott
”planritning över indelningen av den för köpingen i
Arvika socken utsedda byggnadsplatsen”.
Planen upprättades av lantmätare G. W. Örn och
innehöll 96 kvadratiska lika stora tomter, de flesta
samlade fyra och fyra i kvadratiska kvarter. Två torg
ingick i planen, ”Stora torget” i söder med närhet till
vattnet och ”Hästtorget” längst upp i nordost. Från
Stora torget markerades en gata ned mot stranden
där man planerade en båtbrygga och hamn. Vissa
områden visste man lätt svämmade över vid högt
vattenstånd och de markerades på planen. Bebyggelsen har ända sedan dess ständigt varit hotad av
höga vattennivåer. Det har påverkat stadens utveckling
och framförallt påverkat var det gått att bygga.
Områden som inte riskerade översvämning på vår
och höst kunde tjänstgöra som marknadsplats.
Nere vid vattnet avsattes plats för bryggor, upplag
och packbodar. En ny plan gjordes år 1818 som i
stort följde den första.

BILDEN VISAR DEN NEDRE DELEN AV DEN FÖRSTA STADSPL ANEN 1811, VILKEN RITADES UPP AV L ANTM ÄTARE
GUSTAF VILHELM ÖHRN (1743-1815), SOM SJÄLV KOM AT T ÄGA TOMT 96, I NUVARANDE K VARTERET GARVAREN.
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STADSPL ANEN FRÅN 1818 VISAR I STORT SET T SA MM A INFORM ATION SOM PL ANEN FRÅN 1811
(VILKEN VISAS PÅ SIDA 101).
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F Ö R S T A T I D E N 1 81 1–1 8 8 0
D E F Ö R S T A I N VÅ N A R N A
Inflyttningen till den nygrundade köpingen gick
till en början mycket långsamt. De första nybyggarna
var i huvudsak hantverkare och köpmän från andra
städer, samt landsbygdens befolkning, som av olika
anledningar sökte ett annat liv. Men köpingen var
fattig och förde en tynande tillvaro de första decennierna. Det var inte många som kom och satte fart på
affärerna. Bönderna runtomkring var fyllda av misstro.
Förutom köpmän var det hantverkarfamiljer som
bidrog till den största ökningen under de här åren.
Till exempel fanns endast en skomakare här år 1825
men 20 år senare var antalet uppe i hela 44 skomakare.

År 1833 fanns det 23 bebyggda fastigheter i köpingen.
Samtidigt fanns det strax utanför sju fastigheter i
Kyrkebyn och tolv i Solberga. I närheten låg även
Agneteberg och Skönvik.
För att få fart på inflyttningen till köpingen utlovades
en gratis tomt och potatisland till de som bosatte
sig här. Kravet var att tomten skulle bebyggas och
en rörelse sättas igång inom två år, annars återgick
tomten i köpingens ägo.

HUSET SOM IDAG INNEHÅLLER ARVIK A KONSTHANT VERK VAR FRÅN BÖRJAN EN HANT VERKSGÅRD
FRÅN 1800-TALET SOM BYGGDES OM 1904. DE STORA TOMTERNA KUNDE ÄVEN ANVÄNDAS FÖR ODLING,
SOM VI SER HÄR. PÅ TAKEN LIGGER SKIFFER. ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV, OK ÄNT FOTOÅR MEN
TROLIGT VIS I SLUTET AV 1800-TALET.
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H U R H U S E N S E R U T 1 8 1 1 –1 8 8 0
De första kvarteren som byggdes var de nordväst
om torget. Det var oftast enkla trähus i en till två
våningar för köpmän och hantverkare samt deras
familjer och anställda.
Till en början var det knappast någon stadsmässig
bebyggelse. Från den omgivande landsbygden kunde
ibland timmer flyttas med från befintliga hus när
flyttlasset bar in till köpingen. Timret märktes upp,
plockades ner och sattes upp igen inne i köpingen
tillsammans med enklare uthus och fähus för kor
och andra husdjur som byggdes på plats.
Kanske för att köpingen inte skulle likna en oreglerad by gav man direktiv om att huvudbyggnader
skulle uppföras i tomternas yttre hörn, ända ut i
gatulinjen. På så sätt definierades gatukorsningarna
och kvarteren blev tydliga. Bebyggelsen blev mer
stadsmässig. Där tomter var obebyggda satte man
upp staket och trädplanteringar mot gatulinjen.

Trä var det vanligaste byggnadsmaterialet, vilket
var naturligt i en skogsbygd med fint material in
på knuten. Stommen var timrad och utanpå den
sattes en finhyvlad panel. Fasaderna var målade
med pigment som kunde framställas naturligt som
till exempel grått, gult, rött och olika nyanser av
beige/sandfärgat. 1874 års byggnadsstadga angav
att ”oblandat hvit” var förbjudet för att det var för
besvärligt för ögonen. Få byggnader hade putsad
fasad. Taken var i värsta fall täckta med jord och
näver och i bästa fall med skiffer från det närbelägna
Glava. Särskilt skiffertaken, som det fanns gott om
på 1800-talet, gav den lilla köpingen en särskild
karaktär.
Bakom gatuhusen fanns gårdar med uthus, fähus
och verkstäder. Tack vare tomternas generösa storlek
fanns plats för trädgårdar där man kunde odla
potatis och rovor och plantera fruktträd. Gatorna
var till en början inte stenlagda. Här gick kor, svin
och andra husdjur lösa.

HUSET PÅ HANT VERKSGATAN 13 K AN E VENTUELLT VARA UPPFÖRT 1826 AV K AKELUGNSM AK ARGESÄLLEN
J D TELLERM AN OCH DÄRMED VARA ET T AV ARVIK AS ÄLDSTA . DET ÄR ET T KNUT TIMRAT HUS MED
SKIFFERTAK LIK T DE FLESTA UNDER MIT TEN AV 1800-TALET. IBL AND BYGGDE M AN PÅ EN ANDRA VÅNING
FÖRST NÄR M AN FICK RÅD.
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A RV I K A S Ä L D S T A B E VA R A D E H U S
Jämfört med andra värmländska tätorter har Arvika
förhållandevis många trähus kvar från 1800-talets
mitt eller senare hälft. Mycket tack vare att Arvika
aldrig genomlidit en stor stadsbrand, vilket många
andra trästäder gjort. I stället har modernismens
ideal och senare tids prioriteringar gjort att flera av
husen rivits.
Hus som finns kvar från den här tiden är till exempel den rödmålade Backarnegården vid Hultabacken,
en bondgård som dock låg utanför köpingens gräns.
Delar av stadshotellet är byggda så tidigt som 1815.
Stuartgården från 1830- och 40-talen består av två
bostadshus med uthus och är mycket välbevarat.
Utmed Storgatan, till exempel i kvarteren Pilen och
Furan, ser vi sammanhållen låg stadsbebyggelse i
trä från 1800-talet. Kvarteret Pilen är av många
ansett som den mest välbevarade helhetsmiljön

med lågskalig bebyggelse, gårdar och några träd.
Äldre friliggande hus finns längre norrut, till
exempel i kvarteret Paradiset. I hamnen finns
tre magasin från 1850-talet.
Eftersom många hus genomgått förändringar både
utvändigt och invändigt kan det finnas fler hus än
vi känner till som har en timmerstomme från mitten
av 1800-talet, eller ännu äldre om de innan dess var
flyttade från landsbygden.

BACK ARNEGÅRDEN VID HULTABACKEN K AN K ANSKE VARA OMRÅDETS ÄLDSTA BYGGNAD. HÄR DRE VS ET T
STÖRRE JORDBRUK FRA M TILL 1898 OCH DET FUNGERADE ÄVEN SOM GÄSTGIVERI MED BRA L ÄGE INTILL
DEN GA ML A L ANDSVÄGEN TILL K ARLSTAD. OK ÄNT FOTOÅR, ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV.
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DET RÖDA HUSET I K VARTERET PARADISET BYGGDES
1856 AV M ÅL AREN JAN-PET TER BRANDIN OCH INNEHÖLL
URSPRUNGLIGEN T VÅ L ÄGENHETER.

PÅ M AGASINSGATAN 14 LIGGER STUARTGÅRDEN, T VÅ HUS
SOM ÄR FRÅN 1830- OCH 40-TALEN. BILDEN ÄR FRÅN
1930-TALET. ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV.

SA M H Ä L L E T TA R FOR M

järnbruk och glasbruk och senare från trä- och
pappersindustri. Bland annat från etablerade
Sulvik, men det fanns även lastplats med bodar och
bryggor vid stranden intill Mikaelikyrkan som tillhörde järnbruken i Gunnarskog. Under 1800-talet
lade dock flera järnbruk i trakten ner och ersattes
inte direkt av annan industri, så det gick till en
början trögt för Arvikas hamn.

Samhället sköttes till en början mycket provisoriskt.
I ett reglemente för ”ekonomiska angelägenheter”
fastställdes att invånarna skulle samlas var tredje
månad för att besluta om köpingens ekonomi, sjukoch fattigvård, allmänna platsers underhåll och
liknande frågor. Så småningom tillkom en municipalstyrelse och denna fungerade fram till 1866 då den
ersattes av en kommunalnämnd.
År 1823 ansöker kyrkoherde Erland Lagerlöf om att
få en ”föreståndare” till Arvika och 1826 tillsätts en
ordningsman. Egen provinsialläkare fick köpingen
1835 och 1839 inrättades det första postkontoret.
Efter ett antal konflikter infördes 1845 ett förbud
”att släppa sitt svinkreatur på köpingens gator”.
År 1847 påbörjades undervisningen i den första
folkskolan och 1856 öppnade Westra Wermlands
Sparbank. Runt 1850–70 gick utvecklingen jämnt
framåt, köpingen växte sakta. De första gatlyktorna
med fotogen tändes 1863 och 1867 infördes namn
på gatorna. Under åren flyttade människor in från
både när och fjärran och de påverkade alla det nya
samhället.

S J Ö FA R T
En viktig anledning för anläggandet av köpingen
var att en hamn skulle anläggas för utskeppning av
järnbrukens varor. Från 1600-talet och framåt hade
Glafsfjorden använts för att frakta gods till och från

En viktig händelse för sjöfarten blev dock öppnandet
av Säffle kanal 1837. I stället för att lasta om frakten
vid den strömmande Säffleforsen kunde nu samma
fartyg åka hela vägen från Arvika till Göteborg.
Omvänt kunde båtar från alla världens hörn ta sig
till Arvika, som blev ”Sveriges innersta hamn”. Först
var det små flatbottnade segelbåtar och skutor som
seglade från Arvika, men 1841 passerade den första
ångbåten Säffle.
De första större bryggorna började byggas 1851, vilket
var början till en ordentlig hamn. Sjötrafiken fick
ökad betydelse och reguljära ångbåtsturer Arvika
– Göteborg började trafikera under 1850-talet. Från
den här tiden finns tre magasinsbyggnader kvar,
vid Hamnplan står två stora timrade magasin från
1850-talet. Det äldsta magasinet, från 1849, ligger
en bit väster om Hamnplan, ett par hundra meter
från vattnet. När det byggdes låg det dock precis
intill strandlinjen, ett bevis på de omfattande utfyllnadsarbeten som genomförts i hamnen under
åren. Hamnen hade direktkontakt med handeln på
torget fram till att järnvägen anlades 1867.
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DEN FÖR S TA H A NDEL N
I Arvika fanns flera köpmän som livnärde sig på
handel, det var ju köpingens huvudsakliga syfte.
År 1815 när bara 125 personer bodde i Oscarsstad
fanns här elva handlare med sina familjer. I köpingen
kunde både invånarna och de som bodde på landsbygden köpa mjöl, socker, kaffe och sill från diversehandeln, men det fanns även specialaffärer som till
exempel guldsmed, bageri och slaktare.
I köpingen kunde i sin tur bygdens befolkning få
sålt sina varor på marknadsdagar, som jordbruksprodukter och hantverk. Till marknaden kom
människor från när och fjärran, folk färdades långt
när det var marknadsdagar. Marknaden var ekonomiskt nödvändig i en tid då handel på landsbygden var förbjuden, vilket den var ända fram till
lanthandeln blev tillåten 1846. För många besökare
var dock det sociala och festliga lika viktigt.

Höstmarknaden markerade slutet på det arbetskrävande sommarhalvåret, pigor och drängar fick
lite ledigt, kunde släppa loss och träffa folk. Det
var också på hösten som kreaturshandeln var som
störst. Den hölls först där bangården är idag, nedanför
torget, men flyttade senare upp till området där
Trefaldighetskyrkan står nu. Under några år hade
Arvika även en vintermarknad, men det var höstmarknaden som var viktigast och som lever kvar
än i dag. Arvikaborna besökte i sin tur även andra
marknader och sålde hantverk som träkärl,
leksaker och lergods.

I HÖRNET AV TORGET DÄR NORDELLS KONDITORI NU HUSERAR ÖPPNADE ET T BAGERI REDAN 1852.
HUSET HAR SENARE BY T T SKEPNAD. BYGGNADERNA HADE OF TA VERKSA MHETER I BOT TENVÅNINGEN
OCH BOSTÄDER I ÖVERVÅNINGEN. ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV.
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1 8 0 0 -T A L E T S H A N T V E R K A R E
Hantverkare var den vanligaste yrkesgruppen i
Arvika under 1800-talets mitt. I den kungörelse
varigenom köpingen grundades 1811 upphävdes
skråtvånget inom Oscarsstad. Skråtvånget i Sverige
innebar annars att man var tvungen att tillhöra ett
skrå för att få utöva vissa yrken. För att bli medlem
i ett skrå behövde man gå i utbildning som lärling
och gesäll och därefter erhålla ett mästarbrev. Rätten
att handla med sina varor och tjänster kunde sedan
ärvas eller överföras till en änka. Genom att vem
som helst kunde flytta till Oscarsstad och starta
en hantverksrörelse blev det tidigt en hantverkstad
och hantverksmästarna blev inflytelserika.
År 1826 var 47 hantverkare bosatta i Arvika och
endast fyra av dem var från närområdet, de flesta
var inflyttade från olika platser i landet, i huvudsak
städer. Genom denna inflyttning fick hantverket i
köpingen tillskott av skickliga yrkesutövare inom olika
yrken. Från början var hantverket ett komplement till

självhushållet både i köpingen, på bruken och på
landsbygden. Det hjälpte människor med vardagliga
ting som att skaffa mat, klä sig, bygga hus och inreda
dem samt att skaffa kärl, redskap och verktyg av
olika slag.

I K ÄLL AREN PÅ ÖSTRA ESPL ANADEN 15 FANNS EN
SKOM AK ARVERKSTAD, SA MTIDIGT SOM DET VAR
BOSTAD ÅT SKOM AK ARFA MIL JEN.

EN BILD FRÅN M ANGSKOGS SOCKEN SOM VISAR HUR EN SLÖJDBOD KUNDE SE UT.
FOTO: NILS KE YL AND 1910-TAL . NORDISK A MUSEET.
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B E S K R I F N I N G Ö F V E R W E R M L A N D AV
P E T E R B J Ö R K M A N , C A R L S TA D 1842.

Arvika köping som håller i vidd 46 tunnland
jord, anlagd ovanligt reguljärt och efter en
plan som er grundläggarnas goda förhoppning
om dess starka tillväxt. Läget är både vackert och
ändamålsenligt, emedan, sedan nu Byelfvens
vattendrag genom Säffle kanal blivit segelbart,
man har segelfart från Sulviksfjolen och Byelfven
på den för sjöfarten och handeln viktiga sjön
Vänern. Köpingen har redan så mycket förkofrat sig i byggnader, folkmängd och handel
att den kan jämföras med flera av Sveriges

ARVIK A SET T ÖSTERIFRÅN 1893 PÅ EN BILD FRÅN KÖPINGS MUSEUM .
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mindre städer: en följd därav att inga skrå eller
korporationer därstädes få äga rum, utan dess
invånare genom näringsfriheten äro fredade
från alla de taxor, stadsutskylder och korporationsavgifter, med vilka andra städers borgare
årligen betungas. Näringen bestå i handel och
hantverk. Förnämsta handel drives med kaffe,
socker, bomullsgarn, sill, salt samt i missväxtår
även spannmål. I goda år säljes många lyxartiklar, såsom silkesdukar, sits m.m.
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DEN FÖR S TA INDUS T R IN
Under Arvikas första tid var industriverksamheten
inte stor, det skulle dröja fram till 1880-talet innan
den verkligen kom igång. Men det fanns några industrier. Under de första decennierna startades ett antal
garverier och färgerier och 1829 flyttade klädesfabrikören Johan Reinhold Schröder till Arvika och
startade en spinneri- och klädesfabrik på den plats
där Arvika Ullspinneri & Wäfveris fabrik sedan låg
fram till 1950-talet, nere i hörnet Järnvägsgatan
/Östra Esplanaden.

En annan tidig industrietablering var norrmannen
L. Paulsens etablering av tobakstillverkning 1834.
Det var en mindre tobaks- och snustillverkning i
hörnet Hamngatan-Fabriksgatan som dock fick
lägga ner i början av 1840-talet. Tillverkningen
återupptogs 1845 av firman Paul Olsén som utvecklade fabriken så den växte och blev en av
Arvikas största industrier. År 1855 flyttade även
den bayerske bryggaren Anton Egerer till Arvika
och anlade ett ölbryggeri.

DRICKUTKÖRARE VID ARVIK A BRYGGERI, EN AV DE TIDIGASTE INDUSTRIERNA . ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV.
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INDUSTRIALISERINGEN
S Ä T T E R FA R T 1 8 8 0 –191 4
Tiden 1880 fram till 1914 var en dynamisk tid med
mycket skaparkraft. Det är nu som Arvika verkligen
växer och så småningom blir en stad! Startskottet
var att järnvägen kom att dras genom den hittills
lilla köpingen.

J Ä R N VÄ G E N
Diskussionen om att anlägga järnväg i Sverige
började redan 1829, men då som ett transportmedel
för industrin, i Värmland främst vid järnbruken.
År 1854 beslutade riksdagen att ett stambanenät för
allmän trafik skulle anläggas över hela landet för att
binda samman riket. Nordvästra Stambanan skulle
förbinda den dåvarande svensk-norska unionens
två huvudstäder Stockholm och Christiania (Oslo)
och den skulle dras genom Värmland. Banan var
politiskt och ekonomiskt viktig då man ville knyta
det alltför självständiga Norge närmare Sverige.

TECKNING FRÅN JÄRNVÄGSMUSEET.
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A R V I K A–C H R I S T I A N I A 1867

Stakningen av banan påbörjades 1855 under ledning
av värmlänningen Nils Ericson, som samma år
utsetts till chef för Statens Järnvägsbyggnader.
År 1864 började man anlägga järnvägen på sträckan
Arvika-Charlottenberg och den 9 oktober 1867
förklarades järnvägen mellan Arvika och Christiania
öppnad för trafik.
H E L A S T R ÄC K A N K L A R 1871

Den sista bandelen, mellan Arvika och Karlstad,
invigdes den 16 juni 1871. Nu var hela den nordvästra
stambanan klar, från Christiania i Norge till Laxå
i Närke och därifrån vidare till Stockholm. De festprydda norska och svenska tågen möttes vid Arvika
station under en blomsterprydd baldakin. Rälsen
var dagen till ära sammanfogad med en 1 m lång
silverskena.

A RV IK A S HI S T OR I A
JÄ R N VÄG S S TAT I O N E N

Arvika köping beslöt 1863 att upplåta mark för ett
stationshus. Stationen ritades av SJ:s chefsarkitekt
Adolf Wilhelm Edelsvärd och stod klar 1867, samtidigt
som första bandelen invigdes. Stationen blev en tydlig
monumental fondbyggnad med torget utbrett framför
sig. Samtidigt fick den andra sidan av järnvägsområdet
koppling till hamnen och här byggdes lokstallar och
magasin. En egen lastbrygga anlades 1869 och ett
järnvägsspår ut på en pir på 1880-talet. Nu kunde varor
med lätthet lastas om från tåg till båt och tvärtom.
Edelsvärd hade tankar om en idealstadsplan för ett
järnvägssamhälle där stationshuset och kyrkan skulle
stå mitt emot varandra som en stads två viktigaste
byggnader. År 1911 skulle det bli sant i Arvika då Trefaldighetskyrkan möter stationen i en tydlig siktlinje
utmed Torggatan.

INDUSTRIALISERING
Järnvägen fick stor betydelse för Arvika. Under
den framväxande industrialisering som hela Sverige
genomgick blev stambanestationerna magneter för
de fabriker som inte var direkt bundna till naturfyndigheter som skog eller järn, men som behövde
bra kommunikationer för sin etablering. Järnväg och
sjötransport var de transportsätt som stod till buds,
fram till 1920-talet då lastbilarna gjorde entré, och
Arvika låg därför bra till. Efter öppnandet av hela
stambanan 1871 växte Arvika och förvandlades från
en liten handels- och hantverksort till en blomstrande
industristad.

MENY TILL INVIGNINGSMIDDAGEN AV NORDVÄSTRA
STA MBANANS FÖRSTA BANDEL 1867, JÄRNVÄGSMUSEET.

Arvika är ett tydligt exempel på omvandlingen från
ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle.
Under 1860-talet hade Sveriges landsbygd genomlidit
missväxt och hunger och ungefär samtidigt lade flera
järnbruk ner utan någon direkt ersättningsindustri.
Landsbygdens befolkning flyttade in till städerna
där det fanns nya slags jobb att få. Kombinationen av
god tillgång till arbetskraft, bra kommunikationer
samt industrialismens nya uppfinningar, gjorde att
Arvika utvecklades explosivt mellan 1880 och 1914.
År 1920 var 55% av befolkningen sysselsatta inom
industri och hantverk, 17% i handel och 6% i byggnadsverksamhet.
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INDUSTRIBYGGNADERNA HADE OF TAST OPUTSADE TEGELFASADER. HÄR SER VI ÖSTLIND & ALMQUISTS
PIANO- & ORGELFABRIK PÅ ÖSTRA ESPL ANADEN 16. BILD FRÅN ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV, 1904.

ARVIK AINDUSTRIER

I Arvika fanns ett fåtal etablerade industrier under
1800-talets första hälft, som tobaksfabrik, textilindustri och garverier. Men 1885 startade smeden och
hovslagaren Per Andersson den mekaniska verkstad
och gjuteri som så småningom skulle utvecklas till
Arvikaverken. Verkstaden tillverkade lantbruksmaskiner som slåttermaskiner, plogar, räfsor, hövändare
och bindare och blev stadens dominerande industri
med upp till 1000 arbetare på 1930-talet.
År 1888 startade A. N. Östlind en orgeltillverkning
som utvecklades med både piano- och flygeltillverkning under namnet Östlind & Almquist och blev ett
välkänt företag från Arvika. De utgjorde tillsammans
med Tobaksmonopolet och Arvikaverken stora arbetsplatser. Samtidigt startade en mängd mellanstora
och mindre industrier. Det var tapetfabrik, vagnfabrik,
bryggerier och ullspinneri, redskapsfabrik, tillverkning
av kassaskåp, skor, möbler, kakel- och kakelugnstillverkning, metallfabrik, mekaniska verkstäder samt
sågverk. Arvika hade också en livsmedelsindustri
med bland annat mejeri, valskvarn, charkuterifabrik,
glassfabrik och karamelltillverkning. Då Arvika år 1911
slutligen fick stadsrättigheter fanns här 34 industrier.
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BYGGNADER MED HELT NYA VOLYMER UPPFÖRDES
UNDER SEKELSKIFTET 1900, MED UPP TILL F YRA VÅNINGAR.
1905 BYGGDES ARVIK A MÖBELFABRIK I TEGEL , VILKET PÅ
1940-TALET KOM AT T PUTSAS NÄR DET BLE V YRKESSKOL A
IHOPKOPPL AD MED CENTRALSKOL AN. TINGSGATAN 36,
FOTOGRAFERAT 1908, ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV.
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Alla industrier låg till en början inom den planlagda
rutnätsstaden, till exempel Arvikaverken i kvarteret
Verkstaden, möbelfabrik i kvarteret Smeden, pianofabrik i kvarteret Orgeln, tapetfabrik i kvarteret Korpralen, tobaksfabrik i kvarteret Fabriken, ullspinneri
i kvarteret Garvaren och vagnfabrik i kvarteret Greven.
I vissa fall kom fabriker att uppta halva kvarter.
I N F LY T T N I N G

N YA PL A NER
Den första stadsplanen blev för trång redan under
1880-talet och närliggande mark, österut och norrut,
köptes upp för att inkorporeras med köpingen. Trots
den kuperade terrängen ritades ett rutnätsmönster
upp på samma sätt som den första planen från 1811.
D E L A R AV V I K 1880

Den framväxande industrin lockade arbetare från
landsbygden. Arvikas befolkning ökade från 800
personer år 1860 till 5000 personer 50 år senare.
En stark befolkningstillväxt på landsbygden samt
missväxtår med påföljande fattigdom gjorde att
många sökte sig till närmsta tätort, om man inte
valde att emigrera till Amerika.

Framförallt var det mark från säteriet Vik som
köptes in. Det var en jordbruksegendom med anor
från medeltiden. Första delen köptes in 1880 och
omfattade området direkt öster om centrumkärnan.
En stadsplan med tolv kvadratiska kvarter ritades
upp. (Stadsplanen visas i kapitlet om miljön Östra
Esplanaden på sida 152.)

KO N S U MT I O N E N Ö K A D E

1897 Å R S S TA D S P L A N

Arvikas växande befolkning behövde mat, kläder,
möbler och bostäder. Inkomsterna från industrin
gav en ökad levnadsstandard som först blev synlig
hos företagare och tjänstemän men senare även
hos arbetarna. Konsumtionen ökade vilket i sin tur
skapade goda förhållanden för handlare och hantverkare.
INFRASTRUK TUR

Viktigt för industrins utveckling var att få elektricitet
som belysningskälla och drivkraft. Arvika ligger
inte vid något forsande vattendrag som kunde ge
energi. Men på initiativ av Arvikaverkens grundare Per Andersson bildades 1899 Arvika Elektriska
Aktiebolag som byggde en kraftstation vid Sälboda
vattenfall, och därifrån drogs el in till köpingen.
En vattenledning drogs från Racken in till torget där
en vattenpump sattes upp 1898. Strax därefter drogs
vatten till de första husen i närheten. År 1896 fick
Arvika även rikstelefonstation.

År 1897 gjordes en stadsplan med hela 44 nya
kvarter åt både väster, öster och norr om den gamla
stadskärnan. Målet var att fortsätta med rutnätsplanen
i kvadratiska kvarter, men vid Hultabacken och västra
delen av Kyrkogatan fick flera kvarter en oregelbunden form på grund av den äldre landsvägens
sträckning i en sluttande backe. Ett större rektangulärt
kvarter ritades in för en framtida kyrka i fonden av
Torggatan. Det tätbebyggda området vid Gunnarskogsstaden planlades även det i ett rutnät, vilket
bara delvis förverkligades. Ett grönområde avsattes
för stadspark, där badhuset/bibliotekshuset senare
byggdes. Platsen som vi idag känner som stadspark
fick namnet Tivoliplan, här gick en naturlig vik in så
det var troligtvis för sankt för att bebygga. (Stadsplanen visas i kapitlet om miljön Stråk av offentliga
byggnader på sida 130.)
Mer av säteriet Viks mark inkorporerades 1897, norr
om de redan planlagda kvarteren på Ängen. Området
kom att präglas av arbetarbostäder då många arbetare
flyttade in till köpingen vid den här tiden. Här var
det även nära till en del av industrierna, som Arvikaverken i kvarteret Verkstaden i södra delen av Ängen.
När kvarteren så småningom namngavs fick de
namn efter yrkesgrupper som muraren och snickaren.
På Ängenområdet planterades lönn och alm i alléer
enligt tidens ideal med grönska som en del av staden.

55

A RV IK A S HI S T OR I A

K ARTAN SOM HAR ÅRTALET 1901 RE VIDERADES FLERA GÅNGER SÅ AT T NYA OMRÅDEN, SOM NYCKELMYREN
I NORDÖST OCH BYGGNADER SOM TREFALDIGHETSK YRK AN, L ADES TILL . K ARTAN VI SER SKULLE KUNNA
FÖRESTÄLL A NÅGON GÅNG UNDER 1910-TALET. RÖDM ARKERADE HUS VAR TEGELHUS OCH GULM ARKERADE
VAR TRÄHUS. ET T FÅTAL TOMTER I K ANTERNA ÄR ÄNNU INTE BEBYGGDA , MEN I DE ÄLDSTA K VARTERN
MELL AN TORGET OCH K YRK AN, ÄR DET FULLT.
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N YC K E L MY R E N

År 1903 köptes hela egendomen Vik. Då fanns fortfarande en stor lada och ett torp kvar på området.
Namn som Höviksgatan och Höviksplan kommer
från namnet på ett torp på Viks ägor vid namn
Höviken.
År 1904 upprättades ett förslag till stadsplan med
tolv nya kvarter på Nyckelmyren, norr om det redan
planlagda Ängen. Höviksplan samt Norra Esplanaden
ritades ut. Den tidigare strävan efter identiska kvadratiska kvarter övergavs nu för första gången i och
med sneda gatusträckningar i Taserudsgatan och
Jägargatan. För att avhjälpa den bostadsbrist som
uppstått när många flyttade in till Arvika för arbete
bebyggdes området mycket snabbt med en- och
tvåfamiljshus med hjälp av pengar som kommunen
lånat.

B R A N DR E GL E R I N G M E D
E S PL A NA DE R

esplanader med trädrader och planteringar. De skulle
fungera som brandgator där elden kunde hindras
från att löpa från byggnad till byggnad. Även om
Arvika aldrig härjats av en förödande storbrand var
närliggande Karlstad, som brann ner näst intill helt
1865, ett avskräckande exempel. I stadsplanerna
för Arvika från sent 1800-tal märks tydligt viljan
att plantera träd längs köpingens gator. Den första
delen av Östra Esplanaden ritades upp på 1880
års plan mellan stadskärnan och det nya området
Ängen. Senare tillkom Västra Esplanaden (som blev
ett smalt skogsområde) samt Norra Esplanaden vid
Höviksplan.
Växtligheten var inte bara ett offerskikt för brandens
lågor utan även förskönande och representativt.
Stora Torget hade redan 1871 försetts med gräsmattor
och buskar framför den nyanlagda järnvägsstationen
och stadsparkens anläggande var en del av samma
ideal.

I Arvikas stadsplaner från sent 1800-tal syns tydligt
den första gemensamma svenska byggnadsstadgan
från 1874. I den anges hur städer ska byggas för att
minska brandrisken, bland annat genom breda

ÖSTRA ESPL ANADEN SEDD NORRUT MED DE ÄLDSTA K VARTEREN TILL VÄNSTER OCH ÄNGEN, SOM VAR DEN
FÖRSTA UT VIDGNINGEN AV KÖPINGEN, TILL HÖGER.
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H U R H U S E N S E R U T 1 8 8 0 –1 91 4
Med alla nya verksamheter och inflyttade människor
startade en period av febril byggnation. År 1897
fanns det 215 hus i köpingen och dess närmaste
omgivning. Men bara under åren 1901–1906 byggdes
ytterligare 110 nya boningshus, 24 fabriker och
80 uthus.
Framemot slutet av 1800-talet ser vi en större mångfald av byggnader i olika arkitekturstilar. I och med
bättre kommunikationer nåddes man lättare av
stilideal och trender från omvärlden. Tidigare hade
byggandet varit präglat av den lokala byggnadstraditionen och av de material som fanns att tillgå
i den närmsta omgivningen som trä, järn, näver,
lera och skiffer. Men nu kunde material fraktas
med tåg långväga ifrån.
Det byggdes så det knakade i den lilla köpingen,
så mycket att den 1911 äntligen blev till stad.
Flera av de äldre låga trähusen revs och köpingens utseende förändrades snabbt. Kvar var dock
den sammanhållande strukturen med raka gator
och kvadratiska kvarter som tillsammans med en
relativt måttlig skala höll samman stadsmiljön.
Ett äldre statligt direktiv angav att gatuhusen inte
skulle byggas högre än gatans bredd, i Arvika tolv
meter, för att skapa enhetliga gaturum. Tolvmetershöjden sprängdes dock av höga industribyggnader
och strax efter sekelskiftet även av bostadshus i
kvarteren kring torget. Ordentliga gatubeläggningar
gjorde gatorna mer stadsmässiga och trädplanteringar
och parker gav en förskönande representativitet.

SCHWEIZERSTILEN MED SIN SNICK ARGL ÄDJE BLE V POPUL ÄR
I SLUTET AV 1800-TALET. ET T HUS SOM BYGGTS OM M ÅNGA
GÅNGER ÄR HILLBOMSK A HUSET PÅ KÖPM ANGATAN 9 SOM
VARIT POSTKONTOR OCH HÄR HAR ET T LITET KLOCK TORN
PÅ TAKET. ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV.
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Ett typiskt hus i de centrala delarna var två
våningar högt med affärslokaler i bottenvåningen
och bostadslägenheter i det övre våningsplanet.
I kvarteren närmast torget byggs gatuhusen vägg
i vägg med fastigheten intill, så att det med tiden
bildas slutna kvarter med bostadshus mot gatan,
och gårdar i kvarterens mitt med uthus, magasin
och verkstäder.
Trä är fortfarande det vanligaste materialet för
bostadshusen. I norra utkanten av stadskärnan
byggs större flerbostadshus i trä, vilka kan ha
detaljrika snickerier med drag av ”schweizerstil”
i gavelpartier och hörntorn. Färgsättningen är fortfarande traditionell med influenser från respektive
tidsperiods trender. Fasaderna är oftast ljust målade
i stenimiterande grått, gult eller beige, med mörkare
detaljer kring fönster och på lister i brunt, rött eller
mörkgrönt. Några villor som byggdes under 1910-talet
då nationalromantiken var modern kunde dock ha
mörkare fasader i brunt eller rött. På taken ser vi fortfarande det grå skiffret från Glava men det blir mer
och mer vanligt med plåttak eller tegelpannor.
E N K L A H U S PÅ Ä N G E N

Åren runt sekelskiftet 1900 byggs Ängen och Nyckelmyren i mycket snabb takt. Bostadsbristen för
industrins arbetare skulle åtgärdas fort med hjälp
av mindre fristående hus i ett till två plan samt lite
större flerbostadshus i två till tre plan. Familjer
bodde ofta trångt med många på liten yta. Det var
inte längre rejäla timmerhus som uppfördes, utan
mycket enkla konstruktioner med väggar av plank
ytterst och innerst, med sågspån som isolering där-

”HJERTLIG GRATUL ATION PÅ NA MNSDAGEN AF DIN LILLE
GUBBE”. EN K ÄRLEKSFULL HÄLSNING MED EN BILD AV
SKOLGATAN SET T FRÅN ST YCK ÅSEN, DE NÄRMSTA HUSEN
LIGGER PÅ ÄNGEN OCH ÄR TRÄHUS MED SKIFFERTAK I OLIK A
STORLEK . OK ÄNT ÅR, MEN TROLIGT VIS I BÖRJAN AV 1900.
ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV.

A RV IK A S HI S T OR I A

FÖRENINGSVERKSAMHETEN VAR STARK UNDER DECENNIERNA
KRING SEKELSKIFTET 1900. FRÄLSNINGSARMÉN BYGGDE
SIT T HUS 1888 PÅ NYGATAN 23. FOTO FRÅN 1912, ARVIK A
KOMMUNS BILDARKIV.

KRING SEKELSKIF TET 1900 BYGGS BOSTADSHUSEN I EN
STÖRRE SK AL A OCH MED RIK T UTFORM ADE FASADER.
DET HÄR HUSET VID TORGET UPPFÖRDES I SLUTET AV
1800-TALET, MED ET T AVFASAT HÖRN ENLIGT DIREK TIV
I 1874 ÅRS BYGGNADSSTADGA (§29).

emellan. Taken var av papp eller plåt. De flesta av
dessa hus är nu rivna eller ombyggda, men ett fåtal
finns kvar.
V I L LO R

I slutet av 1800-talet blev det populärt att bo i villa,
vilket främst var förunnat de som hade det gott
ställt. Det uppfördes vackra trävillor med välanlagda
trädgårdar i dåtidens utkanter, som dock idag räknas
som centrala Arvika. Mot till exempel Styckåsen och
Minnebergsskogen byggdes stora trävillor, ofta med
verandor.
STENHUSARKITEK TUR

Kring torget och affärsgatorna i centrum uppfördes
rejäla byggnader i tegel med putsade fasader. Från
1980-talet och framåt byggdes flera stora treoch fyravånings bostadshus med handel i bottenvåningarna. De putsade fasaderna gavs ofta en rik
dekor. Bottenvåningarna hade kvaderindelningar i
putsen för att likna sten och övre våningarna kunde
ha klassiserande detaljer som fönsteröverstycken och
pilastrar. Flera av husen kröntes av torn och det blir
vanligare med plåttak, som kunde formas lätt över
de varierande takfallen. Tydliga exempel på stenhusarkitekturen är Sparbankshuset från 1910 med
rik dekor, det stora L P Svenssonhuset i hörnet mot
Hantverksgatan/Storgatan med alla sina torn samt
Wermlandsbankens hus på Kyrkogatan från 1907.

Offentliga byggnader hade ofta putsad fasad. Byggnaderna är tydliga i sin arkitekturstil och en del av
dem är ritade av arkitekter från andra städer, istället
för utformade av den lokala snickaren som tidigare. Vi
ser nyklassicism (1800–1890), historiserande blandade
stilar (1890-1900), jugend (1900-1910), nationalromantik (1910-1920) samt 1920-talsklassicism.
Klev man av tåget vid järnvägsstationen i början av
1900-talet var det ett ståndsmässigt centrum som
mötte ögat, 1911 krönt av Trefaldighetskyrkan uppe
i fonden av Torggatan. De lägre trähusen med skiffertak var fortfarande dominerande, men köpingen blev
mer och mer stadsmässig i och med stenhusen kring
torget. Även längre ut från centrum byggdes offentliga
byggnader som frikyrkobyggnader, föreningslokaler,
badhus, skola och gymnastikhus. Stadshuset var
färdigt 1904. Arvika hade därigenom fått en rad
representativa byggnader av vilka många finns
kvar idag.
Under 1890–1914 var en rad storbyggen för industrin
igång, fabriker byggdes och byggdes till. Industrier
hade oftast sin fasad oputsad med synligt tegel. Det
gällde även mindre verkstadsbyggnader och stall på
innergårdarna. De tidiga industrierna var belägna
inom staden men från 1910-talet skedde en successiv
utflyttning till särskilda industriområden.
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DE S OM BYG GDE H US EN

KO N S T H A N T V E R K E T

De som byggde hus hade under 1800-talets början
och mitt haft titlar som murare, snickare och timmerman. Köpingen hade även haft konstbyggmästare som
A. M. Wennerström, C. Sandelin och J. H. Cronberg.
Men runt sekelskiftet 1900 och fram till mitten av
1900-talet var titeln byggmästare mer vanlig. Flera av
dem var troligtvis före detta murare eller snickare.
Några av Arvikas byggmästare var Gustaf Halfvorsson,
Simon Flodén och Simon W Olsson. Byggmästarens
uppgift var att organisera byggandet. Några av dem
satt samtidigt i stadsfullmäktige eller som suppleanter
i byggnadsnämnden.

I Arvika finns än idag en stark tradition av hantverk,
vilket kan ha grundat sig i att vem som helst kunde
flytta till köpingen och fritt starta en hantverksrörelse
utan att tillhöra ett skrå under 1800-talet. Men det
fanns även en flitig hemslöjdsproduktion i trakten
och hantverket utvecklades å ena sidan till industri,
å andra sidan till konsthantverk. Konstnärer som
Christian Eriksson och Gustaf och Maja Fjaestad
samarbetade med hantverkarna runt sekelskiftet
1900. Konstnärer och konsthantverkare sökte sig hit
och härigenom skapades Rackstadskolonien. År 1922
öppnade Sveriges första konsthantverksbutik i Arvika.

Ett arkitektkontor i Stockholm vid namn Ullrich
& Hallqvist fick flera stora uppdrag i Arvika, som
Kristinehamnsbanken 1903, gymnastiksalen
Katedralen 1912 och Centralskolan 1914. Flera av
Arvikas byggnader från 1900-talets första decennier
ritades av de lokala arkitekterna Ludwig Mattsson
eller Wilhelm Eick.

Även om det främst var föremål som skapades, som
möbler, textiler och keramik, så kan man se spår av
den starka hantverkstraditionen i byggnader. Framförallt gäller det smidet, det finns många fina smidesdetaljer på byggnader från den här tiden runt sekelskiftet 1900, som räcken, staket, skyltar, balkonger,
vindflöjlar och takryttare. Kanske har även snickeriet
influerats av den starka hantverkstraditionen med
mycket uppfinningsrikedom och detaljkänsla.

Glasmästare, plåtslagare och målare fick nytta av det
intensiva byggandet i Arvika och det efterföljande
behovet att underhålla och modernisera. Bleckslagare
som tidigare tillverkat kärl och husgeråd blev istället
plåtslagare, då plåttak blev vanligare än skiffertak på
nybyggen runt sekelskiftet 1900.

FRÅN BRÖDERNA WENNERSTRÖMS MEK ANISK A VERKSTAD
KOMMER DEN HÄR T YPRITNINGEN AV SMIDESDETAL JER
TILL BYGGNADER. MÖNSTRET K ÄNNS IGEN PÅ VILL AN PÅ
M AGASINSGATAN 19. RITNINGEN FINNS I ARVIK A KOMMUNS
BILDARKIV.

60

A RV IK A S HI S T OR I A

”EN STOR OCH VÄSENTLIG ORSAK TILL SK ALL OCKSÅ FRA MHÅLL AS OCH FRA MHÅLLES OCKSÅ AV ALL A DE KONSTNÄRER SOM
VERK AT OCH FORTFARANDE VERK A HÄR, NÄ MLIGEN DET L ÄT TSA MM A HOS INFÖDINGARNA SJÄLVA , BYGDENS EGET FOLKS
KONSTNÄRLIGA INSTÄLLNING, FRÅNVARON AV PRYDERI OCH LUSTEN AT T L ÄGGA SIG UTI MERA FRIA INDIVIDERS LIVSFÖRING .
DET TA I FÖRENING MED DEN RENT BOKSTAVLIGT TAL AT FRIA LUF T OCH VIDD SOM ÄR ÖVER BYGDEN HAR SK APAT DENNA
TRIVSEL , SOM ÄR EN REN NÖDVÄNDIGHET FÖR SK APANDE KONSTNÄRER. GUSTAF FJAESTAD HAR SA MM ANFAT TAT DENNA
K ÄNSL A SÅ: AT T FÅ KOMM A BARFOTA GENOM STADEN SL ÄPANDE PÅ EN DRAGK ÄRRA UTAN AT T NÅGON VÄNDER SIG OM
OCH TIT TAR – DET ÄR TRIVSEL . ”
UR ”ARVIK A , KÖPINGEN OCH STADEN” AV LINUS BRODIN, 1936. BILDEN VISAR K YRKOGATAN PÅ 1890-TALET.
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A RV I K A B L I R S T A D 1 91 1
Arvikas explosiva utveckling med ekonomiskt uppsving och stadsmässig bebyggelse gav självförtroende
att ansöka om stadsrättigheter igen, trots flera bakslag
under 1800-talets andra hälft. Konungens befallningshavare konstaterade nu att ”köpingen numera nått
den storlek och utveckling att stadsrättigheter bör
kunna tillerkännas densamma”. Den 1 januari 1911
blev Arvika köping, som fyllde 100 år, istället till
Arvika stad.
Händelsen firades storslaget. En hantverks-, industri,
och konstutställning anordnades på Tivoliplatsen
där traktens slöjd, lantbruk, konst och industri visades
upp. Paviljongerna på utställningen ritades av Elis
Benckert, en ung arkitekt som var vän med Christian
Eriksson. När utställningen var klar användes platsen
för att skapa Stadsparken, som invigdes 1914. Stadens
egen församlingskyrka, Trefaldighetskyrkan, invigdes
samma år som Arvika blev stad, 1911. Detta år inkorporerades även Sågudden med staden och två år senare
började arbetet med att göra i ordning platsen till ett
friluftsmuseum.

på land i skepnad av en vit häst, något som Selma
Lagerlöf skrivit om i berättelsen "Vattnet i Kyrkviken".
En annan teori är att det anspelar på Arvikas omfattande hästhandel eller dess långa travtraditioner. I vilket
fall blev Christian Erikssons stegrande häst förlaga
till det stadsvapen som riksheraldiker Adam Lewenhaupt tog fram. Det föreställde en stegrande vit häst
tillsammans med 13 kugghjul i silver mot en himmelsblå botten. Kugghjulen syftade på industrins betydelse
i staden. Vapnet antogs som Arvikas stadsvapen
1918 och blev hela kommunens vapen vid kommunsammanslagningen 1971.

S T A D S VA P N E T
Vid utställningen 1911 tillverkades en minnespeng
för stadens grundande, med en häst som motiv.
Elis Benckert utformade medaljen efter en idé från
Christian Eriksson som inspirerats av ett foto på en
stegrande häst på en hästmarknad på torget 1905.
Christian Eriksson utformade också portalen in till
utställningen, även den prydd av en häst. Det finns
flera teorier om varför det var just en häst som fick
stå som symbol för Arvika. En teori är att det anspelar
på en värmländsk sägen, i vilken näcken ska visa sig

BILDEN SOM SÄGS HA INSPIRERAT TILL STADSVAPNET. FOTOT
ÄR TAGET I SAMBAND MED EN HÄSTMARKNAD PÅ TORGET 1905.
HUSET I BAKGRUNDEN MOTSVARAS AV HANDELSBANKEN IDAG.
FRÅN ARTIKEL AV LEIF HÖÖK 2003.

FINMEK ANIKERN JAKOB JAKOBSSON, ÄVEN K ALL AD PINN-JAKOB (DÅ HANS FAR TILLVERK ADE PINNSTOL AR), HAR M ÅL AT DEN
HÄR TAVL AN ÖVER ARVIK A 1911. MED STOR PRECISION LYCK ADES HAN M ÅL A EN FLYGBILD ÖVER DEN NYBLIVNA STADEN, FASTÄN
HAN TROLIGT VIS ALDRIG SUT TIT I ET T FLYGPL AN SJÄLV OCH SET T ARVIK A FRÅN OVAN. BILD FRÅN ARVIK A KOMMUNS ARKIV.
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ARVIK AS STADSVAPEN PÅ EN BILD FRÅN 9 M ARS 1919. FOTO: GUNNAR ÖDVALL , ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV.
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EN S VACK A I U T V ECK L INGEN
191 4 –19 3 0
Industrins starka utveckling pågick fram till första
världskrigets utbrott 1914, då den avmattades. Det
medförde en omfattande arbetslöshet och strejker
förekom. Olika nödhjälpsarbeten sattes in för att
motverka arbetslösheten, bland annat förbättrades
gatunätet under 1920-talet. År 1918 var kriget slut
men nedgången i industrin bestod. Under 1920-talet
tillkom bara två industrier, Thermia-Verken och
Arvika Skinnberederi.
H AG A I N KO R P O R E R A S 1921

I området Haga, väster om stadskärnan, hade hus
börjat uppföras redan under mitten av 1800-talet.
Det blev ett utpräglat arbetarområde där industriarbetare byggde enkla hus. Området var inte planlagt,
det fanns inga ordentliga gator, inget vatten och inget
avlopp. Våtmarken Palmviken gick in som en kil
mellan Haga och innerstaden och skillnaden mot
det strikta rutnätet i innerstaden var tydlig. Haga
hade varit municipalsamhälle (ett tätbebyggt område
med vissa regler, dock inte köping eller stad) men
1921 inkorporerades det, efter långa diskussioner,
med Arvika stad. Med Hagas 1700 personer ökade
Arvikas befolkning till 7045 invånare över en natt.
År 1917 hade även närliggande Agneteberg och
Palmviken köpts in.

linjer. Stadsplanen är den senaste som gripit över
hela innerstaden och gäller fortfarande för flera
kvarter. I övrigt gjordes inte många planer under
perioden 1920–30 vilket berodde på den minskade
byggnadsverksamheten.
K VA R T E R S N A M N

Arvikas kvarter fick sina namn under 1920-talet.
En del kvarter namngavs efter verkliga personer
eller andra företeelser från Arvika, som Apotekaren,
Stuart och Källaren. Innan kvartersnamnen var det
tomtnummer som gällde. I något fall lever det gamla
numret kvar som namn på ett hus eller område,
som till exemplet 107:an på Ängen. Beslut om att ett
fastighetsregister skulle upprättas togs 1917 men
registret var klart först 1928.
KO M M U N I K AT I O N

Den första busslinjen i Arvika startade 1922.
Ytterområdena Dottevik, Agneteberg och Sanatoriet
trafikerades med stadsbussar men även kommunikationerna med landsbygden förbättrades. Dagliga
förbindelser öppnades till Karlanda, Töcksfors,
Bogen och Gunnarskog. År 1928 öppnades en ny
järnvägslinje till Årjäng och Mellerud med DalVästra Värmlands Järnväg.

N Y S TA D S P L A N 1923

År 1923 upprättades en ny stor stadsplan som omfattade
hela det gamla innerstadsområdet, men även nya
kvarter för bostäder och industri mot Minnebergsskogen och Styckåsen-Vik. Rutnätsmönstret var inte
längre modernt så nya områden fick gator med mjukare

BYG GNAT ION M EL L A N
1 91 4 O C H 1 9 3 0
Från första världskriget 1914 och ett par decennier framöver var byggnadsverksamheten
låg, vilket skapade bostadsbrist och trångboddhet. Lån togs för att öka bostadsbyggandet.
Vi ser några småhusbyggen från den här tiden i
de nyanlagda kvarteren utanför stadskärnan.
Men framförallt större villor, för dem som hade
pengar trots bistra tider, till exempel de stora
villorna på Styckåsen. Här ser vi den typiska
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1920-tals klassicistiska stilen med putsade fasader
och klassiserande detaljer. Det byggdes även
enstaka flerbostadshus som Hedenskogshuset
1925. Några offentliga byggnader uppfördes
också, som biografpalatset Palladium 1926,
ett badhus och några ordenshus.

A RV IK A S HI S T OR I A

PÅ K ARTAN FRÅN 1929 ÄR ARVIK AS SPRIDNING UTANFÖR DE ÄLDRE RUTNÄTSK VARTEREN T YDLIG .
FRA MFÖRALLT MED HAGAS INKORPORERING 1923. VI SER ÄVEN HUR NYA TOMTER STAK ATS UT MEN
INTE ÄNNU BEBYGGTS.

PÅ HANT VERKSGATAN 11 BYGGDES DET SOM K ALL AS HEDENSKOGSHUSET 1925, ET T EXEMPEL
PÅ DE MER PÅKOSTADE HUS SOM ÄNDÅ BYGGDES UNDER DEN HÄR PERIODEN.
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MODER NISM ENS S TA R T
19 3 0 - T A L
En världsomfattande ekonomisk depression inledde
1930-talet.Sverige hade samtidigt en av Europas lägsta
bostadsstandarder. Ofta saknades både vatten och
avlopp i bostäderna. I Arvika ökade antalet inflyttade arbetarfamiljer under 1930-talet och trångboddheten var stor.
Staten tog nu för första gången ett övergripande
ansvar över bostäderna. För den socialdemokratiska
regeringen som kom till makten 1933 var bostadsbyggandet viktigt då en stor del som röstade på
arbetarpartiet levde trångt och under dåliga sanitära
förhållanden. Statsminister Per-Albin Hanssons
tankar om ”folkhemmet” formades nu. Det skulle
finnas en grundtrygghet för alla medborgare med
folkpension, sjukförsäkring och nioårig skolgång.
En dröm om ett nytt samhälle tog form. Bostadsfrågan
- hur den stora merparten av befolkningen skulle få
bostäder till ett överkomligt pris - var en av decenniets
stora frågor. En bostadssocial utredning tillsattes av
staten 1933 för att kartlägga problemet med den dåliga
bostadsstandarden och föreslå åtgärder. Ett resultat
blev att staten gav subventioner (bidrag) och förmånliga lån till bostadsbyggande som uppfyllde vissa krav. I Arvika tog man hjälp av subventioner under mitten av 1930-talet för att lindra nöden för

66

de sämst ställda. Ett antal ”barnrikehus” för stora
familjer byggdes som två- eller fyrafamiljshus i
utkanten av staden, som Haga och Gate.
A R K I T E K T E R G E R S I G I N I D E B AT T E N

Innan 1930-talet anlitades arkitekter främst för
offentliga byggnader och exklusiva privatbostäder,
inte för bostäder åt arbetarklassen. Men nu ger sig
Sveriges ledande arkitekter in i samhällsdebatten
med skriften ”Acceptera”, som publiceras i samband
med den stora Stockholmsutställningen 1930. Utställningen innebar ett genombrott i Sverige för den
nya funktionalistiska synen på samhällsplanering
och arkitektur.
Enkelhet och saklighet var nyckelord och all onödig
dekoration avvisades. Tidigare hade byggnaderna
utformats mer utifrån bygdens tradition. Men
1930-talets funktionalism var en del av en internationell modernism som helt blickade framåt och
tog avstånd från historien. Bort från det gamla, mörka,
trånga och ohygieniska. Nu skulle arkitekturen bygga
på förnuft och teknik. Formen skulle följa funktionen
och inte låtsas vara något annat än den funktion
som byggnadsdelen hade att fylla.

1 9 3 0 -T A L S F U N K T I O N A L I S M E N
I A RV I K A S T A D S K Ä R N A

H U R H U S E N S E R U T PÅ
1 9 3 0 -T A L E T

De för 1930-talet typiska långsmala flerbostadshusen i tre våningar, placerade i nord-sydlig
riktning för bästa ljusinsläpp, ser vi inte i centrala
Arvika. Kanske på grund av den strikta kvartersstrukturen. Här har istället flerbostadshusen
anpassat sig till rutnätsstaden och tagit i anspråk
en av tomterna i ett kvarter. Vi ser också några
stora enfamiljsvillor, till exempel vid Styckåsen.
WC och badrum men även kylskåp och rostfri
diskbänk blev för första gången standard i
villorna. Hygien var en väsentlig del i funktionalismens ideal. Ett antal fristående två- eller flerfamiljshus i form av kubliknande tvåvåningshus byggdes centralt i Arvika. En hel del äldre
byggnaders träarkitektur skalades av och gavs
en modern putsad fasad.

Den typiska ”funkisstilen” från 1930-talet har
en slätputsad ljus fasad, gärna vit. Fönsterkarmar
är målade mörkare för att kontrastera mot den
ljusa fasaden, ofta i grönt. Stora perspektivfönster är en nymodighet och de får gärna gå
över hörn. Annars är fönstren en, två eller tre
lufter utan någon spröjs. Sadeltaken är ofta
flacka, ibland nästan platta, och täckta med
grönmålad plåt eller tegelpannor. Eftersom all
dekoration är bannlyst får arkitekterna istället
utlopp för sitt skapande i byggnadsdelar som
har en funktion, som balkonger (ofta rundade),
villaterrasser, entrétak, runda fönster eller
uppglasade trapphus.

A RV IK A S HI S T OR I A

ET T HUS FRÅN 1938–41 MED T YPISK A FUNK TIONALISTISK A DRAG, SOM DEN L JUST PUTSADE FASADEN,
PERSPEK TIVFÖNSTER ÖVER HÖRN OCH RUNDADE BALKONGER.
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L ÅG I N T E N S I V P E R I O D

Eftersom Arvikas ekonomiska tillväxt byggt på
tillverkningsindustrin drabbades staden hårt av
1930-talets depression och det skulle dröja ända till
1960-talet innan en ny stor blomstringsperiod syntes.
Flera industrier fick läggas ner och byggnadsverksamheten sjönk. Den märks tydligt på stadsplanerna
då inte en enda ny stadsplan som öppnade upp för
ett nytt bebyggelseområde kom till mellan 1930–1950.
Dock ändrades några planer i centrala Arvika.
Stadens nya läroverk Solbergaskolan stod till exempel
klart 1933, ritad i funktionalistisk stil av arkitekten
Gustaf Birch Lindgren. Kooperativa Förbundets
Arkitekt och Ingenjörsbyrå (KFAI )ritade en byggnad
med konsumbutik på Kyrkogatan 20, vilken hade
tydliga drag av funktionalism redan 1928. En liten
torgliknande plats skapades på hörnet vilket bröt
mönstret med hörnhus i 1811 års rutnät.

HAMNEN

Under 1931–33 utvecklades hamnområdet genom att
stränderna fylldes ut och ny mark skapades. År 1937
hade hamnverksamheten sin topp, men därefter
minskade aktiviteten. Konkurrensen från bilar och
bussar blev för stor när det gällde persontrafiken
(som upphörde redan 1935) och från lastbilar och
järnväg när det gällde godstransport.

"AFFÄRSHUS I ARVIK A FÖR ARVIK A KONSUMTIONSFÖRENING " RITADES AV ESKIL SUNDAHL 1928. DET VAR T VÅ ÅR INNAN
STOCKHOLMSUTSTÄLLNINGEN 1930 SOM GJORDE AT T ”FUNKISEN” SLOG IGENOM I SVERIGE. PÅ UTSTÄLLNINGEN RITADE ESKIL
SUNDAHL EN SKOLBYGGNAD. HAN VAR EN AV MEDARBETARNA BAKOM DEN BANBRY TANDE SKRIF TEN ”ACCEPTERA” OCH
CHEFSARKITEK T PÅ KFAI MELL AN 1924–58.
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K R I G S T I D O C H 19 4 0 -T A L
A N D R A VÄ R L D S K R I G E T

Andra världskrigets utbrott 1939 gjorde att folkhemsbygget fick ta en paus. Arvika kom på grund av
närheten till Norge att påverkas i hög grad. I och omkring staden vistades militära förband och en ström
av norska flyktingar flydde över gränsen från den
tyska ockupationen.
L ÅG B O S TA D S S TA N DA R D

När kriget var slut 1945 var bostadsstandarden
fortfarande mycket låg. I Sverige saknade 65% av
bostäderna vattentoalett och 80% saknade dusch
eller badkar. Människor fortsatte att söka sig in till
städerna från landsbygden och det var inte ovanligt
att en hel arbetarfamilj på sju-åtta personer bodde
i ett rum och kök.
FO L K H E M M E T

Den svenska industrin var dock intakt efter kriget
när stora delar av Europa låg i ruiner och en lång
period av stadig uppgående ekonomisk tillväxt inleddes. Nu kunde Sverige börja bygga det efterlängtade
folkhemmet. Målet var att skapa goda och hygieniska
bostäder för hela befolkningen.

KO M M U N A L A B O S TA D S B O L AG E T
– ”A L L M Ä N N Y T TA N ”

Arvika Bostads AB bildades redan 1940 för den så
kallade ”allmännyttiga” bostadsförsörjningen. De
första hyreshusen stod klara 1942, omkring Repslagaregatan. Bostadsbolaget fortsatte bygga under 1950-talet
främst i utkanterna av staden, som Högåsen, Agneteberg och Styckåsgatan. Inom det centrala rutnätet
byggdes nytt bara i enstaka fall. Hyreshus byggda av
allmännyttan prioriterades när staten delade ut sina
bidrag och lån. Men även mindre villor, så kallade
egnahem, fick generösa statliga lån.
S TA D S A R K I T E K T W E R N E R G J E R M I N G

Tongivande för Arvikas modernistiska arkitektur
blev Werner Gjerming, stadsarkitekt i hela 30 år
mellan 1938 och 1968. Han var född i Värnamo och
fick efter arkitektexamen anställning på arkitektbyråer
i Stockholm och Göteborg, bland annat hos Ragnar
Östberg. Gjerming utformade flera stadsplaner för
Arvika och ritade bland annat tingshus, Gateskolan,
folktandvård, ålderdomshem, polishus, affärshus i
kvarteret Fogden, och tillbyggnad på Solbergaskolan.
Förutom stadsarkitekt var han även distriktsarkitekt
i Västra Värmlands distrikt.
L A N D S BYG D I N KO R P O R E R A S M E D S TA D E N

År 1944 inkorporerades Arvikas landsförsamling
med staden och befolkningen ökade från 9 044
personer till 15 810.

STADSPL ANEN FÖR K VARTERET NYCKELN GJORDES 1946
OCH 1952 STOD FLERBOSTADSHUSEN KL ARA DÄR ARVIK A
BOSTADS AB VAR BYGGHERRE.

STADSARKITEKT WERNER GJERMINGS F.D. VILL A PÅ
SKOLGATAN 5, RITAD AV HONOM SJÄLV 1946.
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19 5 0 -T A L E T
B O S TA D S U N D E R S Ö K N I N G A R

Tron på att allt kunde göras bättre med ökad kunskap
och vetenskap var stark. Hemmets funktioner studerades in i minsta detalj och resultatet sammanställdes
i normsamlingen God Bostad som kom ut 1954. Där
angavs de mått på hygienutrymmen, standard för
skåp, arbetsytor i kök o.s.v. som skulle uppfyllas för
att få de förmånliga statliga lånen. På så sätt styrde
staten vad som kom att byggas. Kommunala och allmännyttiga bostadsföretag som byggde hyresrätter
prioriterades. Målet på 1940-talet var att en familj
med fyra personer skulle bo i två rum och kök till
en kostnad av 20% av en industriarbetares lön. På
1950-talet ökade målet till tre rum och kök. Trångboddheten minskade successivt.

B O S TÄ D E R

En motreaktion till de schematiskt uppradade längorna från 1930-talet var att man på 1950-talet hellre
byggde bostäder kring gårdar, gärna med sparad
terräng med träd och klippor. ”Det goda grannskapet”
var stadsplaneringsidealet. Det planerades lagom
stora grannskapsenheter med egen skola, närbutiker,
parker och lekplatser. I Arvika byggdes de första
höghusen på en naturlig höjd vid Styckåsen. I vissa
kvarter inom rutnätsstaden revs all bebyggelse för
att flerbostadshus skulle kunna anläggas inom ett
helt kvarter. De norra delarna av Palmviken bebyggs
på samma sätt. Samtidigt anläggs nya områden med
välplanerade mindre villor i utkanten av staden.

EF TER MÖNSTER FRÅN DANVIKSKLIPPAN I STOCKHOLM UPPFÖRDES UNDER SLUTET AV FEMTIOTALET SEX
PUNK THUS UPP MOT ST YCK ÅSENS SL ÄNT. BYGGNADERNA PL ACERADES I TIDIGARE ORÖRD SKOGSM ARK ENLIG
TIDENS IDE AL ”HUS I PARK”. BILDEN ÄR TAGEN VÅREN 1960 AV HERM AN, VÄRML ANDS MUSEUMS BILDARKIV.
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BYG G S E K TO R N B L I R S TO R S K A L I G

Byggandet karaktäriserades fortfarande av hantverksmässighet under 1950-talet, men bit för bit anammades
nya tekniska möjligheter. Byggmästarna hade inte
längre samma ställning utan stora byggen togs över
av företag som L E Lundberg, Huse, Diös och Skanska.
Byggena beställdes i sin tur av stora byggherrar som
Arvika Bostads AB och HSB. Småhusbyggen som
tidigare utförts av lokala företag övertogs mer och
mer av småhusfabrikanter som byggde efter standardritningar.
HANDEL

När ekonomin blev bättre på 1950-talet var framtidsoptimismen stor och konsumtionen ökade.
Snabbköpen gjorde entré och så småningom varuhusen. Varuhuskedjorna fick central tomtmark i de
flesta städer, då kommunerna annars riskerade att
förlora handel till grannkommunen. På Arvikas
centrala affärsgator infogades nya affärs- och
bostadshus under 1950-talet, ofta med rött tegel
i fasaden.

H U R H U S E N S E R U T PÅ
1 9 5 0 -T A L E T
1950-talets byggnader har ofta tegelfasad
och omsorgen om material och detaljer är
tydlig. Fasaderna är påkostade med inslag
av mosaik, kopparinklädda delar, skivor i
sten och putsade fält. Arkitekturen är gärna
asymmetrisk med udda fönsterformer
samt uppdelning av byggnadskroppen
genom förskjutningar eller variation av
takhöjder. Stora perspektivfönster med
smäckra träkarmar, är fortfarande vanligt.
Entréer kan ha dekorativa omfattningar
av tegel eller glasbetong.

ÖK AD BILISM

Fler får råd att köpa egen bil. Villor, men även flerbostadshus, byggs därför med garage. Bostadsområden
trafiksepareras så att gång- och cykeltrafikanter
skiljs åt från biltrafiken och man eftersträvar bilfria
gårdar där barnen kan leka. Med varuhusen i centrum
ökade även behovet av centrala parkeringsytor. I
kvarteret Juvelen byggdes en stor parkeringsanläggning ovanpå affärslokalerna när EPA uppförde sitt
stora varuhus.

1955 STOD DET FÖRSTA EPA-VARUHUSET KL ART I ARVIK A .
DET VAR ET T PÅKOSTAT BYGGE I RÖT T TEGEL MED FINA
M ATERIALK VALITETER, T YPISK T FÖR 1950-TALET. NÄR
NÄSTA EPA-VARUHUS BYGGDES PÅ ANDRA SIDAN K VARTERET
HADE DE BÅDA HUSKROPPARNA FÖRBINDELSE MELL AN
VARANDRA .

SOMM ARRE A HOS DEFA I ARVIK A 16/7 1949. BUTIKEN L ÅG I
CIT YHUSET VID KORSNINGEN STORGATAN–M AGASINSGATAN
OCH HADE BL AND ANNAT EN STOR LEKSAKSAVDELNING
EN TRAPPA NER. FOTO: VALFRID NILSON, VÄRML ANDS
MUSEUMS BILDARKIV.
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19 6 0 -T A L E T
S TO R T U P P S V I N G FÖ R I N D U S T R I N

Under 1960-talet pågick en exceptionell ekonomisk
och industriell utveckling i hela Sverige och i Arvika
syns detta tydligt. Arvikaverken togs över av Volvo
med smedja och gjuteri för att tillverka lastmaskiner.
Sedan tidigare fanns bland annat Thermia-verken
och Svenska Tobaks AB. De flesta industrier flyttade
ut från innerstaden till industriområden för att kunna
expandera. Industrin fick nytta av landsbygdens
befolkning som inte längre behövdes i jordbruket
på grund av rationaliseringar. Arvikas befolkning
ökade kraftigt.
PL ANERING

Den fysiska planeringen fick stort inflytande över
den byggda utvecklingen på 1960- och 1970-talen.
Byggandet styrdes på många sätt av nya rationella
och industrialiserade produktionsmetoder som
tvingade fram större skala och enhetlighet. Övergången till modern stadsplanering skedde förhållande-

vis sent i Arvika. Kanske för att den ekonomiska utvecklingen under första halvan av 1900-talet gått relativt sakta framåt. Från första världskriget som bröt
ut 1914 och ända fram till 1950-talet var byggtakten
långsam om man jämför med 1960-talet. Under det
här decenniet fastställdes 20 planer och 55 äldre
stadsplaner ändrades.
GENERALPL ANER

I en ny byggnadslag från 1947 fick kommuner planmonopol och större möjligheter att styra var, när
och hur byggande skulle ske. Det allmänna bästa
skulle vara vägledande och generalplanen blev det
viktigaste instrumentet, motsvarande dagens översiktsplan. Den skulle fungera som utgångspunkt för
stadsplanerna och analysera bland annat täthet,
trafiksystem och olika ytors användning. Kommuner
skulle även göra bostadsbyggnadsprogram där det
framtida behovet av bostäder uppskattades.

DET ÄR PARKERINGARNA SOM ÄR HUVUDSAKEN FÖR EN AT TRAK TIV STADSK ÄRNA PÅ 1960-TALET. K ARTA FRÅN 1973. OCH
PARKERINGSHUS, TAKPARKERINGAR OCH PARKERINGAR PÅ ÖPPNA Y TOR SOM TORG OCH RIVNINGSTOMTER ÄR VANLIGT.
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A R V I K A S G E N E R A L P L A N 1961

Arvika kommun tog kontakt med Vattenbyggnadsbyrån (VBB) 1948, vilket var ett av landets ledande
arkitektkontor med uppdrag att göra generalplaner.
De var inarbetade i den modernistiska tidsanda som
genomsyrades av en stark framtidstro. Från början
anlitades de för att rita några mindre planer, men
1950 fick de uppdraget att utforma en generalplan
för Arvika.
Ökad bilism och sanering, det vill säga rivning av
äldre bebyggelse, var de två huvudbudskapen i generalplanen, som var klar 1961. Analysen var att en växande
befolkning med ökad levnadsstandard innebar fler
varuhus och kontor i centrum och de behövde vara
tillgängliga med bil. Lösningen var bredare
gaturum, takparkeringar, särskilda varuintag och
kompakta, stora byggnader utan gårdar. Generalplanen
föreslog att Järnvägsgatan skulle breddas till en
fyrfilig pulsåder. Fem tvärgator skulle mata in trafiken
i centrum upp mot Fabriksgatan där sex parkerings-

hus skulle byggas med sammanlagt 2 860 parkeringsplatser Detta förutsatte en omfattande rivning av
hus i centrum.
”SANERING”

Ordet totalsanering användes flitigt eftersom många
av de gamla husen inte ansågs uppfylla de moderna
kraven. ”Det med hänsyn till läge, omfattning och
bebyggelsens kvalité angelägnaste saneringsområdet
är Ängenområdet” stod det i generalplanen. Här
fanns till stor del enkla byggnader för arbetare och
de skulle ersättas av hyreshus med modern standard.
Redan 1941 hade stadsarkitekt Werner Gjerming
gjort den första planen som var inriktad på att totalsanera centrala kvarter runt torget, så det var inte en
ny tanke. Rivningar förekom samtidigt i alla svenska
städer, i Arvika revs 50% av lägenheterna som var
byggda före 1901, i Karlstad 70%, i Hagfors 80%.

VARUHUSET EPA BYGGDES 1964–1965 PÅ STORGATAN. FEM ÅR SENARE FANNS DET DRYGT HUNDRA EPA-VARUHUS I L ANDET. 1977
ÄNDRADES NAMNET TILL TEMPO OCH 1985 OMVANDLADES DE TILL ÅHLÉNS-VARUHUS ELLER AV VECKLADES. ARVIKA KOMMUNARKIV.
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VA D B L E V V E R K L I G H E T ?

Innan generalplanen hunnit förverkligas blev den
föremål för revideringar. Kanske blev den aldrig helt
accepterad. De överoptimistiska framtidsplanerna
var troligtvis inte realistiska i en mindre stad som
Arvika. Behovet av nybyggnation var inte så stort
som analysen visade och markägandet var splittrat
med den traditionella uppdelningen av fyra fastigheter per kvarter. En stor del av bostadsbebyggelsen
på Ängen revs enligt planen, här byggdes i stället
flerbostadshus i nord-sydliga längor. I de centrala
delarna tillkom varuhus med tillhörande parkeringar
och kontorslokaler. Men några större genomgripande
ingrepp för nya trafikleder gjordes aldrig.
M I L J O N P R O G R A M M E T 1965–75

Bostadsbristen i Sverige var fortfarande akut och
därför beslutade riksdagen 1964 att det skulle byggas
en miljon bostäder på tio år – miljonprogrammet.
Aldrig tidigare hade staten satsat så mycket pengar
på att få fram bra bostäder åt dem som hade det
sämst ställt i samhället. Det var ett storslaget projekt.
Alla svenska familjer skulle få en rymlig trerumslägenhet med badrum, utsikt och ett tolv kvadratmeter stort sovrum. Varje år sköt staten till runt
10 miljarder kronor. För byggindustrin, näringslivet
och kommunerna var det bra, då det fanns pengar
till nya vägar, avlopp och elverk. Industrins stora
expansion i Arvika medförde även här ett behov av
nya bostäder. I bland annat Ängenområdet byggdes
flerbostadshus och i stadens utkanter både hyreshus
och villor.

SUCCESSIV T BY TS ARBETAROMRÅDETS TRÄVILLOR UT MOT
FLERBOSTADSHUS MED MODERN STANDARD. FLYGBILD
ÖVER ÄNGEN 1965. FOTO: AB FLYGTRAFIK DALS L ÅNGED,
VÄRML ANDS MUSEUM .

C E N T R U M B E BYG G E L S E

I centrum byggdes nya varuhus i stora volymer, till
exempel Domus 1962 och EPA 1965. Tjänstesektorn
växte och kontorshus uppfördes i fler våningar än
tidigare, som Posten 1960 och Handelsbanken 1961,
båda intill torget. En sporthall och Folkets Hus, båda
ritade av stadsarkitekten Werner Gjerming, invigdes
under 1960-talet.

H U R H U S E N S E R U T PÅ
1 9 6 0 -T A L E T
Det var under 1960-talet som modernismens
idéer om rationalitet fick störst påverkan på
bebyggelsen. Många byggnader skulle uppföras under kort tid. Byggandet gick ifrån
1950-talets hantverksmässighet till att bli
en industriell process där lyftkranar och prefabricerade betongelement styrde byggnadernas
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ÅR 1965 BYGGDES ARVIK AS FÖRSTA LOF TGÅNGSHUS I L JUST
MEXITEGEL MED KONTRASTERANDE BRUNM ÅL AD TRÄPANEL .
TINGSGATAN 11.

utseende. Villornas fasader gavs främst träpanel,
tegel eller vit mexitegel (kalksandsten), ibland
i kombination med varandra för att markera en
gavel eller ett fönsterband. I början av 1960-talet
ser vi fler unika arkitektritade villor vilket senare
övergår i mer standardiserade ritningar. Taken
är ofta flacka sadeltak eller pulpettak och det
är vanligt att villornas entréer har teakdörr
med ett sidoglas.

A RV IK A S HI S T OR I A

19 7 0 -T A L E T
KO M M U N S A M M A N S L AG N I N G 1971

1971 bildades Arvika kommun efter en landsomfattande kommunreform. Arvika stad slogs ihop
med kommunerna Glava, Gunnarskog och Älgå samt
huvuddelen av kommunerna Brunskog (Brunskog
och Mangskogs församling) och Stavnäs (Stavnäs
och Högeruds församling). Efter sammanslagningen
fanns i kommunen sammanlagt ca 27 000 personer.
Arvika fick en större offentlig sektor samt tjänstesektor
då de centraliserades här i och med kommunsammanslagningen, samtidigt som den offentliga sektorn
ökade i det svenska samhället generellt.
K R I S FÖ R I N D U S T R I N

Under mitten av 1970-talet blev den internationella
ekonomin sämre och den första oljekrisen kom 1973.
Det påverkade industrisektorn i Arvika. Kommunala
stödåtgärder sattes in för att motverka en nedgång
inom industrin och det medförde en ökad bredd
inom näringslivet som tidigare varit koncentrerad
till de stora industriföretagen.

H U R H U S E N S E R U T PÅ
1 9 7 0 -T A L E T
Det byggs en hel del i Arvika på 1970-talet.
Under decenniet producerades 23 stadsplaner
för nya områden och 43 ändringar av befintliga.
Fram till 1975 pågick fortfarande miljonprogrammet, men istället för flerbostadshus
var efterfrågan på villor stor. Cirka en tredjedel
av miljonprogrammets bostäder var småhus
som villor, kedjehus och radhus. De byggdes
oftast många tillsammans på tidigare obebyggd
mark. Staten bidrog med subventioner till de
villor som uppfyllde vissa villkor. Den typiska
1970-talsvillan är en källarlös 1½-plansvilla

med ett kraftigt lutande sadeltak, vilket oftast
vänder gaveln mot gatan. Här kan finnas en
”joddlarbalkong” indragen under taket på ena
gaveln. Träpanel samt mörkt tegel dominerar,
ibland i kombination med tegel i bottenvåning
och en gavelspets med träpanel. Färgerna är
mörkare brunt, grönt eller rött, i vissa fall gult.
Fönsterkarmar och foder är även de målade
mörkt. Betongpannor blir vanligt på taken.
Entrépartier kan ha långsmala fönster vid sidan.
Balkonger och taksarger utformas i liggande trä.
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D E B AT T O M R I V N I N G A R

Modernismens epok går mot sitt slut under 1970-talet.
Sverige hade med start på 1930-talet byggt upp ett
välfärdssamhälle med en generell standard för den
stora massan. Men rivningar av hus fortsatte enligt
generalplanens intentioner. Planen på en fyrfilig
genomfartsled över Tivoliplan, Stadsparken och vidare
som en breddning av Järnvägsgatan fick kritiska
arvikabor att samlas för att protestera. Vidare gjorde
planerna på parkeringshus i centrum och rivning av
äldre timmerhus att fler och fler reagerade på generalplanens målsättning om sanering. I början av
1970-talet startades gruppen ”Rädda din stad”. De
fick gehör hos kommunens politiker när det gällde
genomfartsleden 61:an, som istället drogs runt staden.
Efter det fortsatte olika arbetsgrupper inom ”Rädda
din stad” att ta sig an bebyggelsefrågor. Bland annat
försökte de hindra rivningen av de stora villorna
som Arvikas borgare hade byggt vid sekelskiftet

i sluttningen mellan Styckåsgatan och Parkgatan.
De revs dock 1973, bland annat för att ett nytt polishus skulle byggas. Om rivningar på Ängen hördes
inte lika mycket kritik, de var i allmänhet byggnader
av sämre kvalitet.
Under 1973–74 kom en grupp arkitektstudenter
till Arvika och producerade en utställning på temat
bevarande och stadsförnyelse. Debatten var högaktuell
i många städer. År 1975 genomfördes det europeiska
byggnadsvårdsåret, vilket ökade allmänhetens
intresse för frågan och resulterade i att flera av
de äldre trähusen rustades upp.

ST YCK ÅSGATAN 1918 SOM VISAR NÅGRA AV DE STORA VILLORNA I SLUTTNINGEN MOT ST YCK ÅSEN. K ANSKE STOD DE SYMBOL
FÖR EN FÖRLEGAD TID NÄR MODERNA FLERBOSTADSHUS FÖR ARBETARFAMILJER BYGGDES I DERAS STÄLLE. ARVIKAS KOMMUNARKIV.
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Under 1980- och 90-talen byggs flera lågskaliga
trähus i centrum, några i form av radhus, som skulle
anknyta till Arvikas äldre bebyggelse. Exempel är
HSB:s bostäder i kvarteren Knapen, Fabriken,
Veterinären och Arbetaren.
Frågor om miljö, grönska och skydd av befintlig
bebyggelse blev allt mer en del av det allmänna medvetandet under den här perioden. I Arvika instiftades
ett skiffertaksdiplom och några engagerade fastighetsägare restaurerade sina hus varsamt. Samtidigt revs
äldre byggnader och några brann ner, vilket skapade
öde hål eller parkeringstomter i kvartersstaden.
Flera gator i centrum omvandlades till gågator
och nya gång- och cykelvägar anlades. Några gator
i centrum omvandlades till gågator och flera nya
gång- och cykelvägar anlades. Järnvägen hade under
lång tid successivt fått större konkurrens från lastbilstrafik för gods, och bil och buss för persontrafik. Det
sista persontåget på DVVJ till Årjäng och Mellerud
avgick 1985 och tre år senare lades den järnvägslinjen
formellt ned. År 1993 upphörde även nyttosjöfarten
till och från Arvika.

Statliga institutioner som televerk, post och tingsrätt flyttade och byggnader fick nya användningar.
Även vissa industrier lägger ner, som mejeri och tobakstillverkning. Men under samma period byggdes
Palmvikens handelshus och Arvika lyckas hålla
handeln centralt, utan externa köpcentrum.
Kommunen byggde ett nytt bibliotek och sporthallen
fick en tillbyggd simhall. Centrum fick mer offentlig
konst och torget återinvigdes efter en omfattande
ombyggnad 1994. En vårdcentral invigdes i kvarteret
Verkstaden och kommunhuset fick en stor tillbyggnad.
I november år 2000 drabbades staden av en översvämning som kom att påverka framförallt hamnområdet där flera byggnader fick rivas och Olssons
brygga fick sin nya form efter en arkitekttävling.
Hamnens framtid hade diskuterats under en tid,
men blev nu åter aktuell.

EN TERRASSERAD BYGGNAD I POSTMODERNISTISK ANDA BYGGS L ÄNGS REPSL AGARGATAN 1990,
RITAD AV GUNNAR WERNER FÖR ARVIK A BOSTADS AB.
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R U T N ÄT E T

I N N E R G Å R DA R N A

HÖRNHUSEN

S K I F F E R TA K E N
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F Y R A T Y DL IGA
K A R A K TÄ R S D R A G I
A RV I K A S TA D S K Ä R N A
I analysen av Arvikas stadskärna har fyra karaktärsdrag
tydligt trätt fram. De kan användas som utgångspunkt för
framtida utveckling av stadskärnan, karaktärsdrag att
värna om och förstärka.
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RU T NÄT E T
Rutnätet från köpingens grundande 1811 är den
grundläggande struktur från vilken centrala Arvika
är uppbyggd. Det schematiska mönstret ger en
stadsmässighet då det är tydligt, kompakt och lätt
avläsbart som centrum i relation till det som ligger
runtomkring. Rutnätet är grundläggande för hur
man rör sig, navigerar och upplever staden. Torget
är en central plats med järnvägsstationen som fondbyggnad och Torggatan som huvudaxel upp mot
Trefaldighetskyrkan i andra änden - mycket lyckade
placeringar enligt det sena 1800-talets idealplan.
Gatustrukturen är tydlig med raka gator och kvadratiska kvarter. Här finns byggnader från olika tidsepoker
som hålls samman av kvarterens ram och till viss del
även höjd, vilken från början utgick från bredden på
gatan och därför håller en låg skala.
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Rutnätet är placerat i en sluttning vilket ger många
vackra utblickar över landskapet med de omfamnande
skogshöjderna kring Kyrkviken. De räta gatorna
ger även fina siktlinjer inom staden, en uppskattad
kvalitet, där några av stadens offentliga byggnader
ligger som fondbyggnader.
Under slutet av 1800-talet utökades rutnätet åt norr
och öster för att få plats med den växande köpingens
behov. Krav på städers brandsäkerhet gjorde att man
anlade raka esplanader, varav den östra fullföljdes
till en ståtlig allé. På Ängens nya rutnät gjordes
bredare gator med plats för träd. Först en bit in på
1900-talet gjordes nya stadsplaner som inte utgick
från ett rutnät utan hade mjukare svängda former
anpassade efter terrängen.

F Y R A T Y DL IGA K A R A K TÄ R SDR AG

81

F Y R A T Y DL IGA K A R A K TÄ R SDR AG

I N N E R G Å R DA R N A
Den generösa storleken på fastigheterna gav förr,
och ger fortfarande, gott om plats för arvikabornas
alla verksamheter. Under 1800-talet gav tomtens
storlek möjlighet till både egen odling och djurhållning. Med stall, dass, vedbod och tvättstuga fanns
alla de funktioner som behövdes i ett hushåll.
Gårdarna hyste en mängd verksamheter, handel
och hantverk av olika slag. Under slutet av 1800-talet
övergick flera av hantverken till att bli industrier. Då
ändrades gårdshusens enkla karaktär till att muras
helt i eldbeständigt tegel. Mellan tomterna murades
en brandmur upp för att hindra spridning av en
eventuell eldsvåda. Arvika har dock aldrig drabbats
av en stadsbrand, som många andra trästäder, vilket
gjort att många äldre gårdshus står kvar.
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Under 1800-talets senare del förtätades kvarteren
närmast torget till nästan helt slutna kvarter med
huvudbyggnaden placerad intill gatan, vilket skapade
kringbyggda gårdar innanför. Träd planterades
ibland nära gatan i de luckor som uppstod mellan
husen. När staden utökades blev friliggande hus
med trädgårdar mer vanligt, även de med stall och
uthus av olika slag.
De många gårdarna och gårdshusen ger idag Arvika
sin alldeles speciella karaktär. De gör gaturummet
ovanligt upplevelserikt och stadsmiljön levande.
Gränsen mellan de stadsrum som är offentliga och
de som är privata är ibland otydlig, vilket ökar upplevelsen för den som befinner sig på Arvikas gator.
Det offentliga gaturummet vidgas och varierar, vilket
bidrar till Arvikas charm.

F Y R A T Y DL IGA K A R A K TÄ R SDR AG
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HÖRNHUSEN
De kvadratiska kvarteren delades in i fyra lika kvadratiska fastigheter när köpingen bildades 1811. När
landsbygdens befolkning flyttade in till köpingen
tog de med sina timrade hus och nyuppförde även en
mängd små byggnader för olika behov på fastigheten.
Gatorna var leriga och djuren gick lösa. Skulle köpingen
bli en förvuxen landsbygdsby? Ett direktiv under
tidigt 1800-tal var att fastighetens huvudbyggnad
måste placeras i hörnet ut mot gatukorsningen. På
så sätt skapades en mer stadslik struktur. Kvarteren
blev definierade och
gaturummen tydliga.
Med tiden kom just hörnen att bli ett signum, här
fick man möjlighet att visa något extra. Under
decennierna runt sekelskiftet 1900, när Arvika växte
sig stort, blomstrade nämligen även arkitekturen.
Med bättre kommunikationer i och med järnvägsnätet, hade influenser från övriga Sverige och Europa
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nått Arvika och andra stilar än de traditionella trähusen blev populära. Hörnhusen fick nu variationsrika former och uttryck. I den nationella byggnadsstadgan från 1874 fanns en bestämmelse om att
hörnet skulle skäras av då ett hus byggdes nära en
gatukorsning, vilket för handlarna gav en attraktiv
plats att placera en entré. Än i dag kan vi se hörntorn, vackert utformade förhöjda väggliv, takkupor,
burspråk och smidesbalkonger på Arvikas hörnhus.
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SK IFFER TA K EN
RÅD OM SKIFFERTAK

Inte någon annanstans ser vi så många tak med det gråglimrande glavaskiffret som i Arvikatrakten. I slutet
av 1700-talet hade man lärt sig tekniken att bryta ut
sten ur berg, klyva fram tunna plattor, hugga dem i
former och lägga skiffertak. Redan innan dess användes skiffer till trappor, kvarnstenar och grindstolpar.

•

GL AVASKIFFRET ÄR MYCKET K ARAK TÄRISTISK T FÖR ARVIK A OCH BÖR SÅ L ÅNGT
SOM MÖJLIGT BE VARAS!

•

AT T L ÄGGA SKIFFER KRÄVER SÄRSKILD
KUNSK AP FÖR AT T DET SK A HÅLL A L ÄNGE.
SÅDAN KUNSK AP FINNS I TRAK TEN OCH

Brottet i Bråneberget i Glava, som inmutades 1778, låg
bra till då skiffret kunde skeppas ut via Glafsfjorden,
till Vänern och vidare. Glavaskiffret är en ljusgrå
glimmerskiffer som även kan ha toner i vit, rosa, gul,
violett eller grönskimrande, beroende på färgen i
glimret. Mängden skiffertak överensstämmer oftast
med närheten till ett skifferbrott. Under en period i
mitten av 1800-talet var i princip alla hus kring brottet
i Glava täckta av skiffer, till och med de enklaste
uthus. Längre bort från brottet kan man främst se
skiffertak på mer påkostade byggnader, som kyrkor.
I Arvika ser vi framförallt skiffertak på byggnader
från 1800-talets första hälft och fram till 1930-talet.
Men det finns även skiffertak från den modernistiska
epoken under 1900-talets mitt, främst på offentliga
byggnader. I dag bryts inte längre taksten i svenska
skifferbrott. Men det finns en andrahandsmarknad,
där bland annat skifferläggare håller lager.
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BÖR NY T TJAS SÅ AT T FÄRDIGHETEN INTE
DÖR UT.

•

ET T RÄT T L AGT SKIFFERTAK HAR MYCKET
L ÅNG LIVSL ÄNGD, MINST 100 ÅR. MEN
SOM ALL A TAK BÖR DET KONTROLLERAS
REGELBUNDET OCH E VENTUELL A SK ADOR
ÅTGÄRDAS SÅ SNART SOM MÖJLIGT.

•

FÖR AT T SKONA SKIFFERTAKEN BÖR TRÄD
OCH GRENAR HÅLL AS UNDAN. MOSSA PÅ
TAKET K AN ÅTGÄRDAS GENOM AT T K ALK
STRÖS UT PÅ TAKET.

•

I VISSA FALL K AN L ÄNSST YRELSEN BE VIL JA
BIDRAG FÖR OML ÄGGNING AV SKIFFERTAK .
KONTAK TA L ÄNSST YRELSEN I GOD TID FÖR
AT T SE OM MÖJLIGHETEN FINNS.
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HANT VERKET

INDUSTRIN

D E N L I L L A S TA D E N

B E R ÄT TA N D E T
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F Y R A T Y DL IGA
B E R ÄT T E L S E R O M
A RV I K A S TA D S K Ä R N A
Vad är det som kännetecknar just Arvikas stadskärna?
Här presenteras fyra berättelser från Arvikas historia som
är extra tydliga. Det är ett bidrag till diskussionen
om Arvikas identitet.
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HANTVERKET
Hantverksskickligheten syns i Arvikas byggnader,
särskilt på de byggnader som är från decennierna
kring sekelskiftet 1900. Vi kan se vackra smidesarbeten
i balkonger och skyltar, i spiror och andra dekorationer
på taken, samt fint snickeri i burspråk och verandor.
Trefaldighetskyrkan är ett gott exempel på att de
lokala konstnärs- och hantverkskunskaperna togs
tillvara i skapandet av ett byggnadsverk.
Det rika kulturlivet med musik, konst och konsthantverk är en central del av Arvikas identitet. Men
varför har konsthantverket blivit så stort just här?
I kungörelsen om den nya köpingen Oscarsstad från
1811 anges att hantverkare skulle vara befriade från
tvånget att tillhöra ett hantverksskrå som annars
rådde vid denna tid. Vem som helst kunde därmed
flytta till Oscarsstad och starta en hantverksrörelse.
Denna strategi för att locka människor att flytta till
den nyanlagda köpingen gjorde att både bönder från
trakten samt hantverkare från städer runt om i Sverige
flyttade in. Snart blev hantverkarna en majoritet
som blev betydelsefull för köpingens utveckling.
Viktiga för hantverkets utveckling blev möbelsnickare,
smeder, väverskor och kakelugnsmästare, vilka även
bedrev krukmakeri. I området fanns god tillgång till
material och råvaror som bra lera och skog och i den
växande köpingen fanns efterfrågan på hantverkarnas produkter. Närheten till Norge gjorde att arbetsvandringar dit var vanligt och läget nära vägen mellan
storstäderna Stockholm och Christiania gjorde att
lärlingar stannade till ett tag i Arvikatrakten, som
därmed gynnades av influenser långväga ifrån.
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Under 1800-talets andra halva drogs den nationellt
viktiga järnvägslinjen mellan Stockholm och Christiania
(Oslo) genom Arvika och staden utvecklades med
fart, i takt med den industriella revolutionen. Hantverket utvecklades nu åt två håll, industri å ena
sidan och konsthantverk å andra sidan. Ur smidet
växte Arvikaverken, ur snickeriet växte pianofabriken
och tillverkningen av kakelugnar blev industriell,
för att nämna några exempel.
Under samma tid växte bröderna Eriksson upp i
Taserud strax utanför Arvika, där de hjälpte till i
sin fars snickarverkstad. En av bröderna, Christian
Eriksson som skulle komma att bli en av landets
mest framgångsrika skulptörer, gav sig bland annat
av till Paris på 1890-talet och kom hem med nya idéer
kring konst och konsthantverk. Han drog nytta av
den hantverksskicklighet som fanns i trakten och
och det här samspelet mellan konstnär och konsthantverkare drog till sig elever och konstnärer från
andra delar av Sverige, bland annat konstnärerna
Maja och Gustav Fjaestad från Stockholm. Det var
en ömsesidig inspiration och Arvikatrakten blev
känd för sina skickliga konsthantverkare. Under flera
utställningar, bland annat 1911, visades den lokala
konsten och konsthantverket upp och 1922 bildades
Arvika Konsthantverksförening, den första i sitt
slag i Sverige.
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INDUSTRIN
År 1911 hade den lilla hantverksköpingen nått sitt
mål, att bli en stad. På stadsvapnet stegrade en häst
omgiven av kugghjul i silver, vilka syftade på indu
strins betydelse för staden. Många av de byggnader
som vi förknippar med Arvika idag byggdes under en
enormt expansiv period kring sekelskiftet 1900.
Även om anläggandet av en hamn i Arvika och öppnandet av Säffle kanal gav köpingen goda kommunikationer för transporter av råvaror och produkter var
det den nationellt viktiga järnvägslinjens dragning
genom köpingen 1871 som förvandlade Arvika till
en blomstrande industristad. Här fanns också god
hantverksskicklighet och gott om arbetskraft, på
grund av det sena 1800-talets befolkningsökning
på landsbygden. Arvika är ett tydligt exempel på den
stora omvandling Sverige genomgick från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle.
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Alla industrier placerades till en början inne i rutnätet
tillsammans med bostäder, handel- och hantverksgårdar. När det började bli trångt gjordes den första
utvidgningen österut 1880 och därefter utökades
staden successivt. Köpingens utseende förändrades,
gatorna stenlades, stadspark anlades, skolorna blev
fulla av barn och behövde utökas, frikyrkobyggnader
och loger uppfördes av en växande föreningsverksamhet. Inne i de centrala kvarteren kring torget
växte ståtlig stenhusarkitektur upp med ett våningsantal som inte funnits i Arvika tidigare. Inkomsterna
från industrin gav en ökad levnadsstandard, som
ökade konsumtionen, vilket gav goda förhållanden
för livsmedelsindustri och handlare. Störst kom
verkstadsindustrin att bli genom Arvikaverken,
men det var en mängd industrier och företag av
olika storlekar som etablerades, främst under perioden
1871 till 1914.
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DEN L IL L A S TA DEN
Arvika har en tydlig kompakt stadskärna, som
trots sin lilla storlek innehåller många ”stadsbärare”,
symboler för en stad. Här finns ett torg med en ståtlig
järnvägsstation som fond, en kyrka uppe på höjden,
skolor, stadshus, polis, banker, hamn och stadspark.
Karaktären av småstad och småskalighet är tydlig,
inte minst på grund av bebyggelsens enhetliga skala,
mellan en och fyra våningar, med högsta höjd kring
torget. Gatunätet är homogent med rutnätet som
grund, vilket i sig tydliggör identiteten som stad.
Det är ett upplevelserikt centrum, dels på grund
av att bebyggelsen är tät med stor variation inom
varje kvarter, dels på grund av att stor del av handeln
finns lokaliserad här och inte till externa köpcentrum.
Variationen gör att Arvika är en trevlig stad att promenera i. Identiteten som caféstad och närvaron av
offentliga funktioner som bibliotek, idrottshall och
konsthall förstärker känslan av Arvika som en mötesplats. Det är en trevlig småstad som många arvikabor hyser stolthet över och känner tillhörighet till.
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Läget efter vägen mellan Stockholm och Christiania
(Oslo) har historiskt sett gjort att det varit en genomströmning av människor i Arvika, till exempel i form
av arbetsvandringar, hantverkslärlingar och handel
över gränsen. Som centralort i västra Värmland relaterar Arvika till landsbygden, den lilla staden har
betydelse för många, man reser hit för viktiga ärenden
eller nöjen. Landsbygden tas omvänt in i staden
genom dess människor, kanske mest konkret vid
marknadsdagarna. Inflyttningen från socknarna
kring Arvika har historiskt sett varit stor; då en
köping skulle bildas utifrån ingenting 1811, runt
sekelskiftet 1900 då inflyttningen av arbetare till
de växande industrierna var stor och under mitten av
1900-talet då stadens institutioner lockade tjänstemän och akademiker. Stadsbilden relaterar också till
sitt omland där topografin erbjuder fina utblickar,
ofta med siktet inställt mot Kyrkviken och de skogsklädda åsarna.
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BER ÄT TA NDE T
I Arvika tycks varje hus ha berättelser och egennamn
efter dem som bott där och flera av kvarteren bär
namn från yrken som haft sin verksamhet på platsen.
Husen får ytterligare en dimension när de besjälas
av berättelser, de står som symbol för något mer än
det fysiska.
Det går inte att komma undan att arvikaborna har
en tradition av berättande. Här finns en stark muntlig
tradition och en underfundig berättarkonst. Helge
Kjellin, mångårig intendent vid Värmlands Museum
skrev 1934 "Redan i Boda börjar det glimma lite av
humor, i Brunskog sprakar det därav och hela Arvikabygden är full av befängdhet och historier." Att
beskriva en stämning och en karaktär av människor
är svårt, men genom åren har fler än Helge Kjellin
försökt. Jössehäringen beskrivs som lättsam och
pratsam, kvick i tanken, med gott humör och en
positiv syn på livet. År 1885 beskrev filosofen Frans
von Schéele jössehäringen som ”Nordens fransman,
som tillhörde det lättsamma folket med ett begär
efter nöjen”. Av några förklaras det kvicka, men även
det mer belevade, av läget efter vägen mellan storstäderna Stockholm och Christiania, där det rådde en
större rörelse av människor än avsides, vilket kunde
bidra till ökat umgänge med resande och fler bildade
personer.
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De som både traderade berättelser vidare och skapade
dem genom sina egna handlingar gick ofta under
epitetet ”original”. Den mest kända av dem är kanske
Elis i Taserud, som står staty i centrala Arvika. Han
var en populär skämtare och historieberättare, en
sällskapsmänniska som fann sig tillrätta i de flesta
kretsar. Berättelserna har glatt arvikaborna genom
åren och med stor träffsäkerhet har människor fått
smek- och öknamn, som Tre steg bakom ölvagnen,
Ola knäsvag, Kristi metspö, Tystnaden, Storstygga,
Bråttom, Skadskötne älgen, Rymdraketen och U-båten.
Människors egenheter berättas med glimten i ögat.
Men det finns även en svärta i berättandet. Bakom
några av de personligheter och människor som det
berättas om fanns svåra förhållanden.
Det blir dock inte alltid rätt, utan historierna är fulla
av skrönor och tillspetsningar. Gunnar Ljusterdahl
som var chefredaktör för Grönköpings Veckoblad
skrev: "Jössehäringarna är mycket trevligare att bo
tillsammans med än några andra, och så berättar de
mycket fler historier och så ljuger de mycket bättre
än vanliga svenskar.”
Berättelserna lever vidare idag genom dem som skriver
om husen och det finns ovanligt mycket skrivet om
Arvika för att vara en liten stad.
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VÄ R D E F U L L A
MILJÖER
Inom det inventerade området i Arvikas stadskärna har åtta
miljöer bedömts vara särskilt värdefulla. Här beskrivs hur de
växt fram, vad som är värdefullt med dem samt en vägledning
för framtida handläggning och förvaltning.
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FÖR S TA S TA DSPL A NEN
I Arvikas innerstad hittar vi det rutnätsmönster av kvarter
och gator som har sitt ursprung i den allra första planeringen
av en ny köping 1811. Här finns de äldsta husen och det
äldsta bebyggelsemönstret med bostadshus ut mot gatan,
ofta i kvarterens hörn, samt grönska och gårdshus inne på
gårdarna. Arvika är ett fint exempel på en svensk småstad
från 1800-talets början.
S TA D S P L A N 1811

Den som fick uppdraget att rita en första stadsplan
som visade hur den nya köpingen fick bebyggas var
lantmätare Gustaf Vilhelm Örn (1743–1815). Han
skapade en plan som kan tyckas schematisk i sitt
rutmönster, men på många sätt tog den hänsyn till
förutsättningarna på plats. Dess södra sida vände sig
parallellt med Kyrkvikens strand. Områden som lätt
blev översvämmade och därför inte lämpade sig för
bebyggelse markerades på kartan. Vid båda sidorna
av planen gick vikar in, det som så småningom kom
att kallas Palmviken i väster och Kattviken i öster.
Vikarna bestämde därmed planens bredd. I öster
gick gränsen även längs säteriet Viks ägor, som ännu
inte var uppköpa. Det var bara en del av gården Solbergas mark som hittills hade köpts in för att anlägga
köpingen. Uppe på höjden i norr gick landsvägen
genom skogen. Planens norra del avgränsades därför
inte rätvinkligt utan snett och kvarteren där fick
olika storlekar. Dagens Hultabacken är en rest av
den gamla landsvägen som slingrade sig upp på
åsen och sen ner på Viks ägor. I norr uppfördes så
småningom en stenmur som avgränsade köpingen
från skogen. Marken som köpts in sluttade ner från
Minnebergsåsen och bestod innan köpingen anlades
mest av skog och lite åker.
Så symmetriskt som det var möjligt placerades ett
torg längst söderut närmast Kyrkviken. En del av
syftet med att anlägga köpingen var att det behövdes
en plats för handel i västra Värmland och kopplingen
mellan handeln på torget och varor som skeppades
med båtar var viktig. Ett torg för hästhandeln fick
sin plats högst upp i nordöst intill landsvägen.
Marknads- och upplagsplats markerades vid stranden
och två platser för packbodar vid sidorna. Bryggor
ritades ut längst ut på Östra och Västra Furunäset.
Rutnätet som ritades upp för bebyggelsens placering
var ett mönster som hade funnits med ända sedan de
romerska legionärlägren. Det användes flitigt under
renässansen och var populärt fram till början av
1900-talet. På den inköpta marken fick 96 kvadratiska
tomter plats. Tomternas sidor var 64 alnar breda
(38 meter) och alla gator var 20 alnar breda (12 meter).
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På senare tid har man dock upptäckt att rutnätet på
plats inte är exakt vinkelrätt i hörnen, men så gott som.
S TA D S P L A N 1818

Redan 1818 upprättades nästa stadsplan, som i stort
överensstämde med 1811 års plan. Inga nya kvarter
tillkom (se stadsplanen på s. 43). År 1818 fanns byggnader på 32 av tomterna. De första byggnaderna uppfördes i kvarteren runt torget. Det skulle dröja till
1864 innan alla tomter var upptagna och först 1880
köptes ny mark in som utvidgade köpingens yta och
nästa stadsplan antogs.
D E FÖ R S TA BYG G N A D E R N A

Den första tiden var det inte många som flyttade in
till köpingen. För att uppmuntra till inflyttning avskaffades skråtvånget för att utöva vissa yrken, som
hantverk, och en gratis tomt delades ut till den som
bebyggde den och satte igång en rörelse inom två år.
Det var fattiga år så det var vanligt att man började
med ett envåningshus, som sedan kunde byggas på
till två våningar när man fick det lite bättre. Husen
hade timrad stomme och fasaden bestod av träpanel.
Ibland monterades ett timmerhus ned på landsbygden
för att sedan återanvändas på den nya platsen i
köpingen. På taket låg oftast skiffer från Glava.
Bostadshusen låg ut mot gatan och hade hantverkseller handelsverksamhet i bottenvåningen och
bostad i övervåningen, om det fanns en sådan.
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DEN FÖRSTA STADSPL ANEN 1811.
A - TORGET I F YRK ANT.
B - M ARKNADS- OCH UPPL AGSPL ATS ÅT SJÖSIDAN.
C - PL ATSER SOM VID HÖG FLOD ÖVERSVÄ MM AS.
D - HÄST TORG .
E - T VÅ PL ATSER TILL PACKBODARS UPPSÄT TANDE.
F - PL ATSER TILL L ANDBRYGGOR.
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EN AV DE ÄLDSTA BILDERNA FRÅN ARVIK A FÖRESTÄLLER TORGGATAN PÅ 1870-TALET. HÄR SER VI AT T
BYGGNADERNA VAR TIMRADE I EN ELLER T VÅ VÅNINGAR OCH AT T DE FLESTA HADE SKIFFERTAK . DET
FANNS PL ATS FÖR EN M ÄNGD OLIK A BYGGNADER PÅ TOMTEN, MEN HUVUDBYGGNADEN SKULLE PL ACERAS
I TOMTENS HÖRN. GATORNA VAR ÄNNU INTE STENL AGDA . BILD FRÅN ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV.

GÅRDSHUS

Tomterna var så pass stora att det fick plats flera
gårdshus. Likt bebyggelsen på landsbygden behövdes
diverse funktioner, som plats för djur, oftast hästar,
kor och grisar. Det behövdes dass och vedbod, tvättstuga (kallat brygghus) och kanske en smedja, verkstad
eller magasin för varor som såldes. Inne på tomten
fanns även plats för odling av potatis och rovor och
så småningom växte trädgårdar fram. Med alla djur
och gårdshus hade köpingen en ganska lantlig prägel.
De flesta gårdshusen var enkla byggnader i trä,
strukna med röd slamfärg. Men några hade kraftiga
brandmurar i tegel mot grannens tomt, som skydd
för spridning av eld mellan husen. Murade kunde
även stall och fähus vara, samt byggnader för verksamheter med en härd och skorsten, som smedja
och tvättstuga.
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HÖRNHUS

Klustret av olika slags byggnader fick köpingens
styrande att sätta upp några regler för att försöka
åstadkomma en stadsmässighet, trots köpingens
ännu blygsamma storlek. Bostadshuset måste ligga
ända ut i gatukanten och placeras i hörnet av tomten,
ut mot gatukorsningen. Staket och trädplanteringar
kompletterade gatulinjen där det var glest mellan husen.
Det fanns även statliga förordningar att ta hänsyn
till, bland annat skulle inte gathusen byggas högre
än gatans bredd, vilket i Arvika var 12 meter. Detta
gav byggnader som inte var högre än 2½ våning.
Eftersom huvudbyggnaderna låg närmast gatan
skapade det en enhetlig gatubild med fasader i en
till två våningar.
S TO R A TO R G E T

Torget var till en början inte mycket mer än en öppen
plats med två stora diken. Men det var ändå köpingens
centrum eftersom det användes som handelsplats.
Det var runt torget som de första byggnaderna uppfördes och så småningom skulle den öppna platsen
få en mer representativ utformning.
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TORGET SET T VÄSTERUT MOT STORGATAN CA 1890. DET ÄR EN ENHETLIG BEBYGGELSE MED
TRÄBYGGNADER I T VÅ VÅNINGAR OCH SKIFFERTAK . HÄR I K VARTEREN NÄRM AST TORGET VAR DET
OF TA HANDEL ELLER ANNAN VERKSA MHET I BOT TENVÅNINGEN OCH BOSTAD PÅ ÖVERVÅNINGEN.
BILD FRÅN ARVIK A KOMMUN.

JÄ R N VÄG E N

Att järnvägen drogs genom Arvika kom att få avgörande betydelse för köpingens utveckling, då
industrin fick helt nya kommunikationsmöjligheter.
År 1867 kunde man åka till till Christiania med tåg
och när hela Nordvästra stambanan var klar 1871
kunde man åka till Karlstad och vidare. Stadsbilden
påverkades markant av järnvägen, då hamnen och
Kyrkvikens strand skars av från resten av köpingen.
Järnvägsspåret underordnade sig rutnätet och lade
sig vinkelrätt mot kvarteren med stationsbyggnaden
som fond vid torget. Där fick den en monumental
placering med en rak axel upp mot Torggatan, som
1911 skulle mötas av Trefaldighetskyrkan i andra
änden. Framför stationshuset anlades gräsmattor
och buskar och 1880 planterades lindalléer utmed
torgets västra och östra sidor.
I N D U S T R I E R I N N E I KÖ P I N G E N

Sakta men säkert etablerades industrier, några
framsprungna ur hantverket, andra lokaliserade sig
här för att de fanns bra kommunikationer med både
järnväg och sjöfart. Tiden från ca 1880 till första
världskrigets utbrott 1914 var en period då Arvika
verkligen blomstrade. Industribyggnader växte fram

mitt inne i köpingen. Några var tegelbyggnader som
kunde sträcka sig hela fyra våningar höga. Men det
fanns också många mindre industrier inne på gårdarna, till exempel inom livsmedelssektorn eller små verkstäder.
Ett tecken på hantverkets betydelse i Arvika är de
många smidesdetaljer som finns på byggnader i form
av balkonger, grindar, takryttare, takspiror, staket,
räcken samt många vackra skyltar i smide.
SEKELSKIFTETS STENHUS

Vid sekelskiftet 1900 byggdes i kvarteren närmast
torget stora affärs- och bankhus med bostäder i
övervåningarna. De hade putsade fasader och olika
prydnader som torn, burspråk och ornament i fasaden.
Många sökte sig in till staden för arbete och Arvika
fylldes av mer offentliga inrättningar som loger, frikyrkor, banker, skolor, post och apotek. Arvika växte
så mycket att man 1911 äntligen fick de stadsrättigheter man längtat efter.
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I DEN INDUSTRIELL A BOOM SOM ARVIK A BEFANN SIG I KRING SEKELSKIF TET 1900 GAVS UTRYMME
FÖR EN REPRESENTATIV ARKITEK TUR SOM BIT FÖR BIT GAV KÖPINGEN EN K ARAK TÄR AV STAD.
HÖRNEN GAVS SÄRSKILD DETAL JOMSORG, HÄR MED EN VACKER SMIDESBALKONG .

RUTNÄTET PÅVERK AR HUR VI UPPLE VER ARVIK AS INNERSTAD, DET GER EN T YDLIG, KOMPAK T,
STADSM ÄSSIGHET. INOM VARJE K VARTER FINNS BYGGNADER FRÅN OLIK A TIDER SOM HÅLLS SA MM AN
AV LINJEN MOT GATAN. INNE PÅ GÅRDARNA SA MSAS OLIK A SL AGS GÅRDSHUS. FOTO: L ARS SJÖQVIST.
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ARVIK A FRÅN LUF TEN 1939 DÄR M AN T YDLIGT SER JÄRNVÄGENS ANPASSNING TILL DET URSPRUNGLIGA
RUNTNÄTSMÖNSTRET. HA MNEN SK ARS AV FRÅN HANDELN PÅ TORGET MEN FICK ISTÄLLET NÄRHET
TILL JÄRNVÄGENS TRANSPORTER. BILD FRÅN AB FLYGTRAFIK DALS L ÅNGED, JÄRNVÄGSMUSEET.

I N N E R S TA D E N B E H Å L L E R S I N R U T N ÄT S P L A N
U N D E R 1900-TA L E T

Mellan 1920 och 1950 kompletterades innerstaden
med nya byggnader, men hela tiden med utgångspunkt från tomtindelningen som delade kvarteret
i fyra fastigheter eller fler. Ett hus revs och ett nytt
uppfördes. År 1961 fick dock Arvika en generalplan
som förutsatte att hela kvarter revs till förmån för
en trafikled, parkeringshus, varuhus och kontor.
Kanske var det mångfalden av fastighetsägare i

varje kvarter som gjorde planen svår att genomföra
till fullo, men ett par stora varuhus byggdes ändå
centralt. Under 1980- och 90-talen kompletterades
innerstaden med lågskalig bostadsbebyggelse,
några i form av radhus.
I de södra delarna är flera kvarter nästan helt slutna
ut mot gatan, med gårdshus som möts i mitten av
kvarteren. I de norra delarna finns fler friliggande
bostadshus med trädgårdar. De många små fastigheterna ger ett upplevelserikt centrum, då gatumiljön
är fylld av olika slags byggnader från olika tider.
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FÖR STA STA DSPL A NEN
K U LT U R H I S TO R I S K T VÄ R D E

Miljön som omfattar större delen av Arvikas första
stadsplan rymmer historien om hur Oscarsstad,
senare Arvika, grundades. Stadsplanen är fortfarande
mycket tydlig i kvarterens kvadratiska utformning,
de raka gatorna och uppdelningen i flera fastigheter
per kvarter. Miljön har ett högt historiskt värde och
en lång kontinuitet i och med att den första stadsplanen är tydligt avläsbar. Som stadens kärna står
miljön också symbol för vad Arvika är för någonting,
den ger en bild av Arvika som plats. Det är en tydlig,
kompakt, tät stad som innehåller många ”stadsbärare”
som torg, järnvägsstation, kyrka, och det är en
levande stadskärna med centrumhandel.
I miljön ingår byggnader från alla perioder, från
1811 till idag. Det finns flera byggnader kvar från
1800-talets mitt, innan utvecklingen fick ett språng
med start runt 1880. De har i sig ett bebyggelsehistoriskt värde men är även viktiga beståndsdelar
av helheten i innerstaden, då de är de första länkarna
i berättelsen om hur Arvika växt fram. Från tiden då
industrialiseringen satte fart 1880–1914 ser vi högre
byggnader i kvarteren runt torget samt industri i
centrum. Vi ser att man under modernismen
1930–1975, i de flesta fall respekterade kvartersstruktur och tomtindelning i Arvika, till skillnad
från andra städer. Byggnader från olika epoker ger en
mångfald i stadsmiljön, berättar om hur Arvika växt
fram och flera av dem har fina arkitektoniska kvaliteter
som bidrar till upplevelsen av Arvika.
Karaktäristiskt för Arvika är hörnhusens rika utformningar samt de många gårdshusen i kvarterens
inre. De skapar tillsammans med grönska fina miljömässiga värden. Att promenera i Arvikas innerstad
är upplevelserikt. Varje kvarter är indelat i många
fastigheter, och varje fastighet har ofta flera byggnader
– på så sätt skapas en gatumiljö som är varierad. Att
kunna kika in på gårdarna ger ytterligare en dimension.
Arvika innerstad har därför tydliga upplevelsevärden,
som därtill förstärks av de vackra siktlinjerna från
höjden och ner mot Kyrkviken.
Stora torgets öppenhet ger en tydlig orienterbarhet
med järnvägsstationen och Trefaldighetskyrkan i
varsin ände av Torggatan.
Mycket karaktäristiskt för Arvika är skiffertaken, på
allt från stora byggnader till små gårdshus och från
1800-talets mitt till modernism. Närheten till Glava
skifferbrott har troligtvis gett Arvika Sveriges tätaste
förekomst av det grå glavaskiffret. Skiffertaken har
ett arkitektoniskt värde, bebyggelsehistoriskt värde
samt ett lokalhistoriskt värde.
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Sammanfattningsvis har miljön höga kulturhistoriska
och upplevelsemässiga värden då den består av en
mångfald av byggnader från olika tider och en tydligt
avläsbar rutnätsstruktur som härstammar från 1811
då köpingen grundades.
V I K T I G A K A R A K TÄ R S D R AG

•

Kvartersstrukturen med kvadratiska kvarter
och raka gator i ett rutnätsmönster.

•

Kvarterens uppdelning i flera fastigheter.

•

Siktlinjer, framförallt utmed de nord-sydliga
gatorna, där Torggatan är tydligast gestaltad
med två viktiga fondbyggnader. På grund av
höjdskillnaderna finns det fler värdefulla siktlinjer och landmärken, både sett inifrån innerstaden och sett utifrån in mot Arvikas centrum.

•

Byggnaders höjd är mellan en och fyra våningar.

•

Byggnader uppförda innan 1880 (d.v.s. innan
den stora expansionen startar).

•

Skiffertak.

•

Smidesdetaljer på byggnader och i stadsmiljön,
som skyltar, räcken, grindar och takdetaljer,
ofta utförda av lokala smeder.

•

Byggnader i kvarterens hörn som har särskild
utformning. Det kan vara en entré på hörnet,
en balkong, ett burspråk, ett torn, ett förhöjt
väggliv eller annan utsmyckning.

•

Gårdshus.

•

Brandgavlar.

•

Gårdar och trädgårdar som har gröna eller
grusade markytor, det vill säga inte är asfalterade
eller på annat sätt hårdgjorda.

•

Träd mellan husen i stadsmiljön.

•

I de centrala kvarteren i söder: möjligheten
till verksamheter, som till exempel handel och
restauranger, i bottenvåningar, som ger en
levande gatumiljö.

•

Torgets öppna yta.

•

Järnvägsstationen som fondbyggnad vid torget.

FÖR STA STA DSPL A NEN
VÄG L E D N I N G

•

Behåll de viktiga karaktärsdragen. Miljön
bedöms vara ett sådant särskilt värdefullt
bebyggelseområde som anges i plan- och bygglagen
(PBL) 8 kap 13 §. Detta förvanskningsförbud
betyder att det som är värdebärande i miljön inte
får gå förlorat (se de viktiga karaktärsdragen).

•

Utgå från varje enskild byggnads karaktärsdrag
vid ändringar och använd material, utformning
och proportioner som hör till byggnadens stil.
Ändringar görs då på ett varsamt sätt, vilket är
ett krav för ändringar av alla byggnader (PBL 8:17).

•

Det är fastighetsägarens ansvar att ovanstående
förvanskningsförbud och varsamhetskrav efterlevs och lagen gäller även vid bygglovsbefriade
åtgärder. Fastighetsägare kan ta kontakt med
kommunen om råd behövs inför en ändring.

•

•
•
•

Vid bygglov inom miljön bör varsamhetskrav
(PBL 8:17) och förvanskningsförbud (PBL 8:13)
vara en del av kontrollplanen (PBL 10:7). Det kan
göras genom att byggnadens viktiga karaktärsdrag punktas upp, och att det sedan kontrolleras
att de finns kvar efter ändringen. Vid stora ändringar bör antikvarisk sakkunnig konsulteras i
ett tidigt skede och kopplas till kontrollplanen.
Kommunen kan begära in underlag från byggherren för att kunna ta beslut i ett bygglov, till
exempel en antikvarisk förundersökning som
beskriver vilka karaktärsdrag som är värdebärande.
Rivningslov bör inte ges för byggnader med
kulturhistoriska värden (PBL 9:34).
Attefallsåtgärder är bygglovspliktiga om de
ingår i en särskilt värdefull miljö (PBL 9 kap 4§).
Det gäller till exempel en tillbyggnad på 15
kvadratmeter eller två takkupor, på en- och
tvåbostadshus.

•

Byggnader inom miljön ska underhållas så att de
hålls i vårdat skick. Underhållet ska anpassas till
omgivningens karaktär och byggnadens kulturhistoriska värde (PBL 8:14).

•

Vid ny detaljplan inom miljön bör byggnader
som är utpekade i kulturmiljöprogrammet få
relevanta rivningsförbud, skydds- och varsamhetsbestämmelser (PBL 2:6).

•

Inför omläggning av skiffertak kan man kontakta
länsstyrelsen för att höra om det finns möjlighet
att få statligt bidrag.

•

Nya byggnader ska utformas och placeras med
hänsyn till stadsbilden och kulturvärdena på
platsen, till exempel de viktiga karaktärsdragen
(PBL 2:6).

•

Behåll gatunätet och bygg inte ihop kvarter
inom miljön.

•

Värna om innerstadens varierade gatumiljö
genom en mångfald av mindre byggnader, gårdar
att gå in på och bottenvåningar med verksamhet
ut mot gatan.

•

Vid tillägg och ändringar i miljön bör man ta
hänsyn till siktlinjer inom, till och från miljön.

•

Tänk på att annat än byggnader påverkar miljön,
som skyltar (PBL 8:18 och 16:7) staket, träd och
markbeläggningar. De är beståndsdelar som bidrar
till helhetsupplevelsen. Även icke bygglovspliktiga
åtgärder ska uppfylla varsamhetskrav (PBL 8:17)
och förvanskningsförbud (PBL 8.13). Utgå från
de viktiga karaktärsdragen.

•

Behåll gårdshus. Rivningslov bör ges mycket
restriktivt (PBL 9:34).
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G U N N A R S KO G S S T A D E N
Den så kallade Gunnarskogsstaden ligger på båda sidor av
den smala gatan Gunnarskogs gränd. Här finns kvarteren
Åkaren och Höglunda. Miljön är omringad av stora offentliga byggnader som kyrka, pastorsexpedition, gymnastikhus
och äldreboende. Men i Gunnarskogsstaden råder en småskalighet med ett myller av trähus i lummiga trädgårdar.
U TA N FÖ R KÖ P I N G E N

När Oscarsstad bildades 1811 var köpingens gränser
tydligt definierade. Stadsplanen var strikt i helt
kvadratiska kvarter och raka gator. Sakta bebyggdes
köpingen utifrån torget. Skolgatan upplevdes länge
som gränsen i norr, vilket så småningom förflyttades
ett kvarter ytterligare mot Tingsgatan, men här tog
köpingen tvärt slut. Bakom en stengärdesgård fanns
steniga lingonmarker och skog. På en del ställen
fanns trappor för att ta sig över gärdesgården. Området
fyllt av stock och sten kallades Bråtarna.
Upp till höjden där Trefaldighetskyrkan står idag,
flyttades hästmarknaden 1864 och 1879 byggde
Missionskyrkan sitt hus här i skogskanten.
I N F LY T T N I N G F R Å N L A N D S BYG D E N

Efter en trög start för köpingen kom ett rejält uppsving runt 1880. Nordvästra Stambanan var klar
1871 och järnvägen bidrog till ökad företagsamhet.
Av olika anledningar sökte sig landsbygdens befolkning in till städerna. Missväxtår, minskade arbetstillfällen på grund av ökad effektivitet i jordbruket
samt en stark befolkningsökning var några orsaker.
Vissa reste till Amerika, medan andra sökte sig till
städerna för arbete inom den framväxande tillverkningsindustrin. Under några decennier kring sekelskiftet 1900 blomstrar verkligen industrin och
skaparkraften i Arvika, så här fanns jobb att få.
N A M N E T G U N N A R S KO G S S TA D E N

En av dem som startade verksamhet i Arvika var Per
Andersson, bördig från Gunnarskog. Han startade
en smedja när han flyttade in till Arvika i mitten av
1880-talet och år 1889 övertog han en verkstad som
så småningom kom att bli Arvikaverken. Det sägs att
han sökte bra arbetare och de från hembygden i
Gunnarskog kände han sedan tidigare. Han ska ha
erbjudit ett tjugotal familjer jobb i verkstaden och de
flyttade in till köpingen i stort sett samtidigt och några
bosatte sig här i det som kom att bli Gunnarskogsstaden. Hur mycket sanning som finns i detta är
oklart. I husförhörslängder från 1896–1900 är inte
inflyttade från Gunnarskog dominerande i just de här
två kvarteren, men de kan ha flyttat hit tidigare och
inflyttningen från det folkrika Gunnarskog var stor
rent allmänt. På Ängen en bit bort på Viksgatan köpte
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Per Andersson ett antal tomter och beviljade räntefria lån till dem som flyttade dit och arbetade för honom
på Arvikaverken, vilket styrker teorin om att han aktivt
ordnade för att locka arbetare till fabriken i Arvika.
B E BYG G E L S E M Ö N S T E R

Likt andra som flyttade från landsbygden till
köpingen, tog de nyinflyttade med sig sina timmerhus och monterade upp dem igen på sin nya bostadsadress. Av någon anledning valde några att bygga
upp dem här strax utanför köpingen. Kanske fick de
bygga billigare här på Solbergas hemman än att köpa
en tomt inne i köpingen? Här fanns inte heller några
regler kring hur husen skulle ligga eller se ut. Om
det var så att många kom från Gunnarskog så kanske
det kändes tryggt att fortsätta bo tillsammans och
här gavs ju den möjligheten i stället för att sprida ut
sig på lediga tomter i köpingen.
De flesta hus var små enfamiljshus, medan några
hyste två-tre familjer med bara ett rum och kök till
varje familj. Förutom bostadshus byggdes olika
uthus, stall och fähus, små verkstäder som smedjor
samt en affär.
Under slutet av 1800-talet tycks husen ha byggts
oreglerat och tätt. Sammanhållande mellan husen
gick en liten grusad väg, som i en radbymiljö, vilken
senare kom att få namnet Gunnarskogs gränd. Strax
norr om klungan av hus gick landsvägen som kom
från kyrkan, upp på åsen norr om köpingen och
vidare mot Karlstad.

VÄ R D E F U L L M I L J Ö

GUNNARSKOGS GRÄND OK ÄNT ÅR. BILD FRÅN ARVIK A
KOMMUNS BILDARKIV. BILDEN OVAN MED CISTERNGATAN
I NEDERK ANT.

SMEDEN RICK ARD K ARLSSONS SMEDJA I GUNNARSKOGSSTADEN. SMEDJAN L ÅG TILL
VÄNSTER OCH BOSTADEN TILL HÖGER. HUSET FINNS K VAR PÅ GUNNARSKOGS GRÄND 3.
ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV.
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FÖ R S Ö K AT T S TA D S P L A N E R A

År 1895 överfördes Gunnarskogsstaden (på 2 hektar,
19 ar och 70 kvadratmeter) från Solberga till Arvika
köping. År 1898 utarbetades en ny utvidgad stadsplan för Arvika med hela 44 nya kvarter både i väster,
norr och öster om den gamla stadskärnan. I planen
ritades ett större rektangulärt kvarter in för en ny
stadskyrka. Det tättbebyggda området vid Gunnarskogsstaden inlemmades för första gången i en
stadsplan. Planen var likt tidigare ritad i ett strikt
rutnät med raka gator och kvadratiska kvarter. Hur
skulle den byliknande bebyggelsen i Gunnarskogsstaden kunna pressas in i detta system? Ett antal hus
fick rivas och Jakobsgatan skar av norra delen av
bebyggelsen så att några hus kom att tillhöra det
norra Minnebergsområdet. Andra begränsande
gator blev Hamngatan och Cisterngatan. Tanken var
att Nordgatan skulle dras genom hela Gunnarskogsstaden och sammanlänkas med det som idag är Per
Anderssons gata, men det blev aldrig genomfört.
Byvägen mellan husen rätades upp och lade då beslag på hörn av några tomter. Resultatet blev förvisso
en något ”rakare” bebyggelse, men helt lyckades inte
rutnätet pressas över den tidigare oreglerade bymiljön,
något som kom att diskuteras inom kommunen
genom åren.

PÅ K ARTAN FRÅN 1910 HAR BYGGNADERNA I GUNNARSKOGSSTADEN RITATS UT. TROLIGT VIS FÖRSKÖTS CISTERNGATAN
NÅGOT VÄSTERUT FÖR AT T ANPASSA SIG EF TER DEN
BEFINTLIGA BEBYGGELSEN.
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FLERA AV HUSEN PÅ 1929 ÅRS K ARTA ÖVERENSSTÄ MMER
MED DAGENS.

VÄ R D E F U L L M I L J Ö

DEN NYA STADSPL ANEN 1898 FORTSAT TE MED RUTNÄTET NORRUT VILKET STÖT TE PÅ SVÅRIGHETER
VID DET REDAN ETABLERADE GUNNARSKOGSSTADEN. NÅGRA BYGGNADER FICK RIVAS OCH
GATUDRAGNINGEN FICK ANPASSAS NÅGOT.
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VÄ R D E F U L L M I L J Ö
TÄT V I L L A S TA D

När man går längs Gunnarskogs gränd idag är det
en småskalig och trivsam miljö. Jämfört med övriga
centrala Arvika är tomterna små, vilket gör att husen
står tätare här. Flera bevarade uthus gör att tätheten
förstärks och flera av husen ligger med fasadlivet ut i
gatan. Trädgårdarna är uppväxta och lummiga och
skapar en inbjudande miljö även för den som går
på gatan.

” LYC K L I G A G ATA N ”

I litteraturen och i muntliga berättelser (som är många
i Arvika) har platsen målats upp som ”lyckliga gatan”.
De flesta kände varandra, man träffades på den lilla
byvägen, pratade utanför affären och barnen lekte
på gatan. Den intima skalan med husen tätt inpå
varandra bidrog kanske även till en social närhet.

De flesta husen är trähus med panelad fasad. En del
har snickarglädje i detaljer och på flera tak ligger det
för Arvika karaktäristiska glavaskiffret. Några hus
som tillkommit efter 1930 har putsad fasad, de ligger
främst längs Cisterngatan och Hamngatan. På andra
sidan Cisterngatan byggde Per Andersson 1917 ett
stort stenhus som i dag är kyrkans församlingshem.
Det är intressant att även han valde att bo nära
”Gunnarsskogsstaden”, fast han byggde i en helt
annan skala.

KERA MIKERN HILM A PERSSON-HJELMS (1877–1953) VERKSTAD FINNS K VAR PÅ GUNNARSKOGS GRÄND 5.
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GUNNARSKOGS GRÄND SEDD FRÅN NORR. BILDEN OVAN VISAR KERA MIK VERKSTADEN SEDD FRÅN GUNNARSKOGS
GRÄND I ÖSTER OCH ILLUSTRERAR DE LUMMIGA TRÄDGÅRDAR SOM FINNS INOM MIL JÖN. FOTO: L ARS SJÖQVIST.
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GU N NA R SKO G S S TA DEN
K U LT U R H I S TO R I S K T VÄ R D E

I ett större perspektiv berättar bebyggelsen utmed
Gunnarsskogs gränd om den urbanisering, d.v.s.
inflyttningen från land till stad, som var så kraftig
under industrialismens framfart under 1800-talets
sista två decennier. Många byggnader uppfördes
samtidigt, i den här annars obebyggda skogskanten,
och är därför tydliga i sin berättelse om inflyttningen.
Det ger ett samhällshistoriskt värde.
Lokalhistoriskt är det en plats förknippad med
många berättelser, vilket kan ses som typiskt för
Arvika där berättartraditionen är stark. De handlar
om gunnarskogsbönderna som ville bo tillsammans,
om den kända Per Andersson som erbjöd dem jobb
på Arvikaverken, och muntliga berättelser om den
”lyckliga gatan”. Några hus har haft särskilda funktioner, som smedja och affär. Andra hus har personhistoriska värden, som Hilma Persson-Hjelms
(1877–1953) keramikverkstad på Åkaren 5, som
även berättar om Arvika som konsthantverksort.
Bebyggelsehistoriskt är flera av byggnaderna uppförda enligt lokal bebyggelsetradition i trä, ofta en
och en halv våning höga med sadeltak belagt med
skiffer från Glava. Det är ett typiskt utseende för
byggnader i trakten under andra halvan av 1800-talet
och berättar om både lokalt formspråk, teknik och
material. Men även bostadsförhållanden och levnadsmönster under denna tid, särskilt med uthusen
inräknat. Enstaka hus har renoverats ovarsamt
men övergripande är det en välbevarad miljö från
decennierna runt 1900.
Gunnarskogsstaden har ett tydligt miljömässigt värde,
det är en trivsam upplevelse att gå utmed gatan. Det
är småskaliga hus som ligger tätt, det finns flera uthus
bevarade och trädgårdarna är lummiga och uppväxta.
En annorlunda bebyggelsestruktur i centrala Arvika
som präglas av de kvadratiska kvarteren, ofta med
huvudbyggnader ute i hörnen.
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•

Småskaligheten är viktig, storleken på husen
är en till två våningar.

•

Husen ligger nära varandra, ofta med fasadliv
ut i gatan.

•

Tomterna är relativt små.

•

Det finns ändå utrymme för trädgårdar.
Grönskan mellan husen är viktig för upplevelsen.
(Större hårdgjorda ytor med till exempel modern
ljus plattläggning eller oproportionerligt stora
verandadäck hör inte till karaktären.)

•

Sadeltak täckt med glavaskiffer, tegelpannor
eller plåt.

•

Träfasad är dominerande. I vissa fall, på modernistiska byggnader, finns putsad fasad.

•

Uthusen är enkla men viktiga för bebyggelsestrukturen. De är ofta målade med röd slamfärg.

•

Gunnarskogs gränds smala bredd samt dess
sträckning som skapar två långsmala kvarter,
vilket är ovanligt för Arvika.

VÄG L E D N I N G

•

Miljön är en enkel vardagsmiljö, så man behöver
vara aktsam på att små ändringar här och där
helt kan förändra miljöns autenticitet och värde.
Alla ändringar av en byggnad ska göras varsamt,
så att man tar hänsyn till just den byggnadens
karaktärsdrag (PBL 8:17). Det gäller alla byggnader
och även för bygglovsbefriade åtgärder. Det är
fastighetsägarens ansvar att varsamhetskravet
efterlevs. Att göra en varsam ändring betyder
att man utgår från byggnadens karaktär när man
gör ändringarna, till exempel använder samma
material och utformning som tidigare och
anpassar ändringarna till byggnadens stil.

•

Behåll de viktiga karaktärsdragen. Miljön bedöms
vara ett sådant särskilt värdefullt bebyggelseområde som anges i plan- och bygglagen 8 kap 13 §.
Detta förvanskningsförbud betyder att det som
är värdebärande i miljön inte får gå förlorat, t.ex.
de viktiga karaktärsdragen som listas ovan.

•

Vid bygglov inom miljön bör varsamhetskravet
(PBL 8:17) samt förvanskningsförbudet (PBL
8:13) konkretiseras vad det innebär fysiskt för
byggnaden och sedan följas upp i kontrollplanen
(PBL 10:7). Vid stora ändringar bör antikvariskt
sakkunnig kopplas till kontrollplanen.

•

Attefallsåtgärder är bygglovspliktiga om de
ingår i en särskilt värdefull miljö (PBL 9 kap 4§).

GU N NA R SKO G S S TA DEN

•

Nya byggnader ska utformas och placeras med
hänsyn till stadsbilden och kulturvärdena (t.ex.
de viktiga karaktärsdragen) på platsen (PBL 2:6).

•

Byggnader inom miljön ska underhållas så att de
hålls i vårdat skick. Underhållet ska anpassas till
omgivningens karaktär och byggnadens kulturhistoriska värde (PBL 8:14).

•

Behåll gårdshus. Rivningslov bör ges mycket
restriktivt (PBL 9:34).

•

När en ny detaljplan görs i närområdet bör den
värdefulla miljön tas med och ges relevanta
skydds- och varsamhetsbestämmelser (PBL 2:6).
Funktionen av bostadshus bör bibehållas för att
miljön inte ska ändra karaktär.

•

Rivningslov bör inte ges för byggnader med
kulturhistoriska värden (PBL 9:34).

•

Inför omläggning av skiffertak går det att kontakta
länsstyrelsen för att höra om det finns möjlighet
att få statligt bidrag.

•

Tänk på att annat än byggnader påverkar miljön,
som skyltar (PBL 8:18 och 16:7) staket, träd och
markbeläggningar. De är beståndsdelar som
bidrar till helhetsupplevelsen. Även icke bygg
lovspliktiga åtgärder ska uppfylla varsamhetskrav (PBL 8:17) och förvanskningsförbud
(PBL 8.13).

•

L Ä S V I DA R E

Arvikapärlor – människor och platser i vår
närhistoria, Ylermi Mörnesten, 2011.
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H A MNPL A N
Via vattnet går det att ta sig hela vägen från Arvikas hamn
till Göteborg och vidare på haven. Arvikas hamn ligger
centralt i Arvika, strax söder om järnvägen. Hamngatan
sträcker sig i nord-sydlig riktning genom innerstaden hit
till området som kallas Hamnplan. På Hamnplan ligger
några byggnader kopplade till Arvikas sjöfart under 1800och 1900-talen. Miljön omfattar Mebius och Sandelins
magasin från 1850-talet, f.d. Lantmännens magasin från
1936 och en tegelbyggnad ritad av Werner Gjerming från
1951. Miljön omfattar även en nyare byggnad tätt intill
magasinen som är utformad för att smälta in i miljön.
S J Ö FA R T E N I N N A N KÖ P I N G E N B I L DA D E S

Ända fram till järnvägens intåg, under andra halvan
av 1800-talet, var båt på vattnet och vintervägarna
på isen de viktigaste transportlederna. Under 1700och 1800-talen fraktades gods till och från järn- och
glasbruken i Arvikatrakten på vattnet. Vägarna på
land var mest smala, backiga och steniga stigar och
kunde inte frakta stora kvantiteter.

D E N N YA KÖ P I N G E N O S C A R S S TA D

Av flera anledningar behövdes en köping eller stad
i västra Värmland. En viktig anledning var att det
behövdes en plats vid Glafsfjordens norra ände för
omlastning och utskeppning av det för landet så
viktiga järnet. I och med öppnandet av Trollhätte
kanal år 1800 fick Glafsfjorden direktförbindelse
med havet vid Göteborg och regionen kände av ett
ekonomiskt uppsving. Behovet av en köping där
handel var tillåten och kontrollerad ökade, och läget
vid Glafsfjorden var en förutsättning för den viktiga
kontakten med omvärlden. Oscarsstad bildades
således 1811 vid Kyrkvikens norra strand.
D E N FÖ R S TA S TA D S P L A N E N 1811

Den första stadsplanen tog hänsyn till att platsen
man valt för köpingen ofta drabbades av översvämningar. ”Mark som vid flod översvämmas”
markerades på kartan. Torrare områden avsattes
för upplag, packbodar och marknadsplats. På två

DEN NEDRE DELEN AV KÖPINGENS STADSPL AN 1811 VISAR T YDLIGT HUR M ARKEN SK A FUNGERA SOM HA MN.
A - TORGET. B - M ARKNADS- OCH UPPL AGSPL ATS. C - PL ATSER SOM VID HÖG FLOD ÖVERSVÄ MM AS.
E - PL ATSER TILL PACKBODARS UPPSÄT TANDE. F - PL ATSER TILL L ANDBRYGGOR.

PÅ DEN HÄR K ARTAN FRÅN 1901 SER VI BRYGGOR, M AGASIN OCH JÄRNVÄGSSPÅR. UNDER L ÅNG TID STOD DAHLÉNS
M AGASIN PRECIS INTILL STRANDLINJEN, HÄR LIGGER DET PÅ VÄSTRA FURUNÄSET L ÄNGST TILL HÖGER. GENOM
ÅREN HAR HA MNEN F YLLTS UT OCH M AGASINET HAR PÅ SÅ SÄT T HA MNAT EN BIT FRÅN VAT TNET.

116

VÄ R D E F U L L M I L J Ö

ställen, bland annat där Hamnplan skulle etableras
markerades plats för bryggor.

B RYG G O R BYG G S

På den första stadsplanen markerades även en gata
som kopplade handeln på Stora torget med vattnet.
År 1841 när den första ångbåten anlöpte Arvika berättas
att fartyget på grund av högvattnet kunde gå ända
upp till torget.

Ett beslut om att bygga bryggor togs 1842, men enligt
en uppgift kom de på plats först 1851, kanske handlade
det om olika bryggor. I början tillhörde bryggorna
i hamnen köpmännen, men under andra delen av
1800-talet övertogs de av köpingen och hamnen blev
allmän plats. Reguljära ångbåtsturer för persontrafik
på linjen Arvika – Göteborg startade under 1850-talet.

SÄFFLE K ANAL

KÖ PM Ä N N E N S M AG A S I N

Till en början gick det ganska trögt för både köpingen
och hamnverksamheten. Men öppnandet av Säffle
Kanal i Byälven 1837 medförde ökad sjöfartstrafik
och stimulans för hela näringslivet i Västvärmland.
Slussen i Säffle innebar att samma fartyg kunde ta
sig från Arvika till Göteborg utan omlastningar och
att allt större båtar kunde ta sig till Arvika. Köpingen
kom in i en mer expansiv fas och fartygstrafiken
ökade. Först seglade man med flatbottnade skutor,
men 1841 passerade den första ångbåten Säffle. Det
var denna ångbåt som 1847 köptes in till Arvika och
fick bära köpingens namn då den gick mellan Arvika
och Göteborg. År 1869 anpassades slussen i Säffle
efter måtten i Göta kanal vilket gjorde att ännu större
fartyg kunde gå mellan Göteborg och Arvika.

År 1849 lät handlare J. J. Dahlén bygga ett magasin
på Västra Furunäset. Det finns kvar än idag på Spårgatan 12 och är hamnområdets äldsta byggnad. När
det byggdes stod det precis vid strandlinjen.
På 1850-talet uppförde handelsmännen C. H. Mebius,
T. H. Sandelin och C. J. Flodqvist ett varsitt stort
timrat magasin med skiffertak vid det s.k. Östra
Furunäset (Hamnplan). Handlare W. Pihlgren uppförde ytterligare ett magasin väster därom 1857.
Magasinen var viktiga för handelsmännen, i dem
förvarades de varor som skulle fraktas söderut på
vattnet, eller i omvänd riktning, som hade anlänt
med båt och skulle säljas i Arvika eller i omlandet.
De användes också till förvaring över vintern, när
sjötrafiken låg nere. Mebius och Sandelins magasin
är de som ännu ligger kvar på Hamnplan.

MEBIUS RÖDA M AGASIN PÅ HA MNPL AN BYGGDES PÅ
1850-TALET. NEDERSTA FOTOT VISAR HA MNPL AN FRÅN OVAN
OCH HA MNGATANS T YDLIGA RAK A STRÄCKNING
UT MOT HA MNEN.
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JÄ R N VÄG E N

Den nordvästra stambanan öppnades till Charlottenberg 1867 och till Karlstad 1871. Järnvägsspåren och
stationshuset vid mitten av torget skar då av direktkontakten mellan bebyggelsen i kvartersstaden och
hamnen. Byggnader för järnvägen, som lokstallar
och magasin, uppfördes på hamnsidan. SJ anlade en
egen lastbrygga 1869 och drog ut ett järnvägsspår
till en pir på 1880-talet (vilket togs bort 1985). Ytterligare två järnvägsspår tillkom samt en vändskiva på
den östra bryggan så att många varor kunde lastas
om från tåg till båt och tvärtom. Genom järnvägen
fick hamnen koppling till ett helt nytt trafiknät på
land. Dock var järnvägen billigare, snabbare, säkrare
och kunde ske mer regelbundet, och konkurrerade
därför med sjöfarten om både gods- och persontrafik.

HA MNPL AN MED M AGASIN OCH SKUTOR, OK ÄNT ÅRTAL .
ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV.

B A D O C H T VÄT T

Förutom sjöfarten användes Kyrkviken även för tvätt
och bad. Enligt tidens idéer om folkhälsa och hygien
anlade köpingen 1884 ett sköljhus för tvätt nere vid
stranden och vid samma tid ett kallbadhus på en pir
vid västra Furunäset. Den växande staden lät dock
hushållens avlopp gå rakt ut i viken tillsammans med
avlopp och avfall från hamnverksamhet och industrier.
Under en period runt år 1940 infördes därför badförbud i Kyrkviken.
M ARK ARBETEN

Hamnen har successivt fyllts ut med material för
att skapa ny torrare mark. Byggnader har då kunnat
uppföras mer permanent längre ut i hamnen. Åren
1903–1904 genomfördes till exempel en större
utvidgning av hamnen med bland annat ny spåranläggning, bryggor, hamnbyggnad och lyftkran.
En tydlig kaj gjorde lastningen lättare och hindrade
även vattnet från att nå staden. Hamngatan blev
1923 den första av stadens gator att stensättas, för att
klara av de tunga transporterna till och från hamnen.
Mellan åren 1931–33 fylldes ännu mer mark ut
i hamnen.

ETT FOTO FRÅN 1890-TALET SOM VISAR JÄRNVÄGSSTATIONEN
OCH K A JK ANTEN VÄSTER OM HA MNPL AN. FOTO FRÅN
JÄRNVÄGSMUSEET.

R E KO R DTO P P 1937

Hamnverksamheten i Arvika fortsatte att öka ända
fram till 1937. Då nådde lasttrafiken sin kulmen och
Säffle kanal slog trafikrekord med 2 715 passerande
fartyg lastade med ved, stenkol, pappersmassa, sågade
trävaror och annat gods. Lantmännen hade sin verksamhet nere i hamnen under lång tid och 1936 byggde
de ett stort varumagasin som ännu finns kvar på en
pir vid Hamnplan. I hamnen hade de även en silo,
som brann ner i början av 1980-talet.
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TILL VÄNSTER SYNS ”GUL A M AGASINET” ÄVEN K ALL AT ”SJÖM ANSK YRK AN”, SOM INTE FINNS K VAR.
OK ÄNT FOTOÅR, ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV.

PÅ ET T FLYGFOTO FRÅN 1927 SER VI T YDLIGT HA MNENS OLIK A BYGGNADER MED STORA M AGASIN
ÄNDA UT I VAT TENK ANTEN FÖR AT T L ÄT T KUNNA L ASTA AV OCH PÅ BÅTARNA . UPPL AGSPL ATSER MED
VIRKE TAR STOR PL ATS OCH I MIT TEN, STRA X TILL HÖGER OM JÄRNVÄGSSTATIONEN I BILD, SER VI EN
VAT TENSPEGEL SOM VALL ATS IN. PÅ HA MNPL AN STÅR M ÄNNISKOR, K ANSKE FÖR AT T BLI EN DEL
AV V YKORTET. BILD FRÅN JÄRNVÄGSMUSEET, OSCAR BL ADH.
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HA MNPL AN OK ÄNT ÅRTAL , ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV.
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Efter toppen 1937 vände det. Andra världskriget
1939–45 innebar svårare tider. Redan 1935 hade
passagerartrafiken slutat att gå. Försök gjordes under
1940-talet att återuppta den men det blev inte långvarigt. Förutom konkurrensen från järnvägen hade
sedan 1910-talet de första bilarna, bussarna och lastbilarna börjat rulla på vägarna. Efterhand blev det
främst virke som fraktades på vattnet. Snart blev
även virkestransporterna för stora för både farleden
och Arvika hamn.
N YA V E R K S A M H E T E R

Under 1940-talet etablerade sig flera företag i hamnområdet. Bland annat Tobaksmonopolet, Arvika
Karosseri och en kol- och vedaffär. En kontors- och
lagerlokal för Hakonbolaget (sedan ICA) stod klar
1951 invid Hamnplan. Den ritades av stadsarkitekten
Werner Gjerming i tydlig modernistisk stil med referenser till ett fartyg. År 1960 byggdes fyra oljecisterner
som ersatte äldre oljeupplag och 1964 uppfördes
ytterligare en cistern åt Alhmarks.

FLYGBILD FRÅN 1954 SOM VISAR DEN MÄNGD VERKSAMHETER
SOM FANNS I HA MNEN I MIT TEN AV SEKLET, ARVIK A
KOMMUNS BILDARKIV.

F R Å N 1980 T I L L I DAG

Sedan 1980-talet pågår en utveckling i många hamnstäder mot att ta tillvara sjönära områden som en
resurs i utvecklingen av staden. Byggnader, skjul,
hamnkranar och oljecisterner har genom åren skrotats.
Olyckligtvis brann Pihlgrens magasin (från 1857)
samt magasinet "Bläckhornet" ner under tidigt
1980-tal. En ny byggnad som liknar ett äldre magasin
byggdes 1985.
En restaurangbyggnad uppfördes under slutet av
1980-talet på Östra Furunäset. Bröderna Olsson
öppnade restaurangen Olssons Brygga på den östligaste
piren 1999. Restaurangen brann ner 2008 men återuppbyggdes igen i en modern tolkning av magasinens
former efter ritningar av arkitekten Håkan Cullberg.
I mitten av 1990-talet restaurerades Mebius och
Sandelins hamnmagasin efter en folkomröstning
om magasinens framtid. l samband med det iordningsställdes Hamnplan med kullersten, sittplatser,
skulpturer och gästhamn. I magasinen finns idag
konst- och hantverksverksamheter på sommaren.
Nyttosjöfarten till och från Arvika upphörde helt
1993. Idag är det turist- och fritidsbåtar som nyttjar
Kyrkviken. Hösten 2000 drabbade en stor översvämning Arvika och i synnerhet hamnen, vilket
fick till följd att många verksamheter fick flytta.

SANDELINS M AGASIN TILL VÄNSTER MED DEN VITA
GAVELN SOM FUNGERAR SOM ET T SJÖM ÄRKE OCH MEBIUS
M AGASIN I MIT TEN. L ÄNGST TILL HÖGER BYGGDES EN
M AGASINLIKNANDE BYGGNAD 1985.
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En av anledningarna till att köpingen Oscarsstad
anlades här var just för att en hamn behövdes,
främst för att frakta ut järnbrukens varor. Verksamheten i hamnen går hand i hand med Arvikas
utveckling i stort och de bevarade byggnaderna
på Hamnplan har därför ett tydligt lokalhistoriskt
värde.
Inom miljön finns fem byggnader, fyra av dem
med högt kulturhistoriskt värde i sig. Mebius
och Sandelins magasin är från 1850-talet och ingår
därmed i en mycket liten skara byggnader som
fortfarande finns kvar från Arvikas första decennier
och de har ett mycket högt kulturhistoriskt värde.
De är unika för staden och kanske även för Värmland,
i och med sin storlek. Lantmännens magasin ute på
piren uppfördes 1936 och representerar en annan
epok i hamnens historia, en brytningspunkt då
hamnverksamheten låg på topp men därifrån skulle
dala. Den modernistiska byggnaden i rött tegel från
1951 står för en senare period i hamnens utveckling
då nya verksamheter som inte alltid var kopplade
till sjöfarten intog området. Byggnaden är ritad
av en för Arvika viktig arkitekt, Werner Gjerming,
som ritade många byggnader i staden under sin tid
som stadsarkitekt 1938–68. I miljön finns även en
nyare byggnad som i sin utformning knyter an till
magasinen. Alla är de i sig representativa för sin tid
och för hamnverksamheten. Några av byggnaderna är
välbevarade och byggnadstekniskt tydligt avläsbara i
sin exteriör.

det skrovliga åldrade träet på de äldsta magasinets
tjocka timmer ger en möjligheten att fantisera om
hur hamnlivet tett sig för hundrasjuttio år sedan.
Hamnplan är i det sjönära läget en attraktiv plats
som sammantaget har fina miljömässiga värden.
V I K T I G A K A R A K TÄ R S D R AG

De två magasinen från 1850-talet

•

Timrad fasad målad med röd slamfärg,
vita knutlådor.

•

Det ena magasinets vita gavel (Sandelins magasin).

•

Sadeltak klätt med skiffer.

•

Fönster med smala träspröjs indelat i små rutor.

•

Traverser, luckor och andra detaljer med
koppling till funktionen som magasin.

•

Svartmålade portar och luckor.

•

Invändiga originalmaterial med patina
(har inte inventerats).

F.d. Lantmännens magasin från 1936

•

Träpanel i fasad målad röd.

•

Mindre storlek på fönster som visar f.d.
funktionen som magasin.

Byggnad i kvarteret Kaptenen från 1951

•

Mönstermurat rött tegel i fasad.

•

Det platta taket.

Här ska också nämnas att det allra äldsta magasinet
som byggdes 1849 ligger utanför miljön Hamnplan,
en bit väster ut på Spårgatan 12. Även det har ett
högt kulturhistoriskt värde i berättelsen om hamnens
koppling till Arvikas utveckling.

•

En högre del och balkong med liggande järnräcke, som ger en fartygsliknande arkitektur.

•

Lastbrygga.

De två höga magasinen på Hamnplan syns från
många platser i staden samt från Kyrkviken och dess
stränder. De fungerar som landmärken för Arvika
och i synnerhet för Arvikas hamn. Det ena magasinet
har dessutom sin gavel mot vattnet vitmålad, vilket
fungerar som ett sjömärke då båttrafiken skall navigera in till hamnen. Generellt uppfattar arvikaborna
magasinen som vackra, de har blivit en symbol för
staden och avbildas i olika sammanhang. Magasinen
och miljön runtom har ett identitetsvärde för både
arvikabor och besökare.

•

Formen av ett magasin med sadeltak.

•

Rödmålad träpanel.

•

Skiffertak.

Hamnplan har en stark karaktär som erbjuder
upplevelsevärden. Den skarpa kajkanten, mötet
med vattnet, ljuset och vädret som påverkar upplevelsen för dagen. Hamnens alla hårdgjorda ytor
och olika små spår av hamnverksamhet. Patinan i
122

Magasinliknande byggnad från 1985

Övrigt i miljön

•

Kajkanter och pirar i huggen sten. Stensatta
sluttningar (glacis) i huggen sten.

•

Järnöglor på kajen och vita förtöjningspollare.

•

En rad med höga smala träd (pelarasp?) som
står längs med övergången från Hamngatan
till Spårgatan.

•

Hamngatans sträckning med siktlinje ut
mot kajen.

HA MNPL A N
VÄG L E D N I N G

•

Behåll de viktiga karaktärsdragen. Miljön
bedöms vara ett sådant särskilt värdefullt
bebyggelseområde som anges i plan- och
bygglagen (PBL) 8 kap 13 §. Detta förvanskningsförbud betyder att det som är värdebärande
i miljön inte får gå förlorat (se de viktiga
karaktärsdragen).

•

Behåll möjligheten att förtöja båtar så att
funktionen som hamn bibehålls.

•

Byggnader inom miljön bör ändras varsamt
(PBL 8:17) och inte förvanskas (PBL 8:13).

•

Det är fastighetsägarens ansvar att ovanstående
förvanskningsförbud och varsamhetskrav efterlevs och lagen gäller även vid bygglovsbefriade
åtgärder. Fastighetsägare kan ta kontakt med
kommunen om råd behövs inför en ändring.

•

Vid bygglov inom miljön bör varsamhetskrav
(PBL 8:17) och förvanskningsförbud (PBL 8:13)
vara en del av kontrollplanen (PBL 10:7). Det kan
göras genom att byggnadens viktiga karaktärsdrag punktas upp, och att det sedan kontrolleras
att de finns kvar efter ändringen. Vid stora
ändringar bör antikvarisk sakkunnig konsulteras
i ett tidigt skede och kopplas till kontrollplanen.
Kommunen kan begära in underlag från byggherren för att kunna ta beslut i ett bygglov, till
exempel en antikvarisk förundersökning som
beskriver vilka karaktärsdrag som är värdebärande.

•

Rivningslov bör inte ges för byggnader med
kulturhistoriska värden (PBL 9:34). Flyttning av
de byggnader som är särskilt värdefulla bör inte
heller medges då kopplingen till platsen de är
byggda på är en viktig del av värdet.

•

Om en ny detaljplan görs vid miljön bör de
viktiga karaktärsdragen ovan ges skydds- och
varsamhetsbestämmelser. Särskilt värdefulla
byggnader, framförallt de två äldsta magasinen,
bör ges rivningsförbud (PBL 2:6).

•

Nya byggnader ska utformas och placeras med
hänsyn till stadsbilden och kulturvärdena på
platsen, till exempel de viktiga karaktärsdragen
(PBL 2:6).

•

Byggnadernas funktion som landmärken i viktiga
siktlinjer bör tas hänsyn till vid placering av
eventuella nya byggnader (PBL 2:6).

•

En vård- och underhållsplan bör upprättas
för de två äldsta magasinen. Byggnaderna bör
underhållas med utgångspunkt från de kulturhistoriska värdena (PBL 8:14). De bör fortsätta
vara oisolerade kallförråd då man inte vet hur
de klarar ändrade förhållanden.

•

Inför omläggning av skiffertak går det att
kontakta länsstyrelsen för att höra om det
finns möjlighet att få statligt bidrag.

•

Ta även hänsyn till det allra äldsta magasinet
från 1849 som ligger en bit väster om Hamnplan.

L Ä S V I DA R E

•

Sammanställning av historik och kulturhistoriska
värden för Arvikas hamnområde i samband med
fördjupad översiktsplan, Värmlands Museum,
2018.

•

Välkommen till Arvika! Program för utveckling
av Arvika hamn, Arvika kommun, 2015.01.20.

•

Kulturmiljö Arvika, Arvika kommun, 2003/2010.

•

Kulturmiljöanalys Östra Furunäset Arvika Hamn,
Susanna Björklöf, Göteborgs Universitet, 2002.

•

Sjöstaden samt Arvika sjöstaden tillbakablick över Sveriges innersta hamn, Annalena
Nordström och Benno Gustafsson, Arvika
kommuns hemsida och folder.

•

Om Arvika, red. Reidar Nordenberg, s. 169–177
”Sjöfarten” av Ingvar Svensson, 1986.
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S T A D S PA R K E N
Arvikas stadspark ligger centralt i staden omringad av
bebyggda kvarter och trafikleden in till centrum på tre sidor
samt vatten och järnväg åt söder. Stadsparken är en mycket
omtyckt park, känd för sin blomsterprakt.

öppning i banvallen under järnvägen (Katthålet)
gjorde att småbåtar kunde åka in i viken och det blev
fina förutsättningar för en vindskyddad småbåtshamn.

PAC K B O DA R O C H M A R K N A D S O M R Å D E

I Arvika bildades 1872 en promenadplatsförening
som skapade den första stadsparken i köpingens
västra utkant, där musikskolan ligger idag. Men den
skulle 1913 ersättas av dagens stadspark.

När köpingens stadsplan ritades upp 1811 markerades
det här strandområdet för packbodar. Här gick en
naturlig vik in och troligtvis var det för vått för att
bebyggas med bostadshus. Viken har haft olika
namn, som Mebiusviken, Tivoliviken, Katthavet och
från och med 1885 Kattviken. Området har genom
åren haft flera översvämningar.
Sedan 1850-talet finns det belagt att det var ett
marknadsområde här. På 1898 års stadsplan markerades det som grönområde och kallades Tivoliplan.
S M Å B ÅT S H A M N

År 1871 var järnvägen klar i båda riktningar och spåret
drogs rakt över vattnet på en uppbyggd vall. Den lilla
viken blev därmed avskild från Kyrkviken. Men en

D E N FÖ R S TA S TA D S PA R K E N

U T S TÄ L L N I N G E N 1911

Efter några decennier av kraftig tillväxt fick Arvika
1911 äntligen stadsrättigheter, samtidigt som
köpingen fyllde 100 år. Det ville man fira med en
stor utställning. Under andra halvan av 1800-talet
var utställningar ett populärt sätt att visa upp det
senaste inom teknik och kultur. Arvika Hantverksoch Industriförening arrangerade utställningen som
visade upp traktens bidrag inom hantverk, konst
och industri.

ET T V YKORT FRÅN DEN GA ML A STADSPARKEN DÄR BADHUSET SOM SEDAN BLE V MUSIKSKOL A
FINNS IDAG . URNAN PÅ BILDEN STÅR IDAG FRA MFÖR MUSIKSKOL AN. ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV.
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Tivoliviken gjordes i ordning genom att fylla ut
strandlinjen och markera den med en stensatt kaj.
Arkitekten Elis Benkert ritade utställningen med
dess hallar och paviljonger. Bland annat en minikopia
av franska triumfbågen. Lördag den 17 juni 1911 var
det invigning. 1000 personer om dagen såg utställningen, extra tåg sattes in och båtarna på Glafsfjorden
gjorde extra turer. Under en kort period levde platsen
upp. Efter utställningen såldes byggnaderna och
fraktades bort. Men den dryga månadens glans
hade gett mersmak.
FÖ R S L AG O M S TA D S PA R K

Apotekaren Hjalmar Julin fruktade att ”då alla byggnader borttages från tivoliplatsen förvandladlas den
åter till en ful sandöken”. Därför överlämnade han en
skrivelse till stadsfullmäktige 24 juli 1911: ”Då denna
sommarens utställning har gifvit oss erfarenhet om
att det verkligen behöfves en centralt belägen, för allmänheten mot en obetydlig afgift tillgänglig, ordnad
och snyggt underhållen plats (en Göteborgs Slottsskog
i liten skala) där äfven tillgång finnes till för ungdomen
lämpliga nöjen.”
Förslaget låg i tiden. Under 1800-talets senare hälft
blev grönska och rekreation i särskilt anlagda parker
på modet. Det var främst de övre klasserna som hade
tid, de flanerade och insöp den hälsosamma grönskan
i de alltmer industrialiserade städerna. Man ville
stimulera till promenader, umgänge och skönhetsupplevelser. Parkidealet kom från de engelska trädgårdarna där promenadstråken slingrade likt i
naturen. I Arvika bildades olika organisationer som
tog på sig att vårda och utveckla offentliga miljöer i
staden. Förutom Arvika promenadplatsförening
bildades Föreningen för Arvikas förskönande 1911
och Naturskydds- och planteringsrådet 1919.

K AT T VIKEN MED SM ÅBÅTSHA MNEN 1911. ÖSTRA
ESPL ANADEN SES TILL VÄNSTER OCH ARVIK AVERKEN
TILL HÖGER. ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV.

UTSTÄLLNINGSPAVIL JONGERNA DEN 11 JUNI 1911.
BYGGNADER SOM RITADES AV ELIS BENKERT SÅLDES NÄR
UTSTÄLLNINGEN VAR SLUT. NÅGRA SK A ENLIGT UPPGIF T
FINNAS K VAR PÅ VÄSTRA SUND. ARVIK A KOMMUNS
BILDARKIV.

P L A N E R I N G E N AV PA R K E N

Trädgårdsdirektören i Karlstad, Carl Henrik Granqvist,
fick i uppdrag att ta fram planer för en stadspark i
Arvika. Granqvist hade tidigare tjänstgjort på Trädgårdsföreningen i Göteborg.
Vid ett sammanträde 13 maj 1913 gick stadsfullmäktige
i huvudsak på Granqvists förslag. Dock med vissa
kompletteringar. Den östra änden skulle även den
fyllas ut och avrundas för att anlägga en fågeldamm.
Man ville även ha en fontän och en pergola.
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HANDKOLORERAT BRE VKORT ÖVER STADSPARKEN, TROLIGT VIS TILL BÖRJAN AV 1920-TALET. FRÅN ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV.

PERGOL ANS TAK VAR FRÅN BÖRJAN HÖGT OCH FL ACK T MEN BY T TES SENARE UT MOT ET T L ÄGRE I
SADELTAKSFORM . DET ITALIENSK A ORDET PERGOL A BET YDER LÖVSAL . ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV,
OK ÄNT FOTOÅR.
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U T FO R M N I N G

Så kunde arbetet börja med att anlägga parken.
Mellan de två vattnen Kattviken och Fågeldammen
i öster anlades en väg. Här planterades silverpilar,
så sträckan fick namnet Silverallén. Promenadstigar
anlades även utefter järnvägsbanken så att man kunde
runda hela Kattviken. Den gamla funktionen som
tivoliplan flyttades till området öster om fågeldammen.
Liksom i alla välanlagda stadsparker byggdes det
även en musik- och serveringspaviljong.
I parken planterades en stor samling träd, buskar
och vackra rabatter. Utmed parkens sydvästra hörn
planterades en rad goliatpopplar. I mitten av parken
anlades den pergola som kom att bli en av de längsta
i Europa, 82 meter. Pergolan täcktes med vildvin,
som gav skugga och svalka och skapade stämning.

Christian Erikssons skulptur ”Sommardopp”
placerades ut i parken 1939. Den ingick från början
i en skulpturgrupp kallad ”Sommar”. Avgjutningen
föreställer en ung flicka som försiktigt provar
vattentemperaturen med stortån. Arvid Knöppels
”Hind med kid” fick sin plats i parken 1964. Den
bekostades av medel från Arvika marknad. Senare
har även Rafael Rådbergs byst av Per Andersson,
Arvikaverkens grundare, placerats i stadsparken.
Och på en liten kulle i parkens östra del står en
skulptur av en kvinna som flyttats från en trädgård
i staden.

Arvikas stadspark invigdes 1913. Under åren har vissa ändringar och kompletteringar gjorts men mycket
av den ursprungliga planeringen från 1913 är kvar.

K ARTA FRÅN 1929 DÄR VI SER AT T STADSPARKEN HAR
UNGEFÄR SA MM A PL AN SOM IDAG .

CHRISTAN ERIKSSONS SKULPTUR ”SOMM ARDOPP”.
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K U LT U R H I S TO R I S K T VÄ R D E

Stadsparken berättar om det ideal som började under
andra halvan av 1800-talet med att anlägga gröna
parker i kontrast till den allt mer industrialiserade
staden. Omsorgen om stadsinvånarnas hälsa och
viljan att försköna den annars praktiskt lagda staden
berättar om tiden då parken anlades och ger ett
samhällshistoriskt värde. Stadsparken har fått
behålla mycket av den ursprungliga utformningen
från 1913, den är tidstypisk och har ett tydligt
kontinuitetsvärde.
Parkens tillkomst har även stora lokalhistoriska
värden. Arvika hade haft en kraftig tillväxtperiod
med start under 1880-talet vilket resulterade i
stadsrättigheter 1911. När detta skulle firas med en
utställning ordnade man området genom utfyllnad
och stensättning av kajkanter. Den vackra utställningen skapade troligtvis tankar om att platsen kunde
användas på ett bättre sätt än den gjort tidigare.
Stadsrättigheterna kanske gav ett visst självförtroende,
där man ville visa omvärlden att även Arvika hade
en stadspark, ett representativt inslag i större städer.
På så sätt medför den också ett symbolvärde för
Arvika som stad.
De miljömässiga värdena är påtagliga. Stadsparken
är en mycket vacker park som är uppskattad av både
arvikabor och besökare. Parken är känd för sin
ovanligt långa pergola och sin blomsterprakt. Även
skulpturerna har ett kulturhistoriskt värde då de är
tätt sammanknippade med parken och har lokalhistoriska kopplingar.

V I K T I G A K A R A K TÄ R S D R AG

•

Katthålet, d.v.s. öppningen under järnvägsbanken
som möjliggör för båtar att köra in i Kattviken.
Äldre stensättning kring denna.

•

Den stensatta kajkanten, med sten bruten i
Dottevik. (Anlades inför utställningen 1911).

•

Den övergripande planen av parken med t.ex.
promenadvägar och gräsmattor i olika fält enligt
ideal från engelska parker (1913).

•

Pergolan i två sektioner om sammanlagt 82 meter,
med ställning och vildvin. (Sträckningen från
1913 men själva ställningen har bytts ut senare).

•

Fågeldammen (1913).

•

Äldre träd från parkens anläggande. T.ex.
Silverallén med silverpilar som ligger mellan
fågeldammen och Kattviken. Goliatpopplar i
stadsparkens sydvästra hörn (1913).

•

Fontän.

•

Skulpturer: ”Sommardopp”, ”Hind med kid”
och byst föreställande Per Andersson samt
trädgårdskonst i form av en kvinna.

•

Grönmålade äldre lyktstolpar som idag står
utmed kajkanten. De gjordes av den välkända
konstsmeden C. G. Ericsson.

VÄG L E D N I N G

•

Mycket av stadsparkens ursprungliga utseende
är kvar från 1913, behåll de viktiga karaktärsdragen
ovan, för att detta ska bestå.

•

De förbud mot förvanskning som anges i planoch bygglagen 8 kap. 13 § gäller även allmänna
platser och bebyggelseområden. Det som är
värdefullt med den allmänna platsen får inte
förvanskas. Det gäller även icke bygglovspliktiga åtgärder.

L Ä S V I DA R E
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•

Arvika Stadspark, en tillbakablick över
kommunens gröna lunga. Annalena Nordström
och Benno Gustafsson, Arvika kommuns hemsida
och folder, 2001.

•

Arvika kommuns hemsida om Stadsparken.

S T A D S PA R K E N
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S T R Å K AV O F F E N T L I G A
B YG G N A D E R
Uppe på höjden i det som kallas Solbergastaden ligger
en samling offentliga byggnader. I mitten står Trefaldighetskyrkan, och runtom finns byggnader kopplade till
skola och idrott samt kyrkans pastorsexpedition. De flesta
av byggnaderna är uppförda under tidigt 1900-tal, har
ljusa putsade fasader och skiffertak. Till skillnad mot
kvartersstaden är byggnaderna inte placerade med fasaden
ute vid gatan utan är indragna på tomten. Flera av byggnaderna har kulturhistoriska värden och sammantaget
bildar de ett stråk av offentliga byggnader som speglar
en viktig utbyggnadsfas av Arvikas innerstad.
N Y S TA D S P L A N S O M U T V I D G A R A R V I K A

Under 1800-talets sista decennier ökade invånarantalet i Arvika drastiskt. I och med järnvägens
tillkomst och en ökad industrialisering ökade
arbetstillfällena. Den första stadsplanen med sina
96 tomter förtätades nu snabbt med bostadshus
och industrier.
Köpingen utvidgades först med några kvarter i öster.
Men 1897 togs ett stort steg med en ny stadsplan
som gav möjlighet att bebygga i hela 44 nya kvarter
både väster, norr och öster om den gamla stadskärnan.
Med planen gavs även möjlighet att göra plats för en
kyrka. En kyrkplan ritades ut uppe på höjden,

i fonden av Torggatan och mittemot järnvägsstationen, ett perfekt läge för en kyrka. Därmed fick
Torggatan ett avslut, medan man försökte förlänga
övriga nord-sydliga gator som Magasinsgatan, Köpmangatan och Hamngatan vidare norrut. Förutom
kyrkotomtens rektangulära form satte bostadshusen i Gunnarskogsstaden rutnätsmönstret på prov.
Här fick kompromisser göras genom att anpassa
gatunätet till de hus som hade växt fram mer
organiskt utanför den första stadsplanen.
Innan planen 1897 var den enda bebyggelse som
fanns här strax norr om köpingen samlingen av
byggnader i Gunnarskogsstaden samt Missionskyrkans kapell som byggts redan 1879. Marken
som planlades var en del av Minnebergsskogen
som bestod av tall, lövträd och bergknallar. Än idag
präglas området på höjden av tall, bland annat på
kyrkotomtens öppna yta, i trädgårdarna samt i det
sluttande skogsparti som heter Västra Esplanaden.

STADSPL AN FRÅN 1897 SOM UTÖK ADE DEN SNABBT
VÄ X ANDE KÖPINGEN MED 44 HELT NYA K VARTER.
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PL ATSEN PÅ HÖJDEN VÄNTAR FORTFARANDE PÅ SIN K YRK A . KRING SEKELSKIF TET 1900 BYGGDES
FLERA STORA TRÄVILLOR, SOM SYNS I BAKGRUNDEN. FOTO: J B RYDÉNS BOKHANDEL , ARVIK A
KOMMUNS BILDARKIV.

B O S TA D S H U S

Bostäder och industrier byggdes snart upp på de
nyligen utstakade tomterna. Villor med trädgårdar
hade blivit populärt under slutet av 1800-talet och
här, i det som då var utkanten av staden, fick de gott
om plats.
INDUSTRI

Kännetecknande för Arvika fram till 1910-talet var
att industrier låg mitt i köpingen, än så länge fanns
inga särskilda industriområden planlagda. Åren
1904–1905 byggdes en stor och hög industribyggnad för Arvika Möbelfabrik i kvarteret Smeden. År
1923 såldes byggnaden till AB Svenska Tobaksbolaget
som använde den till lager för råtobak. Byggnaden
togs över 1945 av Arvika stad, som omvandlade den
till teknisk yrkesskola.

NÅGOT ÅR EF TER SEKELSKIF TET BYGGS DEN HÄR VILL AN
MED SNICK ARGL ÄDJE OCH SKIFFERTAK STRA X NORR OM
BLIVANDE K YRKPL AN. SOM SÅ M ÅNGA ANDRA BYGGNADER
FRÅN DEN HÄR TIDEN HADE DEN EN BUTIK I BOT TENVÅNINGEN MED INGÅNG FRÅN GATUHÖRNET.

T R E FA L D I G H E T S K Y R K A N

Med den ökande befolkningen kring sekelskiftet
uppstod även behovet av en egen kyrka i köpingen.
En insamling för kyrkobygget startade 1896 och år
1905 beviljades Arvika köping rätt att gå ur Arvika
Västra landsförsamling för att bilda ett eget
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”TORNSPIRANS GL ADA FRIMODIGA RIK TNING UPPÅT FRÅN
KORSET MOT HIMLEN, DET L ÄT TA MED ÄNDÅ IMPOSANTA
OCH ORIGINELLA I ANORDNINGEN ÄR SÅ ÄKTA VÄRMLÄNDSKT
MED SIN ÄLSKLIGT NAIVA BARNAGL ÄDJE, SÅ AT T DET HEL A
SYNS MIG VARA VERKLIGEN LYCK AT. OCH SÅ L JUS – MERA
DIREK T FRÅN HIMLEN GENOM DE HÖGA FÖNSTREN, OCKSÅ
DET NÅGOT VÄRML ÄNDSK T. PRECIS SOM I SKOGEN DÄR
L JUSET SIL AR NER UPPIFRÅN MELL AN TRÄDTOPPARNA” SÅ
SKRE V HOVPREDIK ANTEN E. D. HEÜM AN I STOCKHOLM OM
DEN NYA K YRK AN. BILD FRÅN ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV,
L ARSEN & ÖDVALL , ARVIK A .

DEN F.D. DISPONENTBOSTADEN PÅ CISTERNGATAN 25 ÄR
BYGGD I NATIONALROM ANTISK STIL 1917 OCH HAR FINA
M ATERIALK VALITETER.

pastorat. Vid den första kyrkostämman i det nya
Arvika Östra pastorat 1906, fick arkitekten Adrian
Crispin Petterson i uppdrag att rita en kyrka. Men
hans förslag i nygotisk stil fick kritik av lokala
konstnärer. Kyrkostämman ångrade sig och gav på
förslag från Christian Eriksson istället uppdraget
till arkitekt Ivar Tengbom och hans kompanjon
Ernst Torulf. Deras ritningar godkändes 1908 och
grundläggningsarbetet började samma år.

dansk byggnadskonst och jugendstilen, där arkitektur, konst och hantverk samsades. Kyrkan byggdes
enligt dessa ideal med material från trakten. Glas
och takskiffer från Glava, gråblå gnejs från Dottevik
till sockel och delar av golvet. Tegel från lera i
trakten och virke till takbjälkarna från lokala skogar.
Invändigt gjordes inredning och utsmyckningar
av flera lokala konstnärer och konsthantverkare.

Kyrkan är i huvudsak utformad i nationalromantisk
stil, en stilriktning som växt fram under 1900-talets
första år. Idealet var att lyfta fram det lokala och
nationella och att använda sig av ”äkta” material,
det vill säga naturmaterial, som gärna tydligt visades
i byggnaden. Ivar Tengbom var även inspirerad av
132

Den 11 juni 1911 invigdes kyrkan, samma år som
Arvika fick stadsrättigheter. Den framstod då som
något annorlunda och efterlängtat nytt i en stad
med stark framtidstro. Kyrkan anses fortfarande
vara en av de mest arkitektoniskt intressanta kyrkobyggnaderna i landet från 1900-talets första hälft.

VÄ R D E F U L L M I L J Ö
D I S P O N E N T B O S TA D - PA S TO R S E X P E D I T I O N

En bostad i större skala uppfördes 1917 av Per
Andersson, disponent på Arvikaverken. Den ligger
i kvarteret Höken strax norr om kyrkan och fungerar
sedan 1948 som pastorsexpedition och församlingshem. Byggnaden är putsad och har flera inslag av
kraftig granit och smide. En tillbyggnad till församlingshemmet stod klar 1962, efter ritningar
av stadsarkitekt Werner Gjerming.
C E N T R A L S KO L A N

Med ökad befolkning ökade även antalet barn i
köpingen. Arvika hade sedan 1844 haft egen folkskola. Först låg den i det som senare användes som
stadshotell, men efter 1868 byggdes en skola
i kvarteret Skolläraren där sporthallen nu ligger.
När den blev för trång uppfördes ytterligare en
skolbyggnad strax intill, år 1891. Men på grund av
den ständigt ökade inflyttningen från den omgivande landsbygden tillsattes en kommitté 1910 för att
ta fram ritningar till ett nytt stort och tidsenligt
skolhus. Skolans historia med antal elever blir som
ett mått på hur Arvika växer och Centralskolan är
en tydlig årsring för det tidiga 1900-talet. Den nya
skolan ritades av arkitektfirman Ullrich & Hallqvist,
som hade sitt säte i Stockholm. Skolan byggdes
samman med den intilliggande möbelfabriken och
invigdes 19 april 1914. Från och med 1962 övergick
folkskolan till att bli högstadiet Centralskolan.

CENTRALSKOL AN STOD KL AR 1914 SOM ET T T YDLIGT TECKEN
PÅ DEN VÄ X ANDE STADEN.

G YM N A S T I K BYG G N A D E N K AT E D R A L E N

Ullrich & Hallqvist fick även uppdraget att rita skolans
gymnastikbyggnad. Den placerades på andra sidan
Trefaldighetskyrkan och stod klar samma år som
skolan, 1914. Även den var putsad i en ljus färg och
med skiffertak. I nationalromantisk stil fick den en
kraftig sockel i granit. Arvikaborna gav den namnet
Katedralen.

EN NYBYGGD GYMNASTIKBYGGNAD, 1915. ARVIK A KOMMUNS
BILDARKIV.

S O L B E R G AG YM N A S I E T

År 1933 var det dags att inviga ytterligare en skola,
det Högre allmänna läroverket. Den fick sin plats
söder om gymnastikbyggnaden, i kvarteret Rektorn.
Skolan är ritad av Gustaf Birch-Lindgren i en
modern funktionalistisk stil, med några kvardröjande drag av 1920-talets klassicism. Likt de
andra offentliga byggnaderna i området fick den
en ljust putsad fasad med skiffertak. Några år efter
invigningen byggdes skolan på med ett kopparklätt
torn som inreddes med ett teleskop, vilket förtydligade skolan som vetenskapens centrum. Skolan
byggdes till österut 1952 efter ritningar av Werner
Gjerming. Mellan den gamla och nya delen uppfördes
en rasthall med en dörr i siktlinjen från Katedralen
och ner mot Hantverksgatan. År 1994 stod ytterligare
en tillbyggnad klar, med bland annat skolbibliotek.

SOLBERGAGYMNASIET I FUNKISSTIL FRÅN 1933 MED SIT T
VACKRA OBSERVATORIETORN.
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SPORTHALLEN I MODERNISTISK STIL FRÅN 1966. FOTO FRÅN 1982, ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV.

TREFALDIGHETSK YRK ANS VÄSTRA PORT. VIL JAN AT T VISA UPP M ATERIALEN VAR T YDLIG UNDER NATIONALROM ANTIKEN SOM
VAR DEN SENASTE TRENDEN PÅ 1910-TALET. HÄR SER VI TAKSKIFFER FRÅN GL AVA OCH GNEJS FRÅN DOT TE VIK I SOCKELN.

134

VÄ R D E F U L L M I L J Ö
SPORTHALLEN

En ny sporthall invigdes utmed Torggatan 1966,
mittemot Solbergagymnasiet. Äldre byggnader
hade rivits, däribland de två äldre skolorna. Som
så många andra offentliga byggnader i staden ritade
Werner Gjerming sporthallen, som förutom idrott
även gav utrymme för konserter och dans. Byggnaden putsades ljust och fick platta tak och långa
fönsterband enligt modernistiskt ideal.
F R I L I G G A N D E BYG G N A D E R

När stadsplanen för det här området antogs 1897
var rutnätsmönstret fortfarande ideal för stadsplaneringen. Kring 1910 kom en reaktion på rutnätsplanernas chematiskt upprepade kvarter med
gatuhus och trånga gårdar. Utvecklingen gick mot
friare planformer med gator och hus formade efter
terrängen. Tomterna var ju redan utstakade i
Solbergastaden, men byggnaderna kunde ändå
placeras friare. I kontrast till de tydliga gatu-

rummen i kvarteren söder om, luckrades stadsbilden
här upp och det förstärktes av öppna ytor och stora
träd runt kyrka och skolgårdar.
S A M M A N H A N G M E L L A N BYG G N A D E R

Med Trefaldighetskyrkan som centralaxel 1911
byggs miljön på med Centralskolan och idrottshallen
Katedralen på var sin sida av kyrkan 1914. De är
båda ritade av Ullrich & Hallqvist, ljust putsade
och har skiffertak. Skolbyggnaderna hade på den
här tiden hög status och de ligger stolt som varsin
pendang till kyrkan i mitten. Det är lätt att tänka
att det finns en övergripande tanke i placering
och utformning.
Söder härom blir modernismens arkitektoniska
ideal tydliga, först i Solbergaskolan 1933 och sen i
Idrottshallen 1966. Även tidens planeringsideal har
gett avtryck då man osentimentalt frångick rutnätet
och slog ihop två kvarter på vardera sida, när
funktionerna skulle utvidgas.

VACKRA UTBLICK AR MOT K YRK VIKEN ERBJUDS UPPIFRÅN HÖJDEN. HÄR MED K ATEDRALEN TILL VÄNSTER OCH
SOLBERGAGYMNASIET TILL HÖGER.
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P U T S A D FA S A D O C H S K I F F E R TA K

Miljön präglas av offentliga byggnader och de var
som regel putsade under decennierna runt sekelskiftet 1900. Små bostadshus var däremot i trä och
industribyggnader hade oftast en oputsad tegelfasad.
Det mönstret kan vi se i den stora före detta industribyggnaden i kvarteret Smeden, som från början hade
tegelfasad, men putsades när den blev en offentlig
byddnad i form av en skola. De flesta byggnader
inom miljön har ljusgrått skiffer på taken, från det
närbelägna Glava skifferbrott.

FLYGBILD FRÅN 1957. M ÅNGA TRÄD FINNS K VAR MELL AN HUSEN, SOM EN DEL AV MINNEBERGSSKOGEN.
DE FLESTA HUS HAR L JUSA FASADER OCH SKIFFERTAK . FOTO: AB FLYGTRAFIK DALS L ÅNGED,
VÄRML ANDS MUSEUMS BILDARKIV.
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BÅDE TREFALDIGHETSK YRK AN OCH ARVIK A STAD F YLLDE 25 ÅR 1936.
FOTO: DAN GUNNER, VÄRML ANDS MUSEUMS BILDARKIV.
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K U LT U R H I S TO R I S K T VÄ R D E

Miljön med offentliga byggnader kring Trefaldighetskyrkan speglar en viktig period i Arvikas utveckling.
Det är under slutet av 1800-talet och de första åren
under 1900-talet som köpingen växer i en takt som gör
att Arvika får stadsrättigheter 1911. Miljön berättar om
flera viktiga skeden i Arvikas bebyggelseutveckling;
den första bebyggelsen utanför den ursprungliga
stadsplanen i form av Missionskyrkan 1879, villor som
anläggs på de nya tomterna efter 1897 och storskalig
industri som här får utrymme. Ett nytt pastorat med
egen kyrka 1911, ökade elevantal och behov av en stor
skola och gymnastiksal 1914. Miljön har så ett kulturhistoriskt värde och ett lokalhistoriskt värde för Arvika.
Solbergastaden är en rutnätsstad från 1800-talet, men
förändringar i synen på stadsplanering under 1910-talet
ses i hur byggnader placeras fristående och indragna
på tomterna, till skillnad mot kvartersstaden.
Bebyggelsestrukturen har ett samhällshistoriskt värde
i berättelsen om hur planeringsidealen ändras från rutnätsstad till friare former.
Flera av byggnaderna har höga arkitektoniska värden.
Trefaldighetskyrkan är ett konstverk i sig, då arkitekterna blandat det för tiden vågade moderna med traktens traditioner. Centralskolan och Katedralen flankerar som smycken vid var sida. Den före detta disponentbostaden som nu är pastorsexpedition har fina materialkvaliteter. Solbergaskolan är ett tidstypiskt exempel
på 1930-talets funktionalism. Sammantaget finner
man flera exempel på tidstypisk och välbevarad
arkitektur.
När man befinner sig i miljön upplever man att det är
ljust och luftigt med mycket rymd. Läget på höjden
ger fina siktlinjer ner mot Kyrkviken, framförallt i den
vackra siktlinjen utmed Torggatan. Träden på kyrkbacken med gångvägarna emellan bildar en park som
smälter samman med skolgårdarnas träd och växtlighet i kvarteren runtom. Miljön binds samman av att
byggnaderna har ljust målade fasader och att flera har
skiffertak. Här finns höga miljömässiga värden.

V I K T I G A K A R A K TÄ R S D R AG

•

Rutnätsmönstret med raka gator och fyrkantiga
kvarter som härstammar från stadsplanen 1897.

•

Trefaldighetskyrkan som fond i Torggatans
siktlinje.

•

Kyrkans funktion som landmärke, dess synlighet
som högsta byggnad i staden utan konkurrerande
byggnadshöjder i dess närhet.

•

Den öppna platsen framför och vid sidorna av
Trefaldighetskyrkan. Kyrkotomten är utformad
som en park, med stigar mellan träd.

•

Tallar och lövträd (naturlig vegetation som är
en rest av Minnebergsskogen).

•

Varje byggnad har egna karaktärsdrag som
beskrivs i listan med värdefulla byggnader.
Miljön präglas av gedigna material som naturstensgrunder, skiffer, trä, smide, koppar,
plåt o.s.v.

•

Skiffertak.

•

Putsade fasader, färgsatta i ljusa kulörer.

•

Naturstensmurar kring Centralskolans skolgård.

VÄG L E D N I N G

•

Behåll de viktiga karaktärsdragen. Miljön
bedöms vara ett sådant särskilt värdefullt
bebyggelseområde som anges i plan- och
bygglagen (PBL) 8 kap 13 §. Detta förvanskningsförbud betyder att det som är värdebärande i
miljön inte får gå förlorat.

•

Trefaldighetskyrkan är skyddad av kulturmiljölagen (KML 4 kap.). Tillstånd krävs från länsstyrelsen om byggnaden, kyrkotomten, murar
eller vegetation på tomten ska ändras väsentligt.

•

Rivningslov bör inte ges för byggnader med
kulturhistoriska värden (PBL 9:34).

•

Behåll gatunätet och bygg inte ihop kvarter.

•

Vid tillägg och ändringar i miljön bör man ta
hänsyn till siktlinjer inom, till och från miljön,
då både kyrkan och skolorna har representativa
funktioner i stadsbilden.

•

Värna om sambandet mellan Centralskolan
och Katedralen, utrymmet dem emellan bör inte
bebyggas.

•

Flera byggnader inom miljön har höga kulturhistoriska värden och bör få rivningsförbud och
skydds- och varsamhetsbestämmelser i
detaljplan (PBL 2:6).

Trefaldighetskyrkans placering i Torggatans fond är en
tydlig symbol för Arvikas stadsbild. En kyrkas torn har
funktionen av att vara ett landmärke, så även här.
Många arvikabor har minnen från både kyrkan och
skolorna. Första dagen i skolan, kompisar, lärare, skolavslutningar, bröllop, begravningar, dop. Livets stora
skeden och traditioner finns lagrade i den här platsen.
Miljön bär så på ett starkt traditionsvärde, men även
ett identitetsvärde som handlar om trygghet, samhörighet och identifikation på ett socialt plan.
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•

•

Utgå från varje enskild byggnads karaktärsdrag
vid ändringar och använd material, utformning
och proportioner som hör till byggnadens stil.
Ändringar görs då på ett varsamt sätt, vilket är
ett krav för ändringar av alla byggnader (PBL 8:17).
Inför stora ändringar av byggnader bör en sakkunnig i kulturvärden kopplas till kontrollplanen
i bygglovsskedet (PBL 10:7). För att veta vilka
punkter som ska kontrolleras för att uppfylla
varsamhetskravet (PBL 8:17) samt förvanskningsförbudet (PBL 8:13) är det bra att göra en antikvarisk förundersökning i ett tidigt skede
(så att den kan ligga till grund för byggherrens
projektering). Kommunen kan även begära in
ett underlag av fastighetsägaren för att kunna
ta ett beslut om bygglov.

•

Tänk på att annat än byggnader påverkar miljön,
som skyltar, staket, träd, markbeläggningar,
murar, trappor. De är beståndsdelar som bidrar
till helhetsupplevelsen. Även icke bygglovspliktiga åtgärder ska uppfylla varsamhetskrav (PBL
8:17) och förvanskningsförbud (PBL 8.13), utgå
från de viktiga karaktärsdragen.

•

Nya byggnader inom miljön bör ha hög arkitektonisk kvalitet, gärna med koppling till platsen
genom glavaskiffer på taket och ljusa putsade
fasader alternativt ljusmålad träfasad inom
bostadskvarteren (PBL 2:6).

•

Byggnader inom miljön ska underhållas så att de
hålls i vårdat skick. Underhållet ska anpassas till
omgivningens karaktär och byggnadens kulturhistoriska värde (PBL 8:14). Vård- och underhållsplaner bör tas fram för de byggnader som är
särskilt kulturhistoriskt värdefulla och som ägs
av kommunen.

•

Attefallsåtgärder är bygglovspliktiga om de ingår
i en särskilt värdefull miljö (PBL 9 kap 4§).

•

Inför omläggning av skiffertak kan man kontakta
länsstyrelsen för att höra om det finns möjlighet
till statligt bidrag.

L Ä S V I DA R E

•

Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
www.bebyggelseregistret.raa.se

•

Kulturmiljöutredning inför detaljplan i Kv.
Smeden och Hjorten, Värmlands Museum, 2017.

•

Arvika, Köpingen och Staden 1811-1911-1936,
Linus Brodin, 1937.

•

En bok om Arvika 1811–1933, 1933.

•

Hus i Arvika, Jessica Stuart-Beck, 2016.

•

Värdefulla byggnadsmiljöer inom Arvika tätort,
Arvika kommun, 1982.

•

Kulturmiljö Arvika, Arvika kommun, 2003/2010.
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S T YC K Å S E N S V I L L A S T A D
På båda sidor av Styckåsvägen, som är den sydöstra
huvudleden in till Arvika centrum, ligger flera stora
vackra villor uppförda under 1920- och 1930-talen.
Bostadsområdet kallas Styckåsens villastad och ligger
avgränsad från annan bebyggelse med Styckåsskogen
i norr och järnvägen i söder.
EN TUFF PERIOD

När villorna uppfördes under 1920- och 1930-talen
genomgick Arvika en period med sämre ekonomi.
Det började med första världskrigets utbrott 1914 då
industrin fick det svårt och inte många nya företag
startade. Till följd av detta blev många arbetslösa.
När kriget var slut 1918 bestod nedgången i industrin, med undantag av en liten ljusning i slutet av
1920-talet. Sedan kom 1930-talets depression och
ännu fler industrier fick lägga ner.
Bostadsbyggandet minskade under den här perioden med undantag för enskilda byggprojekt. På
1930-talet byggdes en del kombinerade affärs- och

lägenhetshus i centrala Arvika samt några flerbostadshus för barnrika familjer som byggdes med
hjälp av statliga subventioner. Under den här perioden byggdes också villor av dem som trots sämre
tider hade det gott ställt. De som byggde stora
villor på Styckåsen var framförallt tjänstemän och
företagare.
S TA D S P L A N 1923

År 1923 upprättade Allmänna Ingenjörsbyrån och
Kommunaltekniska byrån en ny stadsplan som
omfattade hela innerstadsområdet men även avsatte
nya bostadsområden upp mot Minnebergsskogen samt
nya bostads- och industriområden mot StyckåsenVik. Stadsplanen innebar en brytning mot det äldre
rutnätsmönstret, gator fick mjukare former och
kvarteren var inte kvadratiska som tidigare. Stadsplanen från 1923 är den senaste som gripit över hela
innerstaden samtidigt och som fortfarande gäller
i många kvarter, däribland Styckåsens villastad.
Planen öppnade upp för ny bebyggelse här i stadens

FLYGFOTO FRÅN 1954 ÖVER ST YCK ÅSEN. DET ÄR PÅTAGLIGT HUR HUSEN BYGGDES I EN DEL AV
ST YCK ÅSSKOGEN, MEN MYCKET TALL OCH LÖV TRÄD K VAR PÅ TOMTERNA . DE FLESTA HUS ÄR L JUST
M ÅL ADE OCH HAR TAK MED RÖDA TEGELPANNOR. ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV.
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ytterområde, nära det nya industriområdet i Vik
dit flera industrier som tidigare legat i innerstaden
nu flyttade. Marken vid Styckåsens villastad ägdes
först av Arvika stad och såldes sen som tomter till
privatpersoner.
N I T TO N F R I L I G G A N D E T VÅ P L A N S V I L LO R

Miljön består av tre kvarter; norr om Styckåsvägen
ligger kvarteret Ingenjören och kvarteret Skogen
och söder om vägen ligger kvarteret Köpmannen.
I öster ligger tre hus uppförda under andra halvan
av 1900-talet som inte ingår i den värdefulla miljön.
I sydöst intill järnvägen ligger också en för detta
banvaktarbostad samt rester av en bro över järnvägen
som var den ursprungliga entrén till Sågudden.
Sammanlagt är det nitton friliggande tvåplansvillor
för en eller två familjer som ingår i den värdefulla
miljön. Enligt bygglovsarkivet är sex villor uppförda
1923 och den sista 1943. Flera av de 1920-talsklassicistiska villorna är ritade av arkitekten Ludvig
Mattsson som ritade mycket i Arvika i början av
1900-talet. Likaså ritade Wilhelm Eick flera villor i
området, han var även arkitekt till biografen Palladium som stod klar 1925. Villorna är uppförda efter
enskilda ritningar och byggda på ett traditionellt
hantverksmässigt sätt.

K ARTAN FRÅN 1929 VISAR DE 1920-TALSKL ASSICISTISK A
BYGGNADERNA MEN ÄNNU INTE FUNKISBYGGNADERNA
FRÅN 1930-TALET. PÅ K ARTAN SYNS ÄVEN MUSEIGATANS
URSPRUNGLIGA STRÄCKNING ÖVER TILL SÅGUDDENS
MUSEUM I SÖDER.

TIVOLIGATAN DÄR M AN T YDLIGT SER BYGGNADERNAS
ENHETLIGA FORMER I T VÅ VÅNINGAR MED VALM ADE
RÖDA TAK .
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1920-TA L E T S A R K I T E K T U R

Den klassiska arkitekturen som inspirerades av
antikens formspråk återkom under 1920-talet och
kallades då även för Nordisk klassicism eller Swedish
grace. Fasaderna var putsade i ljust grå eller sandfärgade nyanser. Ibland ser vi den mer mustiga och
dova 1920-talsklassicistiska ockrakulören och i något
fall mörkt rosa. Fasaden är ofta symmetriskt uppbyggd och fönstren är av trä och delade i sex rutor.
Byggnaderna är upphöjda genom en källare som
endera är putsad eller består av en sockel i natursten. Taken har brutna eller valmade sadeltak med
röda tegelpannor. På taket finns i flera fall ursprungliga
takkupor som kan ha små halvmånefönster typiska för
1920-talet. Hörn och takfot markeras med en annan
färg och/eller genom den klassicistiska indelningen
med kvadermurning där putsen ska likna huggna
stenblock. Entrédörrar markeras med en omfattning
och trappa, ibland med räcke i smide. Flera byggnader har veranda eller balkong symmetriskt placerad.
Några har garage från samma tid, vilket också tyder
på att det var välbärgade familjer som bodde här.
Det var få förunnat att ha bil på både 1920- och
1930-talet.
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1930-TA L E T S A R K I T E K T U R

Funktionalismen får sitt genombrott i Sverige på
den uppmärksammade Stockholmsutställningen
1930. Snart sprider sig den nya stilen ut i landet.
Funktionalismen tog avstånd från allt historiserande
och all utsmyckning i fasaden. Allt på byggnaden
skulle ha en funktion och inte låtsas vara något
annat. De här villorna var bland de första att få
ordentliga hygienutrymmen med wc och bad. I
köket fanns kylskåp och rostfri diskbänk. Fasaderna
är slätputsade och oftast ljusa, som sandfärgade,
grå eller helt vita. Fönstren i trä är målade mörkare,
t.ex. i grönt eller brunt. Fönstren har olika storlek
och berättar om funktionen hos rummet innanför;
stora perspektivfönster i vardagsrum, tvåluftsfönster i sovrum och kanske ett runt eller avlångt
fönster vid trappan. Sadeltaken här i Styckåsens
villastad är täckta med röda tegelpannor. Formen
på husen är ofta klossliknande men kan ha en
utskjutande asymmetrisk del över ett hörn, med
en balkong eller terrass. Entrépartierna har ofta en
enkel omfattning och ett litet skärmtak och smidesräcke.
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Styckåsens villastad har ett miljömässigt värde i och
med områdets enhetlighet med påkostade villor
byggda inom tjugoårsperioden 1923–1943. Husens
relativt enhetliga volymer, putsade fasader, röda
taktegel och sammanhållande trädgårdar skapar en
tydlig homogenitet. De bildar även en vacker och
representativ entré in till Arvika som många upplever
i och med att Styckåsvägen går rakt genom området.
Miljön har ett arkitekturhistoriskt värde då många
av byggnaderna är fina representanter för arkitekturstilarna 1920-talsklassicism samt 1930-talets funktionalism. De visar på ett tydligt sätt den brytning av ideal
som skedde i övergången från de klassiserande stilarna
till den allra första modernismen. Många av dem har i
sig ett kulturhistoriskt värde på grund av att de är så
välbevarade och tidstypiska med en påkostad arkitektur
av hög kvalitet.
V I K T I G A K A R A K TÄ R S D R AG

•

Det är fastighetsägarens ansvar att förvanskningsförbud och varsamhetskrav efterlevs. Kontakt
med kommunen bör tas om råd behövs inför en
ändring.

•

Vid bygglov inom miljön bör varsamhetskrav
(PBL 8:17) och förvanskningsförbud (PBL 8:13)
vara en del av kontrollplanen (PBL 10:7). Det kan
göras genom att byggnadens viktiga karaktärsdrag punktas upp, och att det sedan kontrolleras
att de finns kvar efter ändringen. Vid stora
ändringar bör antikvarisk sakkunnig konsulteras
i ett tidigt skede och kopplas till kontrollplanen.
Kommunen kan begära in underlag från byggherren för att kunna ta beslut i ett bygglov, till
exempel en antikvarisk förundersökning som
beskriver vilka karaktärsdrag som är värdebärande.

•

Attefallsåtgärder är bygglovspliktiga om de ingår
i en särskilt värdefull miljö (PBL 9 kap 4§).

•

Nya byggnader ska utformas och placeras med
hänsyn till stadsbilden och kulturvärdena (t.ex.
de viktiga karaktärsdragen) på platsen (PBL 2:6).

•

Byggnader inom miljön ska underhållas så att de
hålls i vårdat skick. Underhållet ska anpassas till
omgivningens karaktär och byggnadens kulturhistoriska värde (PBL 8:14).

•

Putsade fasader.

•

Tak med röda pannor av lertegel.

•

Tidstypiska färgsättningar på fasader och
fönsterkarmar för 1920-talsklassicism respektive
1930-talets funktionalism.

•

Fönster med båge och karm i trä med tidstypiska
indelningar.

•

•

Balkonger, farstukvistar och verandor i tidstypiskt
utförande.

Rivningslov bör inte ges för byggnader med
kulturhistoriska värden (PBL 9:34).

•

•

Uppväxta trädgårdar som binder samman miljön.

Vid ny detaljplan bör villorna få relevanta
rivningsförbud, skydds- och varsamhetsbestämmelser (PBL 2:6).

•

Garage som är ursprungliga för tiden då
husen uppfördes.

•

Tänk på att annat än byggnader påverkar miljön,
som skyltar (PBL 8:18 och 16:7) staket, träd och
markbeläggningar. De är beståndsdelar som bidrar
till helhetsupplevelsen. Även icke bygglovspliktiga
åtgärder ska uppfylla varsamhetskrav (PBL 8:17)
och förvanskningsförbud (PBL 8.13). Utgå från
de viktiga karaktärsdragen.

VÄG L E D N I N G

•

•
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Behåll de viktiga karaktärsdragen ovan.
Miljön bedöms vara ett sådant särskilt värdefullt bebyggelseområde som anges i plan- och
bygglagen (PBL) 8 kap 13 §. Detta förvanskningsförbud betyder att det som är värdebärande i
miljön inte får gå förlorat (se de viktiga karaktärsdragen).
Förvanskningsförbud (8 kap. 13 §) samt varsamhetskrav (8 kap. 17 §) gäller för alla byggnader
inom miljön. Utgå från byggnadens karaktärsdrag vid ändringar och använd material, utformning och proportioner som hör till byggnadens
stil. Det gäller även vid bygglovsbefriade åtgärder.

L Ä S V I DA R E

•

Värdefulla byggnadsmiljöer inom Arvika tätort,
Arvika kommun, 1982.10.2.

S T YCK Å S E N S V I L L A S TA D
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SÅGUDDEN
Sågudden är ett friluftsmuseum invid Kyrkvikens strand
öster om Arvikas innerstad. Miljön består av ett tjugotal
äldre byggnader, de flesta flyttade till platsen för sitt
museala värde under första halvan av 1900-talet. Sågudden
är ett populärt rekreationsområde med lekplats, servering,
planteringar och promenadstråk.
S ÅG U D D E N M E D S ÅG V E R K

På udden finns sedan järnåldern en grav som består
av en stensättning. Området tillhörde från medeltiden
säteriet Vik. Gården med dess byggnader låg främst
sydöst om Sågudden.
År 1873 startade engelsmannen Alan Hopwood Grey
ett ångdrivet ramsågverk på udden. Arvika stod i
början av en spännande industriell utveckling tack
vare järnvägen och ett järnvägsspår drogs ut till sågverket. Här fanns även en hamn som lämpade sig för
utlastning. Timret köptes från bönderna i trakten.
Strax öster om ramsågen byggdes 1896 ett cirkelsågverk av Anders Edgren och udden fick namnet
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Sågudden. Ännu en bit österut byggde Wallin
& Johansson ett båtvarv med slip och verkstadsskjul,
det inköptes av staden 1920 och revs därefter.
Från början hade sågverken arrenderat marken av
Viks gård, men 1883 inkorporerade Arvika köping
en strandremsa utmed udden och 1903 köptes hela
Viks egendom. Marken behövdes för att kunna
utvidga en köping som växte i rekordfart. Efter 30
års verksamhet brann hela Greys ramsåg ner 1903.
Den var inte tillräckligt försäkrad så ett nytt sågverk
byggdes aldrig upp. Kvar fanns endast en liten sågställarverkstad, (som dock brann ner 2010). Efter att
ramsågen brunnit ner användes uddens östra del
som avstjälpningsplats för sopor och annat avfall.
Verksamheten vid det andra sågverket, Anders
Edgrens cirkelsåg, upphörde 1906.
TA N K A R I T I D E N O M E T T F R I LU F T S M U S EU M

Mot slutet av 1800-talet ökade intresset för hembygden
och önskan om att bevara arvet från tidigare genera-
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tioner. Den gamla bondekulturen var på väg att
försvinna i och med industrialismens genombrott,
jordbruket rationaliserades och människor flyttade
in till städerna. Den främste företrädaren för hembygdstankarna var folklivsforskaren Artur Hazelius
som 1872 startade en samling av föremål som blev
grunden till Nordiska Museet. Artur Hazelius dröm
om ett friluftsmuseum förverkligades på Skansen i
Stockholm, vilket öppnade 1891 och blev en publiksuccé. Efter det öppnade flera friluftsmuseer i
Norden och så småningom runtom i världen.
Ett friluftsmuseum var en samling byggnader som
flyttats till en plats för att berätta om ett äldre liv och
hushållsekonomi på landsbygden. Under samma
tidsperiod uppstod en mer utpräglad turism, med
vars verksamheter man hoppades motverka emigrationen genom att framhålla det vackra och positiva
med Sverige. Arkitekter och konstnärer sökte sig till
landsbygden, vilket Rackstadkolonin utanför Arvika
eller Carl och Karin Larssons hem Sundborn i Dalarna
är exempel på.

SÅGVERKET PÅ UDDEN, OK ÄNT FOTOÅR. ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV.
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Flera fornminnesföreningar startade för att tillvarata
den lokala kulturen. Det var genom privata insatser,
som gåvor och ideellt engagemang, som föremålssamlingarna skapades. De flesta placerades i byggnader som flyttats till en plats och kallades fornsalar.
Under 1920-talet fick hembygdsrörelsen ett kraftig
uppsving och hundratals hembygdsföreningar
startade i hela landet.
B I L DA N D E T AV VÄ S T R A VÄ R M L A N D S
FO R N M I N N E S FÖ R E N I N G 1904

I Arvika bildades år 1904 Västra Värmlands Fornminnesförening på initiativ av handlaren Anders
Gustaf Hedenskog. Syftet var att samla in och vårda
äldre kulturföremål, främst från västra Värmland.
Med i föreningen var bland annat konstnären Gustaf
Fjaestad samt skulptören Christian Eriksson och
hans bror "Elis i Taserud" som var föreningens vice
intendent i 20 år. Föreningen öppnade först ett
museum i en lägenhet inne i Arvika där de både tog
emot samlingar av äldre föremål samt bedrev ett
aktivt insamlingsarbete. År 1912 trycktes en katalog
över alla föremål och då hade det blivit 1 250 allmogesaker, förhistoriska, kyrkliga samt värmlandsfinska
föremål.

U P P R U S T N I N G AV S ÅG U D D E N

År 1911 bildades en förening för Arvikas förskönande,
vars första uppgift var att iordningsställa Sågudden
från ett industriområde och soptipp till något bättre.
Sågudden hade samma år inkorporerats med den
nyblivna staden. Den gamla skorstenen fälldes och
hela området städades och snyggades upp. Promenadvägar anlades utmed stranden och bänkar
placerades ut.
F R I LU F T S M U S E E T TA R FO R M

Arvikas stadsfullmäktige beslutade 1913 att Fornminnesföreningen skulle få disponera marken på
Sågudden med villkoret att det byggdes ett museum.
Ett krav som föreningen till en början inte kunde
uppfylla, därför blev beslutet ogiltigt.
Men samma år fick föreningen sin första byggnad
i gåva och stadsfullmäktige beslutade 1914 att den
fick uppföras på Sågudden. Det var en gammal finsk
rökstuga från Övre Spettungen i Lekvattnet som
skänktes av ett skogsbolag. Av olika anledningar tog
det tid att flytta byggnaden. Hedenskog hade skriftliga överläggningar med finnskogsexperten Nils
Keyland om hur man skulle gå till väga. Elis hämtade
stugan till Sågudden och den var på plats och invigdes

STORBONDEGÅRDEN OK ÄNT FOTOÅR. ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV.
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1915. Föreningen gick därmed in i en ny fas där
man även samlade på och visade upp byggnader.
En byggnadsfond startades för att försöka få fler
byggnader till Sågudden. Endast en liten del av föreningens museiföremål fick nämligen plats i rökstugan.
Stadsfullmäktige gav föreningen ytterligare fem år
för att få möjlighet att uppföra en riktig museibyggnad.
Föreningen fick 1920 erbjudande om att köpa en
hundraårig storbondegård, som stod i Berg i Ny
socken. Den invigdes som museibyggnad på Sågudden
4 september 1922 med en stor fest. Alla spisar, kakelugnar, dörrar och fönster hade satts in på sina gamla
platser. Här fanns gott om plats för föremålen. Föreningen hade byggt en källarvåning som byggnaden
monterats upp på och den gav utrymme åt de arkeologiska samlingarna samt en kyrksal för de medeltida
kyrkliga föremålen.

genom bränder. År 2004 brändes magasinet Högloftet
ner, som hade haft funktionen av kafé. En ny serveringsbyggnad stod dock klar 2009, Kafé Nystuga, vilken
även innehöll utställnings- och administrationslokaler. År 2010 brann sågställarverkstaden, den
byggdes upp igen i ny tappning.
Vid översvämningen år 2000 gick vattnet så högt att
man inte kunde ta sig till byggnaderna på Sågudden.
Flera föremål som stod i åkdonshallen fick restaureras
efteråt, men det blev inga skador som påverkade
utseendet på mark eller byggnader.

Genom åren har ett tjugotal byggnader flyttats till
Sågudden. De är huvudsakligen från 1700- och
1800-talen och byggda i timmer. Det är bland annat
ett soldattorp, en skvaltkvarn, en väderkvarn, smedja,
bastu, kölna samt ett flertal bodar och magasin. Ett
båthus har byggts på plats för en kyrkbåt. Den lokala
arkitekten Ludvig Mattsson engagerades för sakkunskap om de gamla byggnaderna. Han efterträdde
A G Hedenskog som intendent 1941 och stannade på
posten i 20 år.
Sågverksägaren Grey hade 1878 skänkt en paviljong
”till allmänhetens nöje” i Arvikas första stadspark,
intill nuvarande musikskolan. Den flyttades till
Sågudden 1924 och kallades för Kärlekskupan.
B A D P L AT S

År 1926 beslöt stadsfullmäktige att Sågudden och
Viksholmen skulle bli en natur- och kulturpark.
Här fanns även en uppskattad badplats i början av
1900-talet. Herrarna badade vid den så kallade Pojkbjörka och kvinnorna vid Flickbjörka. Invid järnvägen
mellan Sågudden och staden fanns sedan 1903 ett
kallbadhus, men då detta årligen skadades av vårisens påfrestningar beslöt man 1921 att bygga ett
nytt badhus invid Flickbjörka. Det ritades av arkitekt
Ludvig Mattsson och var indelat i herr- och damsida
och försett med en 25 meter lång brygga ut i vattnet.
Ett hopptorn byggdes till 1926. Den försämrade
vattenkvaliteten i Kyrkviken bidrog dock till att
badhuset revs 1942.
S E N T I DA B R Ä N D E R

År 1979 brann storbondegården, många föremål
förstördes och byggnaden fick framförallt skador på
ovanvåning och vind, vilket medförde en del restaureringsarbeten. Två byggnader har försvunnit

TANGENSTUGAN ÄR FRÅN 1700-TALET OCH FLY T TADES TILL
SÅGUDDEN 1928. MELLERSTA BILDEN VISAR STORBONDEGÅRDEN. FOTO L ARS SJÖQVIST.
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SÅGUDDEN
K U LT U R H I S TO R I S K T VÄ R D E

Såguddens friluftsmuseum är representativt för den
rörelse som under sent 1800-tal bidrog till bildandet
av fornminnesföreningar med syfte att samla föremål från bondekulturen i ett allt mer industrialiserat
samhälle. Mot bakgrund av denna tidsanda, som
gick jämsides med nationalromantik, turism, friluftstanken och folkrörelser, har miljön ett samhällshistoriskt värde. På Sågudden finns fortfarande en
fornsal med många föremål bevarade och syftet är i
stort detsamma som för drygt hundra år sedan, varför
miljön har en hög grad av representativitet för
företeelsen friluftsmuseum.
När byggnader flyttas från sin ursprungliga plats
förlorar de sin koppling till bebyggelsestruktur och
landskap och därmed en del av sitt kulturhistoriska
värde. Byggnaderna på Sågudden har dock tydliga
pedagogiska värden som museala byggnader.
Sammantaget förmedlar byggnaderna och föremålen
berättelser om levnadsförhållanden på landsbygden
i västra Värmland under 1700- och 1800-talen. Vissa
av dem har även blivit relativt sällsynta både ur ett
regionalt och nationellt perspektiv. Sågudden har
därför en viktig roll i kunskapsuppbyggnad och
pedagogiskt förmedlande av lokal historia, vilket i
sin tur kan öka intresset för bygden.
Avgörande för det pedagogiska värdet är dock nivån
av autenticitet/äkthet och patina. En byggnad som
har sina material utbytta till moderna material med
moderna tekniker berättar inte längre om äldre
byggnadsskick och människors spår och användning
av byggnaden. Ju tydligare man förnimmer ålder och
långvarigt bruk, desto tyngre väger det kulturhistoriska
värdet.

dimension som hjälper fantasin att förflytta sig
bakåt i historien. En ömtålig kvalitet som lätt kan
förstöras.
Sågudden innehar slutligen tydliga traditionsvärden
då speciella händelser som valborg, nationaldag, jul
och midsommar förknippas med platsen. Då generationer av arvikabor har vistats här till vardag och
fest sedan början av 1900-talet finns en kontinuitet
i platsens funktion.
V I K T I G A K A R A K TÄ R S D R AG

•

Byggnader med kulturhistoriska värden beskrivs
i kulturmiljöprogrammets byggnadslista.

•

Museala byggnaders originalmaterial.

•

Originalmaterialens patina (lätt att förväxla
med slitage).

•

Äldre byggnadstekniker med vilka byggnader
är uppförda.

•

Områdets karaktär av strövområde och friluftsområde: gångstigar, bänkar, närhet till vatten,
uppväxta träd, natur och möjlighet till fågelliv.

•

Fristående byggnader.

VÄG L E D N I N G

•

Miljön bedöms vara ett sådant särskilt värdefullt bebyggelseområde som anges i plan- och
bygglagen (PBL) 8 kap 13 §. Detta förvanskningsförbud betyder att det som är värdebärande i
miljön inte får gå förlorat, se de viktiga karaktärsdragen.

•

En vård- och underhållsplan för byggnaderna på
Sågudden bör tas fram för att garantera att byggnader underhålls på ett historiskt korrekt sätt.
Till exempel vilka material, metoder, färgtyper
och kulörer som bör användas på de olika byggnaderna. Planen bör förankras i alla led; kommun, fornminnesförening samt verksamhetsutövare i miljön. Arvika kommun äger marken och
föreningen byggnaderna så vård- och underhållsplanen bör vara ett samarbete.

•

Förändringar som innebär att det som är värdefullt med byggnaden försvinner, bör inte tillåtas
(PBL 8:13). Utgå från byggnadens specifika
karaktärsdrag och byggnadsteknik (PBL 8:17).
Behåll originalmaterial och spår av människors
användning av byggnaden i form av patina.

Flera byggnader fungerar som kunskapskälla till äldre
byggnadstekniker och har ett byggnadsteknikhistoriskt värde. Några byggnader har personhistoriska
och särskilda lokalhistoriska kopplingar och berättar
om platserna de stått på och personer som använt
husen.
Såguddens friluftsmuseum är en gestaltad, enhetlig
miljö som har fina miljömässiga värden, tydligt
avgränsad och vackert belägen invid Kyrkvikens
strand. Både som naturmiljö och kulturmiljö har
udden viktiga rekreationsvärden för arvikabor och
besökare. Det är ett omtyckt friluftsområde för alla
åldrar och servering och lekplatser gör Sågudden till
ett uppskattat besöksmål för Arvikas kulturturism.
Som helhet ger Sågudden besökaren upplevelsevärden,
men även enskilda objekt som storbondegården ger
upplevelser av det förgångna, återigen starkt kopplat
till känslan av patina och äkthet. Det ger en tids150
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•

•

Byggnader inom miljön ska underhållas så att de
hålls i vårdat skick. Underhållet ska anpassas till
omgivningens karaktär och byggnadens kulturhistoriska värde (PBL 8:14). Löpande underhåll är
bättre än att byta ut material.
Ambitionsnivån bör vara ett musealt bevarande
där ändringar begränsas till minsta möjliga åtgärd, om de inte krävs för att uppfylla önskvärda
tekniska egenskapskrav, som tillgänglighet eller
brandsäkerhet. Målbilden bör vara att hitta
smarta lösningar för nya tillägg som inte stör
helhetsintrycket (PBL 8:7 avsteg från tekniska
egenskapskrav).

•

Tillägg bör vara reversibla, det vill säga,
gå att ta bort utan att byggnaden har skadats.

•

Vid bygglov inom miljön bör varsamhetskrav
(PBL 8:17) och förvanskningsförbud (PBL 8:13)
vara en del av kontrollplanen (PBL 10:7). Det kan
göras genom att byggnadens viktiga karaktärsdrag punktas upp, och att det sedan kontrolleras
att de finns kvar efter ändringen. Vid stora ändringar bör antikvarisk sakkunnig konsulteras i
ett tidigt skede och kopplas till kontrollplanen.
Kommunen kan begära in underlag från byggherren för att kunna ta beslut i ett bygglov, till
exempel en antikvarisk förundersökning som
beskriver vilka karaktärsdrag som är värdebärande.

•

Nya byggnader i miljön bör vara fristående
byggnader som inte tar över det visuella intrycket
av flera utspridda byggnader (PBL 2:6).

•

Tänk på att annat än byggnader påverkar miljön,
som skyltar (PBL 8:18 och 16:7) staket, träd,
bryggor och markbeläggningar. De är beståndsdelar som bidrar till helhetsupplevelsen. Även
icke bygglovspliktiga åtgärder ska uppfylla varsamhetskrav (PBL 8:17) och förvanskningsförbud
(PBL 8.13) och utgå från de kulturhistoriska
värdena på platsen (PBL 2:6).

•

Kunskaper om äldre byggnadstekniker är idag
på utdöende. Sammankalla till en temadag
med efterföljande dokumentation där de med
kunskaper om byggnadsteknikerna på Sågudden
förmedlar sina kunskaper till fastighetsförvaltare,
fornminnesföreningen samt andra relevanta
målgrupper.
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ÖSTR A ESPL A NA DEN
Östra Esplanaden är en lång nord-sydlig gata i centrala
Arvika som sträcker sig från Stadsparken i söder till
Norra Esplanaden uppe på höjden. Den största delen av
esplanaden har dubbla trädrader med gång- och cykelväg
i mitten, men norr om Tingsgatan övergår den till en
gräsmatta med spridda träd. På var sida finns enkelriktade gator.
ESPL ANADENS FUNKTION

Ordet esplanad kommer från latinets explano och
franskans esplanade som betyder plana ut, utjämna.
En esplanad var från början en öppen plats framför
en befästning som skapade ett fritt skottfält. Under
1700- och 1800-talen fanns inte längre samma behov
av befästningsverk eller stadsmurar, så de plana
ytorna som förblivit obebyggda användes istället för
torg, representativa byggnader eller parkliknande
promenadplatser i alléplanterade gator. Konceptet
att anlägga trädrader som skydd för brand kom till
Sverige i början av 1800-talet. Många städer bestod
av täta och trånga kvarter fyllda av trähus. Fick el-

DEN FÖRSTA UT VIDGNINGEN AV ARVIK A KÖPING
GJORDES 1880 PÅ SÄTERIET VIKS ÄGOR. HÄR RITAS
ÖSTRA ESPL ANADEN UT FÖR FÖRSTA GÅNGEN.
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den fart spred den sig snabbt från hus till hus, men
vid trädplanteringar utmed breda gator fanns det
möjlighet att stoppa elden.
1874 Å R S BYG G N A D S S TA D G A

Flera förödande stadsbränder i Sverige resulterade
i 1874 års byggnadsstadga. Här angav man att brandgator i form av breda esplanader med planteringar
skulle anläggas i de svenska städerna.
Kapitel 2 § 12:
"Stadsplan bör så uppgöras, att han på en gång motsvarar rörelsens behof af utrymme, och beqvämlighet,
sundhetens fordran på ljus och frisk luft, önskligheten
af största möjliga trygghet mot mera utbredda eldsolyckor, samt skönhetssinnets anspråk på fritt
utrymme, omvexling och prydlighet. För sådant
ändamål bör tillses bland annat: Att breda esplanader,
anordnade med planteringar i midten och gator på
sidorna, eller andra dylika anläggningar dragas
genom staden, helst på flera ställen och i flera
riktningar."
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Samtliga svenska städer skulle inom två år lämna in
förslag på esplanadsystem till staten. De närmaste
åren därefter fastställdes också ett stort antal stadsplaner, upprättade enligt den nya byggnadsstadgan.
Alla städer klarade dock inte av att motsvara det
uppställda kravet, och även om planer fastställdes så
fullföljdes inte alltid de planerade esplanadstråken.
Trädrader var inte bara bra för brandsäkerheten,
i tiden låg också en omsorg om de svenska städernas
utformning och representativitet. Grönska i form av
parker och alléer ansågs vara hälsofrämjande för
människorna i de allt mer industrialiserade och
tätbebyggda städerna.

ÖSTRA ESPL ANADEN NER MOT HAMNEN, RUNT SEKELSKIFTET
1900. BILD FRÅN ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV.

Ö S T R A E S P L A N A D E N P L A N E R A S 1880

Den första delen av Östra Esplanaden i Arvika ritades
ut 1880 på en ny stadsplan för Ängen, vilket var
mark som köpts in av Viks säteri. På Ängen utökades
köpingen med samma slags rutnät som i den äldre
innerstaden och i gränsen mellan den befintliga
bebyggelsen och det nya området passade man på
att göra en sådan bred esplanad med dubbla trädrader
som byggnadsstadgan förordat. Esplanaden på 1880
års stadsplan sträckte sig nerifrån Järnvägsgatan och
sex kvarter norrut. Östra Esplanaden kom så småningom, oklart exakt när men troligtvis strax efter
1880, att planteras med kastanj och lönn. Esplanaden
blev en fin övergång mellan de gamla kvarteren i
stadskärnan och de nya på Ängen.

ÖSTRA ESPL ANADEN NORRUT FRÅN STADSHUSTORNET.
BILD FRÅN ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV.

A R V I K A S BYG G N A D S O R D N I N G 1893

För Arvika gjordes 1893 en byggnadsordning som
tog efter rikets byggnadsstadga när det gällde esplanader. Här stod att man ville anlägga breda esplanader
med planteringar i mitten och gator på sidorna. De
skulle gärna dras på flera ställen i köpingen och i flera
riktningar. Industrialiseringen hade skjutit fart i Arvika
och köpingen växte så det knakade. Flera planer utformades decennierna runt sekelskiftet 1900 med
syftet att utöka staden.
Ängen utvidgades norrut på ännu mer inköpt mark
från Viks säteri. Här skulle framförallt byggas bostäder.
Våren 1894 planterades 200 lönnar och almar utmed
de nya kvarteren på Ängen. Gatorna här gjordes bredare än inne i den gamla stadskärnan, hela 18 meter.
Ytterligare delar av Viks mark inkorporeras med staden
1897 och staden utökas då med 44 kvarter åt både öster,
väster och norr om stadskärnan. Östra Esplanaden
förlängs då norrut med två kvarter.
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På stäckningen ovanför, i höjd med Stadsparken,
ser vi på en bild från 1908 (se nedan) att esplanaden
fortsätter framför det nybyggda stadshuset. År 1913
ska en enkel rad träd ha planterats samtidigt som
Stadsparken anlades och på 1929 års karta finns bara
denna rad intill Stadsparken redovisad. Så sträckan
utmed Stadsparken verkar aldrig hunnit etablera sig
som en uppväxt dubbelradig allé likt resten av
esplanaden.

En stadsplan med ytterligare tolv kvarter på säteriet
Viks tidigare ägor, kallat Nyckelmyren, antogs 1901.
Då ritades den Norra Esplanaden in i gränsen mellan
Ängen och Nyckelmyren, med Höviksplan i mitten
av esplanaden. Norra Esplanaden har idag spridda
träd och är inte strukturerad som en allé.

FÖ R L Ä N G A A L L É N N O R R U T ?

På planen från 1897 ritas även den Västra Esplanaden
in med två och ett halvt kvarter i anslutning till nya
kvarter som anläggs nordväst om den gamla stadskärnan. Här fanns en skogsbeklädd sluttning, troligtvis för svår att bebygga eller skapa en allégata i,
så Västra Esplanaden förblev ett skogsparti i förlängningen av Minnebergsskogen. Som skydd mot brand
fungerade den dock ändå.

U TM E D S TA D S PA R K E N

På Östra Esplanadens sydligaste del, nere vid Järnvägsgatan, fanns trädrader utritade på 1897 års karta.
Men här konkurrerade vattnet från Tivoliviken/
Kattviken och redan 1901 är denna sträckning av
esplanaden borttagen från kartan, så frågan är om
det någonsin planterades träd där.

År 1926 diskuterade stadsfullmäktige om man skulle
ge planteringsnämnden i uppdrag att förlänga Östra
Esplanadens dubbla allé ända upp till Jakobsgatan.
Men man stötte på berg och skulle vara tvungen att
spränga gropar för att kunna plantera alléträden, vilket
blev för dyrt, så man valde att göra ett parkområde
utan gångstråk, vilket det är än idag.

BILD FRÅN 1908 SOM VISAR DEN SYDLIGASTE DELEN AV ÖSTRA ESPL ANADEN SOM DÅ
STRÄCK TE SIG L ÄNGRE NER TILL VAT TNET ÄN IDAG . ARVIK A KOMMUNS BILDARKIV.
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BYG G N A D E R F R Å N S E K E L S K I F T E T 1900

Utmed Östra Esplanaden byggdes flera vackra
bostäder med den representativa esplanaden utanför
dörren. Men här fanns också fabriker, som Östlind
& Almquist stora piano- och orgelfabrik. De flesta
byggnaderna utmed Östra Esplanaden är uppförda
under Arvikas stora utbyggnadstid 1880–1910 med
undantag för några kvarter med modernistisk bebyggelse från mitten av 1900-talet, som kvarteren Nyckeln
och kvarteret Smedberg.
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ÖSTR A ESPL A NADEN
K U LT U R H I S TO R I S K T VÄ R D E

Östra Esplanaden är ett vackert grönstråk i Arvika
som används flitigt av gång- och cykeltrafikanter.
Esplanaden binder ihop Minnebergsskogen med
Stadsparken och vidare till Sågudden, vilket bildar
ett värdefullt promenadstråk med höga rekreationsvärden för arvikaborna.
Östra Esplanaden är representativ för 1800-talets
stadsplaneringsideal och har ett samhällshistoriskt
värde då den är en tydlig yttring av den statliga
byggnadsstadgan från 1874 som förordade breda
esplanader med planteringar i mitten. Syftet var att
förhindra eldens spridning vid en stadsbrand, något
Arvika aldrig blivit utsatt för men som flera svenska
städer genomlidit, bland annat närbelägna Karlstad.
Den Västra och Norra Esplanaden bör nämnas här
för de har samma samhällshistoriska värde men de
förverkligades inte till att bli kompletta esplanader
med alléer.
Östra Esplanaden har en lång historisk kontinuitet.
Den planerades 1880 och blev den första esplanaden
i Arvika. Lokalhistoriskt visar esplanaden gränsen
till Ängen som var den första utvidgningen av köpingen
sedan grundandet 1811. De nya kvarteren var viktiga
för etableringen av den växande industrin och för
byggandet av bostäder till den stora skaran inflyttade
från landsbygden. Längsmed Östra Esplanaden
finns företrädelsevis byggnader från denna viktiga
period, 1880–1910. Det var då som Arvika växte med
rekordfart och gick från en liten köping till att få
stadsrättigheter 1911. Byggnaderna skapar tillsammans
med esplanaden en välbevarad och tidstypisk
helhetsmiljö.
De miljömässiga värdena i och omkring Östra
Esplanaden är höga. Träden med dess kraftiga
stammar och lövverket som går samman till ett tak
i mitten, skuggan om sommaren och årstidernas
växlingar, promenadstråket med dess långa raka
siktlinje, bänkar för vila, gatulyktornas ljus i skymningen, kopplingen mellan gaturum och byggnaders
fasader och kopplingen till Stadsparken, allt skapar
upplevelsevärden. Redan vid anläggandet av esplanaden på 1800-talet var förskönandet av staden ett
av målen.
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V I K T I G A K A R A K TÄ R S D R AG

•

Träd i två rader med gång- och cykelbana i mitten
och gräs under träden upp till Tingsgatan.

•

Trädslagen kastanj och lönn. I andra hand trädslag som är tidstypiska för sekelskiftet 1900.

•

Byggnadernas fasader ut mot Östra Esplanaden
är en del av miljön.

VÄG L E D N I N G

•

Esplanaden är en viktig del av Arvikas stadsmiljö.
Behåll de viktiga karaktärsdragen ovan. Miljön
bedöms vara ett sådant särskilt värdefullt
bebyggelseområde som anges i plan- och
bygglagen (PBL) 8 kap 13 §.

•

Ersätt successivt skadade eller sjuka träd. Undvik
i möjligaste mån att byta ut många träd samtidigt.

•

Allén omfattas högst troligt av miljöbalkens biotopskydd (7 kap. 11 §). Vid åtgärder som kan skada
träden ska länsstyrelsen kontaktas. Det kan gälla
kraftig beskärning, kapning, avverkning samt
åtgärder inom rotområdet som schaktning eller
uppställning av tunga fordon eller material.

•

Ta även hänsyn till det historiska värdet av
Västra och Norra Esplanaden. De bör förbli
obebyggda och i huvudsak bestå av grönska.

•

Vid detaljplaneläggning bör Östra Esplanaden
få skyddsbestämmelser som säkerställer trädplantering i nuvarande sträckning. Bestämmelser
kan även inbegripa krav på marklov för fällning
av träd (PBL 9 kap 12 §).

•

Byggnader inom miljön ska ändras varsamt
(PBL 8:17) och får inte förvanskas (PBL 8:13). Det
innebär att det som är värdebärande med byggnaden inte får gå förlorat. Utgå från byggnadens
karaktärsdrag, som material och utformning,
vid ändringar. Vid bygglov bör detta kontrolleras
i kontrollplanen (PBL 10:7).

•

Attefallsåtgärder är bygglovspliktiga om de
ingår i en särskilt värdefull miljö (PBL 9 kap 4 §).
Det gäller till exempel en tillbyggnad på 15 kvadratmeter eller två takkupor, på en- och tvåbostadshus.

•

Byggnader inom miljön ska underhållas så att de
hålls i vårdat skick. Underhållet ska anpassas till
omgivningens karaktär och byggnadens kulturhistoriska värde (PBL 8:14).

ÖSTR A ESPL A NADEN
L Ä S V I DA R E

•

Arvika i gamla vykort, Leif Höök, 1995.

•

Det gröna Arvika, Lars Fernqvist, artikel
i ”Värmländsk kultur” nr 3, 1986.

•

Esplanaden – befästningsverk som blev brandgata och promenadstråk, artikel av Annalena
Nordström.
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digitaltmuseum.se
handbok.alternativ.nu/Bygga_och_bo/Tak/Skiffertak
Leif Höök, instagramposter, efterforskningar
om hus i Arvika, @leifthomashook

MUNTLIGA K ÄLLOR
Samtal med boende och fastighetsägare
vid inventering i fält.
Samtal med Lars Fernqvist, Leif Höök, Susanna
Björklöf, Hans Karlsson, Roland Persson, Göran
Bryntesson, Jan Olsson, Johan Richardsson och
Helene Karlsson.

R EFER ENSPERSONER
Ett stort tack till referenspersoner som korrekturläst och bidragit med historisk information!
Leif Höök, Majken Magnusson, Johan Richardsson,
Susanna Björklöf, Sten Fransson, Göran Eriksson,
Lars Fernqvist, Britt Karlsson, Marcus Modh,
Jenny Fändriks, Britta Mellbin, Roland Persson,
Göran Bryntesson, Hans Karlsson, Jan Olsson,
Josefin Larsson och Anna Rundin.

Manus till stadsvandring i Arvika,
Värmlands Museum, 2011
svenskakyrkan.se/filer/Rapport%202Takskiffer.pdf
sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/
skyddad-bebyggelse/
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Kulturmiljöprogram för Arvikas stadskärna är
producerat i samarbete med Värmlands Museum

