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Sammanfattning 

Karlskoga ligger vid sjön Möckeln i södra Värmland, Bergslagen. Karlskoga kommun önskar en 
byggnadsinventering av ett område som ligger söder om Karlskoga tätort på västra sidan av sjön 
Möckeln, s.k. västra Möckelnstranden. Intresset för det aktuella området har ökat och därför har 
Samhällsbyggnadsförvaltningen på Karlskoga kommun i november 2008 sammanställt ett 
underlag för detaljplaneläggning över området. Målet med inventeringen är att skapa ett underlag 
åt Karlskoga kommun utifrån en uppdragsbeskrivning som finns bifogad i bilaga 1. Tidigare 
inventeringar har gjorts av delar av området. Fakta om området kommer att tas reda på genom 
faktasök i olika arkiv, platsbesök, fotograferande och några samtal med boende.  
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Summary 

Karlskoga is located by the lake Möckeln in southern Värmland, Bergslagen. Karlskoga 
municipality wishes an evaluation of an area south of Karlskogas urban area on the west side of 
the lake Möckeln, known as the western Möckelnstranden. Interest in this area has increased, 
and therefore has the local housing administration in Karlskoga municipality in November 2008 
compiled a basis for a detailed plan over the area. The goal of the evaluation is to create a base 
for Karlskoga municipality on the basis of a mission statement. Earlier evaluations have been 
made of parts of the area. Facts about the area will be taken out by searching in various archives, 
site visits, photographing, and some conversations with people living in the area. 
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Abstract 

Rapporten är en byggnadsinventering av ett område som ligger söder om Karlskoga tätort på 
västra sidan av sjön Möckeln, s.k. västra Möckelnstranden. Inventeringen görs på uppdrag av 
Karlskoga kommun.  Målet med inventeringen är att utifrån en uppdragsbeskrivning skapa ett 
underlag åt Karlskoga kommun inför en detaljplaneläggning och exploatering av området. 
Inventeringen innehåller förslag på vad som bör och inte bör göras med områdets miljö och 
dess bebyggelse. 

västra Möckelnstranden, Storängen, Finnebäck, Äspenäs, Blinäs, kulturhistoriska värden, 
byggnadsvård, miljövård 
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Förord 

Arbetet görs på uppdrag av Karlskoga kommuns samhällsbyggnadsförvaltning utifrån en 
uppdragsbeskrivning. Det är en övergripande inventering av byggnaderna och miljön inom det 
aktuella området vid västra Möckelnsstranden. 

Under arbetets gång har jag fått en helt ny bild av det aktuella området, och i fortsättningen 
kommer jag att uppskatta området och dess värden desto mera. Värderingen av området har jag 
gjort med hjälp av bl.a. tidigare inventeringar, men också med hjälp av mina egna erfarenheter 
om byggnadsvård och Samuel Palmblad som jobbar som antikvarie vid Smålands museum. En 
stor begränsning har varit avståndet från skrivarplats (Växjö) till det aktuella området 
(Karlskoga). 

Jag vill tacka Samhällsbyggnadsförvaltningen och min handledare på kommunen, Ann Dakovic 
för den här möjligheten att få skriva om något som har en koppling till min hemstad, och min 
handledare på Linnéuniversitetet, Samuel Palmblad. Jag vill också tacka Hembygdsföreningen i 
Karlskoga Bergslagen och Örebro Läns museum som har hjälpt mig med att leta i deras arkiv. 
Sist vill jag tacka alla boende i området och andra som har hjälpt mig under arbetets gång. 
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1. Introduktion 

Karlskoga kommun önskar en byggnadsinventering av ett område som ligger söder om 
Karlskoga tätort på västra sidan av sjön Möckeln, s.k. Västra Möckelnstranden1. 
Inventeringen innefattar bebyggelse från avloppsreningsverket i norr till Degefors 
kommungräns sydost om väg 205, Degerforsvägen. Området ska i framtiden 
detaljplaneläggas och man har sammanställt ett underlag och en 
miljökonsekvensbeskrivning2 (MKB) för området i november 2008.  

En uppdragsbeskrivning3 från Karlskoga kommun finns. Kommunen vill också ha en 
värdering av mer intressanta byggnaderna och ev. förslag på åtgärder. Idag finns i 
aktuellt område fritidshus och en del större gårdar. Stor del av marken ägs av Karlskoga 
kommun. 

1.1 Bakgrund 

Intresset för området har ökat och därför har Samhällsbyggnadsförvaltningen på 
Karlskoga kommun i november 2008 sammanställt ett underlag för detaljplanläggning 
av så kallade västra Möckelnstranden. Karlskoga vill tillsammans med Degerfors ha en 
gemensam översiktsplan vilket är på gång, tillsammans med översiktsplanen har man 
också påbörjat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Karlskogas gamla översiktsplan 
är från 1990. Karlskoga kommun har också gjort en tidigare inventering över hela 
kommunen, Natur och kultur i Karlskoga (1989), där några av de äldre byggnaderna i 
området ingår.  
 
Fastän Karlskoga kommuns avloppsreningsverk ligger inom området är ingen av den 
aktuella bebyggelse ansluten därför gör man också en vatten- och avloppsutredning. 
Antingen har de sluten tank, egna infiltrationsanläggningar eller inget vatten och 
avlopp alls. Man har länge haft planer på att dra E18 utanför Karlskoga istället för 
igenom som idag, och en av idéerna har varit att bygga en bro över sjön Möckeln. Det 
är också tänkt att man ev. ska dra en järnväg där också. Även om det ligger långt fram i 
tiden (efter år 2020) har man reserverat en 300 meter bred del av det aktuella området 
för vägen, där man inte ska få bebygga mer. Det finns också planer på att bygga en 
cykelbana mellan Karlskoga och Degerfors(Samrådsversion för Program för område 
vid Västra Möckelnstranden november 2008).  
   
Stor del av marken inom området ägs av kommunen, det finns några privata 
fastigheter, och närmast kommungränsen i söder finns ett område som är 
sammanhängande med privata fastighetsägare. Kommunen har i ett programförslag 
delat upp det aktuella området i 7 delar4, där del 1 (Stora Aggerudsudden) inte ingår i 
denna inventering. De andra delarna är kring avloppsreningsverket, ett grönområde 
som eventuellt kan bli aktuellt som naturreservat (idag finns där ett elljusspår i vacker 
skogsnatur, Aggerudsspåret), område för bostadsändamål, område för vägbygge, 

                                                      

1 Karta över det aktuella området bifogad i bilaga 3 

2 En bedömning av miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra (Wikipedia 2010) 

2 Bilaga 1 

4 Se karta över kommunens indelning i bilaga 4  
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område för ev. utbyggnad av industriområde som ligger utanför det aktuella området 
och sist ett område närmast kommungränsen som lämpar sig bäst för 
fritidshusbebyggelse. I samrådsversionen av Karlskoga och Degerfors kommuners 
översiktsplan föreslås att ”grupper av villor eller nya villaområden i följande lägen 
prioriteras först: Storängsudden och Storängsgärdet, Västra Möckelnsstranden…”1   
 

1.1.1 Karlskoga 

Karlskoga2 ligger vid sjön Möckeln i södra Värmland, Bergslagen, och har idag ca 
 29 000 invånare3. Förhistorian kring Karlskoga är till stor del okänd och relativt få 
fornlämningar finns. Vid slutet av 1800-talet var Karlskoga fortfarande en samling 
byar . Innan Karlskoga blev ett samhälle kallades trakten för Möckelns bodar, detta 
just för att det till största del bestod av fäbodar tillhörande bönder i Närke. Namnet 
Karlskoga kommer ifrån att kung Karl IX gjorde ett besök i slutet av 1500-talet. 
Karlskoga historia är associerad med bergshantering och har haft många hyttor varav 
en är byggnadsminne idag.  
 
Karlskoga är nog mest känt för industrierna vid Bofors och Alfred Nobels tid i staden. 
Vad många inte vet är att Nobels testamente lagfors i Karlskoga häradsrätt och att 
detta testamente låg till grunden för Nobelpriset. Bofors stod för en stor del av 
Karlskogas befolkningstillväxt. Sen 70-talet har befolkningen minskat, detta efter att 
industrierna också minskat, främst Bofors. Alfred Nobel bodde under sina år i 
Karlskoga på Björkborns Herrgård4, där finns idag ett museum. Alfred Nobel köpte 
Bofors 1893, bara några år innan han dog.  
 
Grönfeldtsudden ligger vid Möckelns norra strand relativt centralt och är ett populärt 
utflyktsmål med café och butik i inhysta i gamla arbetarbostäder. Där hålls sen några år 
tillbaka festivalen Stranddagarna som har minskat på senaste tiden. Nu är det Putte i 
Parken (PIP) som gäller i stället, och som hålls i den numera nedbrunna folkparken 
nära centrum. Ett mindre och gratis musikevenemang är Karlskogadagen som hålls i 
parken Ekmansdalen i centrum.  
 
Karlskoga har ett ishockeylag i hockeyallsvenskan, Bofors IK. Utanför Karlskoga 
ligger Karlskoga Motorstadion på Gelleråsen där man kör STCC. I Karlskoga finns 
också Boda Borg som är ett äventyrshus där man går olika banor med olika 
svårighetsgrader. En bit utanför Karlskoga ligger Lunedet som är ett populärt 
fritidsområde med café, camping och bad. Kända personer från Karlskoga är Anna 
Lindberg, sinhopperska, Bengt-Åke Gustavsson, förbundskapten för Tre Kronor, 
Agneta Andersson, kanotist, Ulrika Knape-Lindberg, Förbundskapten simhopp, och 
Sten Nilsson, dansbandsmusiker.  
 

                                                      

1 sid 136 i samrådsversionen av Karlskoga och Degerfors kommuners översiktsplan 

2 Se karta över Karlskoga i bilaga 2  

3 http://karlskoga.se/123.html 

4http://www.lansstyrelsen.se/orebro/amnen/Kulturmiljo/riksintressen/Karlskoga/bofors_bj

orkborn.htm 
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Karlskoga är en kommun där mycket av den gamla bebyggelsen är riven, som i de 
flesta mindre kommuner. Dock finns några intressanta äldre byggnader, 
byggnadsminnen och riksintressen kvar. Karlskoga kyrka är en bergslagskyrka klädd 
med rödfärgat spån och har rötter i 1500-talets slut1. I Karlskoga finns tre områden 
som har riksintresse. Två av dem är bostadsområden, det ena Carls Åby i Norra 
Bohult med 55 funkisinspirerade tjänstemannavillor om fem kvarter. De var alla från 
början reveterade och byggdes på 30–40-talet då Bofors växte2.  
 
Det andra är stadsdelen Bofors - Björkborn med ”grupper av enhetliga 
arbetarbostäder i anslutning till Bofors industrier, delvis av brukskaraktär, som visar 
hur bostadsförhållandena förändrades under perioden 1860-1930 och där den sociala 
skiktningen bland arbetarna framgår”3. Också ett museum ingår i riksintresset, Gråbo 
Arbetarmuseum. Det tredje riksintresset ligger en bit utanför Karlskoga tätort och är 
en järnbruksmiljö från 1800-talet och ligger i Karlsdal4.  
  
Ett byggnadsminne är Granbergsdals hytta som är den enda bevarade hyttan i 
Karlskoga, den anlades 1642, men byggdes om efter en brand till dess nuvarande 
utseende 19075. Ett annat är Villingsbergs herrgård en mil öster om Karlskoga, den 
nuvarande herrgårdsbyggnaden byggdes 1752 men har anor från 1650-talet6. 
 
 Några kända äldre byggnader som inte är byggnadsminnen är Bredablick, ett hus med 
fantasifull arkitektur från början av 1900-talet, som ligger på Rävåskullen med utsikt 
över centrala Karlskoga, och Christineborg, byggt 1904 och har tidstypiska fasader i 
spritputs och släta markeringar som var Stadshotellets representationshus. 
Musikpalatset (tidigare Bofors samlingshus) har varit rivningshotat, men används nu 
bl.a. som teater. Hembygdsgården i Karlskoga ligger precis innan reningsverket i 
Aggerud utanför det aktuella området och är en bergsmansgård med anor från 1850-
talet7. 
 
Fakta om Karlskoga har hämtats ur boken Karlskoga – En bruksbygd blir industriort – 
Hundra års utveckling (Holmström, Algot, 1978), och från Karlskoga kommuns 
hemsida. 

                                                      

1http://www.lansstyrelsen.se/orebro/amnen/Kulturmiljo/Sevarda_kulturmiljoer/Karlskoga/

Karlskoga+kyrka/,   

2http://www.lansstyrelsen.se/orebro/amnen/Kulturmiljo/riksintressen/Karlskoga/Norra_Bo

hult_carlsaby.htm 

3http://www.lansstyrelsen.se/orebro/amnen/Kulturmiljo/riksintressen/Karlskoga/bofors_bj
orkborn.htm,  

4http://www.lansstyrelsen.se/orebro/amnen/Kulturmiljo/riksintressen/Karlskoga/Karlsdal.ht

m 

5http://www.lansstyrelsen.se/orebro/amnen/Kulturmiljo/Sevarda_kulturmiljoer/Karlskoga/

Granbergsdals+hytta/, 

6http://www.lansstyrelsen.se/orebro/amnen/Kulturmiljo/Sevarda_kulturmiljoer/Karlskoga/

Villingsbergs+herrgard/, 

7 http://karlskoga.se/881.html 
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1.2 Syfte 

Syftet med inventeringen är att man ska veta vilka möjligheter som finns vid en 
exploatering av området för att bäst behålla dess värden för framtida generationer så 
att alla ska kunna utnyttja och få glädje av det. 

1.3 Mål 

Målet med inventeringen är att skapa ett underlag åt Karlskoga kommun utifrån 
uppdragsbeskrivningen för framtida exploatering av området där man pekar på miljö 
eller bebyggelse som av kultur- eller naturskäl bör skyddas eller med varsamhet 
exploateras. Kommunen vill också ha en värdering av bebyggelsen och 
rekommendationer av eventuella åtgärder. 

1.4 Avgränsningar 

Det aktuella området är beläget på västra sidan av sjön Möckeln direkt söder om 
Karlskoga tätort. Gräns mot väster består av väg 205, Storängens industriområde och 
stadsdelen Aggerud i både väster och norr. I öster och söder är gränserna sjön 
Möckeln och Degerfors kommungräns1.  

Inventeringen kommer att inriktas mer på den äldre befintliga bebyggelsen, och 
mindre på fritidshusen. Fritidshusen kommer att ses över mer övergripande i sin 
helhet tillsammans med miljön och närliggande bebyggelse. De äldre gårdar som är 
mest intressanta är Storängens gård, Finnebäcks gård och Äspenäs gård. Det kommer 
inte finnas möjlighet att undersöka byggnaderna invändigt. 

                                                      

1  Se bilaga 3 för karta över det aktuella området 
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2. Teori 

De teorier inventeringen är baserade på är bl.a. byggnadsvårdens fem huvudpelare som 
man kan säga att god byggnadsvård består av. Dessa går att läsa om i boken Fem pelare- 
en vägledning för god byggnadsvård . De fem pelarna är att skaffa kunskap, vårda med 
varsamhet, att förvalta, att förhålla sig till historien och att använda rätt material och teknik. 
Dessa aspekter är väldigt viktiga att ha i åtanke vilken byggnad det än gäller. Med att 
förhålla sig till historien menas att alla ändringar och patina som uppstått bidrar till 
historian och bör få vara kvar. 
 
I boken kan man också läsa om de olika värdena som finns. Kulturhistoriska värden 
som kommer tas i beaktning i detta arbete är bl.a. byggnadshistorisk värde, samhällshistoriskt 
värde, socialhistoriskt, miljöskapande värde och personhistoriskt värde. Det byggnadshistoriska 
värdet handlar om en byggnads representativitet för äldre bebyggelse. 
Samhällshistoriskt värde har en byggnad om den ger information om samhällets 
historia, socialhistoriskt däremot berättar om hur man, levt, umgåtts och arbetat. Ett 
miljöskapande värde har den om den t.ex. ingår i en lansbygdsmiljö, med 
personhistoriskt värde menas att historiska personer har en koppling till byggnaden. 
Teorier om vad som bör och inte bör göras med kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och miljöer kommer också att spela en stor roll.  
 
Data som är relevanta för inventeringen kommer att vara historia om vilka som brukat 
byggnaderna, byggnadsår, eventuella ritningar, bilder, fotografier, muntliga uppgifter, 
tidigare inventeringar, tidningsartiklar och vilka eventuella renoveringar som utförts. 

 
Tidigare inventeringar har gjorts på delar av området, de återfinns i Natur och Kultur i 
Karlskoga av Karlskoga kommun 1989, Storängen-Finnebäck-Äspenäs Vegetationsinventering och 
förslag till åtgärder1. 1979 gjorde Örebro Läns Museum en bebyggelseinventering för 
Karlskoga kommun, Kulturhistorisk bebyggelseinventering för Karlskoga Kommun. Två av 
dessa kommer att användas i arbetet2. 

2.1 Byggnadsvård, miljövård och kulturhistoriska 
värden 

Byggnadsvård handlar om att förvalta bebyggelsen för kommande generationer. En 
byggnads kulturhistoriska värde kan vara att den är representativ för stilen, har ett 
symbolvärde, en speciell byggteknik, historiska händelser eller personer kan ha en 
koppling, dess arkitektoniska utformning ar tidstypisk, intressant eller tilltalande, den 
ingår i en miljö som är en del av landskapet eller att den ger en bild av bostadsvillkor, 
arbetsliv eller sociala villkor.  
 
Huvudansvaret för en byggnads värde ligger på de enskilda fastighetsägarna, och det 
gäller att skaffa sig en förståelse och kunskap om äldre bebyggelse. Ett hus har ett 
egenvärde, men också ett värde tillsammans med sin omgivning. Äldre byggnader ger 
en kunskap och uppfattning om historien. Varje ingrepp i ett hus påverkar dess 

                                                      

 

2 Vilka det är finns i referenslistan på sidan 25 
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kulturhistoriska värde och när husen rivs suddas minnen ut och man kan känna att 
man förlorar sina rötter. Att man håller landsbygden levande är viktigt. 

När man köper ett äldre hus får man tänka på att inte göra större ingrepp än vad som 
är nödvändigt och att anpassa krav och behov efter byggnadens förutsättningar. Det är 
viktigt att ta hänsyn till att varje hus har sin egen karaktär och speciella utformning 
som det ofta ligger en tanke bakom.  

Vid renovering är det bra att studera oförändrade hus och gärna kontakta en 
sakkunnig. Man måste också tänka på att saker som kommit till under tiden efter att 
huset byggdes och kanske inte är stilenliga berättar en historia om huset och har ett 
eget värde, ibland förstärker de också värdet på huset och bör inte i alla fall tas bort för 
att återskapa ursprunget.  

Det är viktigt att i så stor utsträckning som möjligt använda sig av material och 
tekniker som användes när huset byggdes. Många hus på den svenska landsbygden är 
timmerhus. Den kvalitet som är i detaljer, byggteknik och material är svår att uppnå 
idag och äldre hus tål inte alltid att behandlas med dagens metoder, och t.ex. många 
moderna färger med plast låter inte det gamla träet andas. Falu rödfärg och linoljefärg 
funkar (Natur och Kultur Karlskoga).   

 
Bild 1: Skiss på ett timmerhus uppbyggnad från broschyren Svensk byggnadskultur värd att vårda! 
 

Fasaden är oftast den viktigaste delen för huset utseende och värde, och man bör inte 
byta ut den eller måla den i en avvikande färg. Vid utbyte bör samma fasadsort 
användas. Fönstrens utseende är viktiga för hela intrycket och man ska renovera dem 
innan man funderar på att byta, gamla fönster är ofta gjorda med kärnvirke och 
mycket hållbarare än dagens (Natur och Kultur Karlskoga). Måste man byta ska man 
försöka välja träfönster med samma storlek.  
 
Spröjsade fönster är ett måste på äldre hus, funkishus däremot får absolut inte ha 
spröjsade fönster som förstör hela intrycket (Samuel Palmblad 2009). Som med 
fönster är ytterdörren också viktig, i Karlskogatrakten är ockragult en vanlig dörrfärg, 
olika nyanser av brunt är också vanligt (Natur och Kultur Karlskoga). 

 Tak med lertegel ska aldrig bytas ut mot betongpannor, detta gör att utseendet på 
huset ändras. Oftast är teglet inte så dåligt som man tror, äldre tegel är också oftast 
mer hållbart än nytillverkat. Skifferplattor på taket är vanligt på Bergslagsbebyggelse 
och är därför viktigt att bevara. Nya skifferplattor finns att köpa, men de kan skifta 
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mycket i färg mot ursprunget. Man ska alltid använda rent kalkbruk på äldre hus 
putsade med kalkbruk eftersom cementbruk kan få kalken att spricka (Natur och 
Kultur Karlskoga). 

 Vid tilläggsisolering ska man undvika isolering av ytterväggar efter som det ger en 
onormal anslutning till grunden och fönstren blir insjunkna om man inte flyttar med 
dem. Man bör istället först isolera vind och bjälklag och täta fönster och dörrar. Istället 
för att byta fönster kan man sätta in innanfönster, som sen kan tas bort under 
sommarhalvåret (Svensk byggnadskultur värd att vårda! 1997).    

På en gård finns också oftast tillhörande ekonomibyggnader1, ladugårdar, vedbodar 
och matkällare, som också är värdefulla för kulturmiljön. Både boningshus och 
ekonomibyggnader kräver fortlöpande underhåll. Det är extra viktigt med skötsel av 
skorsten, stup- och hängrännor, anslutning mot grund, trasiga tegelpannor m.m. som 
är känsliga delar på ett hus (Byggnadskultur Älmhults kommun) 

Det är inte bara de äldre husen som har ett kulturhistoriskt värde och som bör vårdas 
med varsamhet, också hus byggda efter 1930 och framåt, då funktionalismen och 
industriellt byggande tog fart, har sina kulturhistoriska värden och berättar en del av 
våran historia.  

I Natur och Kultur i Karlskoga finns i slutet kapitel om Hustyper och byggnadsstilar och Råd 
för restaurering och upprustning. Dessa kapitel ger en bra bakgrund vid renovering och 
underhåll av äldre bebyggelse i och omkring Karlskoga.  
  
När det gäller miljöns värden finns sådana som att landskapsbilden är tilltalande, har 
en intressant flora eller fauna, är orörd, har stor betydelse för friluftslivet eller kanske 
att den är en produkt av kulturpåverkan såsom jordbruk och skogsbruk. 
Kulturlandskap i form av hagar, diken och smååkrar m.m. är viktigt att de vårdas för 
att kunna behålla det rika utbudet av växt- och djurarter som sådan natur utgör.  
 
Genom landskapet går vägar som förbinder gårdarna och många av vägarna har en 
mycket lång historia. Det är viktigt att det omgivande kulturlandskapet hålls öppet för 
att gårdsbildningarna inte ska förlora en viktig del i sitt sammanhang och dess 
betydelse för den svenska landsbygden. Alla dessa värden tillsammans bildar en 
kulturmiljö som kan vara ovärderlig. 
 

                                                      

1 Byggnad för drifts- eller arbetsändamål (Svensk ordbok 1999) 



8 

Karin Thålin Höök 

3. Metod och källor 

3.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metods verktyg består av det talade eller skrivna ordet och innehåller inga 
siffror. Den använder sig inte av experiment, test, frågeformulär eller prover som en 
kvantitativ metod gör. 
 
Fakta om området kommer att tas reda på genom sökningar i Karlskoga bergslags 
hembygdsförenings arkiv, Örebro Läns Museums arkiv och kommunens arkiv. Fakta 
som kommer tas från arkiven är historia om bebyggelsen, byggnadsår, ev. ritningar, 
artiklar, tidigare inventeringar m.m. Muntliga uppgifter kommer att tas från en del av 
de boende, sådana som uppförandeår av byggnaderna och dagsskick, så där inga 
uppgifter finns som kan styrka dessa uppgifter får man anta att de årtalen är cirka.  
 
De flesta fritidshus som är samlade på ett ställe får antas vara byggda ungefär 
samtidigt. Platsbesök där fotograferande görs är en av de viktigare delarna i arbetet för 
att skapa en uppfattning om det aktuella området. För att kunna göra en bra studie bör 
man ha besökt området ett flertal gånger för att skapa sig en uppfattning om helheten 
tillsamman med naturen och bebyggelsen runtomkring. Datan som fås fram kommer 
att presenteras som en del i inventeringen, den andra delen är enskilda analyser. 

3.2 Källor 

Natur och Kultur i Karlskoga av Karlskoga kommun, gjord 1989, är en inventering gjord om 
Karlskogas natur och bebyggelse, där nämns flera av de större gårdarna (Finnebäck, 
Storängen och Äspenäs). 1979 gjorde Örebro Läns Museum en bebyggelseinventering 
för Karlskoga kommun (Kulturhistorisk bebyggelseinventering för Karlskoga Kommun, Örebro 
Läns Museum, 1979) där två av de större gårdarna i området finns med (Finnebäck 
och Äspenäs).  

Karlskogas Hembygdsförening har ett arkiv med artiklar m.m. som människor i 
trakten har samlat på sig, och andra skrifter som har med bygden att göra. I 
kommunens arkiv finns några få ritningar på bebyggelsen i området. 1992 utförde 
kommunen en naturinventering av hela området Storängen-Finnebäck-Äspenäs. 
Vegetationsinventering och förslag till åtgärder, denna kommer inte att användas i arbetet. 
 
I Fem pelare- en vägledning för god byggnadsvård, beskrivs hur man ska gå till väga och vad 
man ska tänka på när man handskas med äldre bebyggelse. I broschyrerna 
Byggnadskultur Älmhult kommun, Svensk byggnadskultur värd att vårda!, Nya ekonomibyggnader 
på landsbygden och  Kulturmiljöprogram för landsbygden Växjö kommun 1989, finns bl.a. 
exempel på hur en eventuell bebyggelse skulle kunna se ut, exempel kommer hämtas 
där ur. Andra källor som information kommer hämtas ur är internetsidor, 
tidningsartiklar m.m. En fullständig referenslista finns på sidan 26. 
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3.3 Urval 

Mer ingående undersökning (dock ej undersökning av själva huset) kommer enbart att 
göras på en del av de större gårdar som har en nedskriven och omtalad historia och 
byggnadshistoria. Den andra bebyggelsen som till största del består av fritidshus 
kommer mer ses i sin helhet tillsammans med de andra byggnaderna i samma del av 
det aktuella området. Miljön kommer också bara att ses över övergripande. 

3.3.2 Indelning 

Det aktuella området består av delarna Storängen, Finnebäck, Äspenäs, Blinäs och 
Skogsbo, som tillsammans innefattar ca 75 fastigheter (förutom ekonomibyggnader). 
Området kommer att delas in i 7 delar för att man lättare ska kunna orientera sig. De 
sju delarna är: fritidshus vid avloppsreningsverket, Aggerudsspåret (naturområde), 
Storängen och Skogsbo, fritidshus vid Storängsudden, Finnebäck, Äspenäs, och 
Blinäs. 

3.4 Kritik till vald metod och källor 

En del fakta kommer tas ifrån artiklar som oftast skrivits för flera år sedan så därför 
får man ha överseende med att de kanske inte är aktuella idag. Vissa av artiklarna, som 
alla är hämtade ur Hembygdsföreningen arkiv är inte alltid märkta med vem som har 
skrivit dem eller vilken tidning de är tagna ur, men troligtvis är de tagna ur någon av 
lokaltidningarna i Karlskoga, Karlskoga Tidning eller Karlskoga Kuriren.  

Tidigare inventeringar har några år på nacken, men stämmer fortfarande väldigt bra in 
i hur det ser ut idag. De flesta råden som ges är övergripande som man alltid bör följa. 
Eftersom en byggnadsundersökning inte kommer att göras av husen kommer 
bedömningen av värdena inte bero på husets skick, material eller byggnadsteknik utan 
mer efter byggnadsår, stil, miljö och helhet med omkringliggande natur och byggnader.  
 

3.4.1 Utredarens erfarenhet 

Författaren är bördig från Karlskoga och läser det treåriga programmet 
Byggnadsutforming på Linnéuniversitetet och har läst två 7,5 poängskurser inom 
byggnadsvård, BY9351 Byggnadsvård del 1-Byggnadsvårdens teori och 1BY036 
Byggnadsvård 2-Projektering.  
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4. Genomförande 

Platsbesök och arkivsökande kommer att vara de viktigaste delarna i inventeringen, 
några muntliga uppgifter från boende kommer den också att innehålla.  
Fotograferande av bebyggelse och natur kommer vara en avgörande del i värderingen 
för att få en bild över hur det ser ut. Området kommer att delas in i olika delar 
beroende på byggnadstyper och läge för att kunna få en bra översikt över vad och vart 
i det aktuella området som menas.  

Historik om en del av byggnaderna kommer att tas upp för att skapa en bakgrund och 
förståelse för byggnadens eventuella kulturhistoriska värden. Sedan kommer förslag på 
eventuella åtgärder tas upp. En värdering och vad som bör och inte bör göras med det 
aktuella områdets miljö och byggnader kommer vara det som inventeringen ska gynna 
ut i, den kommer att baseras på insamlad fakta och personliga analyser. Detta ska 
sedan kunna användas som ett underlag vid en framtida exploatering.  

4.1 Mätinstrument 

Muntliga uppgifter från boende kommer att hämtas in i liten utsträckning, om 
byggnadsår, historia om byggnaden, dagsskick och om gamla handlingar såsom 
ritningar finns kvar. Samtalen kommer ske på området om så är möjligt, eftersom 
många av husen är fritidhus är de inte alltid befolkade, annars kommer de ske på 
telefon. Muntliga uppgifter inhämtas för att komplettera och ev. förnya den 
information som inhämtats från andra källor. Något frågeformulär kommer inte att 
användas. 
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5. Resultat 

Karlskoga vill ha en inventering av bebyggelsen på västra Möckelnstranden i 
Karlskoga, området ligger direkt utanför Karlskoga tätort på östra sidan av väg 205 ner 
till Degerfors kommungräns. Området består av delarna Storängen, Finnebäck, 
Äspenäs, Blinäs och Skogsbo, och innefattar ca 75 fastigheter (förutom 
ekonomibyggnader). För att lättare få en översikt delas området in i 7 delar1. Bilder på 
en del av bebyggelsen och flygbilder över området finns i bilaga 6 och 7. 

 
           

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Bild 2: Karta över indelningen av det 
aktuella området i 7 delar                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bild 3: Flygfoto från sydost 
över det aktuella området     

 
 

 

Ett viktigt värde för en stad är att det finns närhet till lättillgängliga fritidsområden, 
vilket Karlskoga har genom västra Möckelnstranden. Landskapet i området består av 
jordbruksmark och skog och är därför viktig för flora och fauna. Och inom området 
finns enbart grusvägar. Det finns inga fornlämningar i området2. I utredningen Natur 
och kultur Karlskoga står en del om naturen i det aktuella området bl.a. finns att läsa att 
värdet i naturen på västra Möckelns strand ligger i det ”varierade landskapet danat av 

                                                      

1 Större karta över indelningen se bilaga 5 

2 http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html 
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människohand” och består av en blandning av skog, bebyggelse, ängar, betesmarker, 
badställen och bäckraviner. Många djur- och växtarter trivs såsom fåglar och flera olika 
svampsorter. På gårdarna finns också vårdträd som är viktiga för landskapet. Att hålla 
landskapet öppet som det är idag är viktigt och därför ska man röja eller låta det betas 
så att det inte växer igen. I och med att ängar, diken och hagar får växa igen försvinner 
djur- och växtarter.  
 
I Natur och kultur Karlskoga står också att området har ”stora naturvärden med 
naturtyper som är ovanliga för Karlskoga” och att ravinerna i området troligtvis inte 
klara mer vattenmängder än idag, och att detta bör beaktas vid nybyggen i närheten av 
ravinerna. I kommunens Samrådsversion för Program för område vid Västra Möckelnstranden - 
Underlag för detaljplaneläggning finns en karta över kulturmiljöintressen och naturvärden 
som finns utpekade i området1. 1992 utförde kommunen en naturinventering av hela 
området Storängen-Finnebäck-Äspenäs. Vegetationsinventering och förslag till åtgärder, denna 
har inte används i detta arbete. 

Redan på 60-talet pratade man om att man ville bebygga området från Storängen till 
Degerfors kommungräns och man kallade då området för ”Framtidsmarken”. På 70-
talet hade ett företag från Norrköping planer på att bygga 200 småhus men 
byggnadsnämnden i Karlskoga sa nej2. 

Innan laga skiftet under 1800-talet var det vanligare med byar, men efteråt splittrades 
de och vi har idag vant oss vid en landskapsbild med ensamliggande gårdar omgärdad 
av odlingsmark. Så är det också i det aktuella området, där enbart ett fåtal hus bildar 
några enstaka små ”byar”, förutom fritidhusen som i de flesta fall ligger i närhet till 
varandra. Många av de äldre husens stomme är av liggtimmer med panel som var 
vanligast på landsbygden en bit in på 1900-talet (Natur och Kultur Karlskoga), muren 
är oftast putsad. Ekonomibyggnaderna på västra Möckelnstranden bidrar stort till 
bilden av landskapet. Dessa bör också vårdas med hänsyn till deras kulturhistoriska 
värden. 

Finnebäck, Storängen, Äspenäs och Blinäs kallades redan på 1600-talet för 
sjögårdarna. Äldst är Finnebäck, det finns upptaget som hemman redan 1580, näst 
äldst är Storängen 1582, Äspenäs 1599, och Blinäs 1617. En rimsmidare3 skaldade för 
länge sedan detta kväde om en del av gårdarna: 
I Finnebäck lite för dager, 
i Espenäs sover de än, 
i Blinäs ä di så late, 
i Tällkullen går dä i fläng, 
i Nyttorp på reserven, 
i Lervik stjäl di ved, 
i Kvarntorp bränner di brännvin 
så att krogen far på sned. 4 

                                                      

1 Se karta i bilaga 9 

2  Bande, Alf. (1975) Ett attraktivt villaområde - men ingen byggstart ännu. Nerikes Allehanda. 
75-04-10. 

3 Rimmande poet 
 
4 Bande, Alf. Framtidsmarken väster om sjön ur Möckeln runt en sommarserie av Alf  Bande. 
Karlskoga Tidning. 89-08-01.  
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5.1 Del 1, fritidshus vid avloppsreningsverket 

Reningsverket ligger i den södra delen närmast Karlskoga tätort, förutom 
reningsverket ligger där 3 stycken fritidshus. De kommer med tiden att rivas därför att 
de ligger för nära reningsverket. Troligtvis är de byggda på 40–50-talet och är 
tidsenliga men troligtvis också omgjorda. Området består till största del, förutom 
reningsverket, av öppen åkermark. Detta område bör inte förtätas eftersom 
reningsverket ligger där. 

5.2 Del 2, Aggerudsspåret (naturområde) 

Mellan Aggerud och Storängen ligger ett naturområde och stor del av området 
kommer ev. att bli aktuellt som kommunalt naturreservat1. Området är populärt bland 
Karlskogaborna, där finns ett elljusspår och många motionerar och går ut med sin 
hund där. Området ligger nära Karlskoga tätort men ändå på ”landet”.  

Reservatsbildning är bra för att kunna bevara området, det finns flera delar som är mer 
bevaransvärda, såsom ravinbildningen Jons dalar som är den mest utvecklade längs 
Möckelns västra strand. Området består av skog och gamla betesmarker. Allt detta 
bidrar till ett vackert landskap och bör bevaras också med tanke på den flora och fauna 
som trivs i liknande områden. Här bör ingen exploatering ske. 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 4: Flygfoto från söder över Aggerudsspåret,  
Karlskoga tätort i bakgrunden 
 

 

                                                                                                                                        

 

1 WSP Samhällsbyggnad för Samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskoga kommun, (november 
2008) Samrådsversion för Program för område vid Västra Möckelnstranden - Underlag för 
detaljplaneläggning. 
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5.3 Del 3, Storängen  

Storängens mest utmärkande bebyggelse är Storängens gård. De första uppgifterna om 
gården är från 1582, då kallades den för Eskilstagen troligtvis efter en man vid namn 
Eskil, d.v.s. Eskils nybygge.  Om han nu bodde där var det inte länge, för bara några år 
senare finns uppgifter om en annan ägare. Den har varit både bergsmans– och 
länsmansgård. Gården ligger i vacker jordbruksnatur som består av åkrar, ängar och 
betesmarker med närhet till sjön Möckeln. Det var på 1600-talet som gården blev en 
länsmansgård och första länsman var Måns Dahl, och fram till 1903 då den siste 
länsmannen Oskar F Malmgren som ägde Storängens gård dog hade elva länsmän bott 
där. Fyra generationer av Dahl har haft länsmansposten och Storängens gård som 
bostad.  

Ena flygeln uppges ha använts som tingshus. På Karlskoga bibliotek finn en text 
skriven av Jonas Eriksson som skrev den som ett specialarbete i gymnasiet på 
Bregårdsskolan läsåret 1988/89 och som heter Storängens gård genom 4 sekler.  

Gårdens byggnadshistoria går att följa väl med hjälp av bevarade syneprotokoll, som 
gjordes därför att gården tillhört kronan alltsedan 1582 och sen 1687 brukats som 
länsmansboställe. 1761 blev den äldre manbyggnaden utdömd vid en husesyn. Och 
fem år senare uppfördes en ny byggnad med en våning något väster om den tidigare. 
Tyvärr fann man vid en reparation 1825 att den nedre delen var hårt angripen av röta. 
Eftersom gården växte bestämdes att man skulle bygga till en övervåning, och den nya 
byggnaden byggdes på den gamla grunden1.  

Länsman Köhler som bodde där finansierade övervåningen som blev hans privata 
egendom och bottenvåningen uppfördes med allmänna medel. Den övre våningen har 
större fönster vilket tyder på att den var representations- och festvåning. Det är den 
byggnaden som står där i dag. Huset har stående panel som är vitmålad med en 
veranda framför entrén, taket har rött tegel. Ett timmerhus har byggts till på gården2. 

 
Bild 5: Storängens gård 
 

Det finns några bevarade historier kring Storängens gård och dess ägare. En historia är 
om det välkända Karlskogaoriginalet Kalle Thyras (Karl Andersson), han jobbade en 

                                                      

1 Okänd journalist. (1987) Episoder ur Storängens historia. Okänd tidning, troligtvis Karlskoga 
Tidning eller Karlskoga Kuriren. 87-09-?.  

2 Ritningar finns på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga kommun 
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tid som dräng på olika gårdar bl.a. på Blinäs gård. Det var under denna tid han fick sitt 
smeknamn Thyras. Det skedde när man spelade kort om att skjuta den folkilskna 
hunden Tyra på Storängens gård vars ägare var länsman O F Malmgren (den sista 
länsmannen på gården, dog 1903). Karl vann och när länsmannen fick reda på vem 
som skjutit hans hund dömdes han i april 1901 i tinget i Karlshall till 50 kr i böter, han 
kunde inte betala böterna och fick därför sitta i fängelse. Och fick därmed 

smeknamnet Tyras, vilket han senare också kallade sig själv fast med ett H. ”- Enda 
gången jag vunnit något” sägs det att han sade en tid senare1.  

Fram tills 70-talet drevs gården som ett jordbruk då den blev i Kommunens ägor och 
höll då på att förfalla, efter att den stått tom länge och bara använts sporadiskt av 
föreningar. 1983 köptes gården och renoverades av dåvarande ägarna till det skick som 
den troligtvis såg ut 1825 då den fick sitt nuvarande utseende, Länsantikvarien gav råd 
om material och färger. Man tog då bort en stor del av liggtimret längst ner och lät 
gjuta en betongplatta som grund. ”Tidigare låg trägolven på slanor på jordgolvet”2. 
Samtidigt med renoveringen -83 hittades en bunt brev och en dagbok av länsman 
Anders Fredrik Köhler, dessa har tyvärr kommit bort efter att de skickades till 
länsmuseet i Örebro.3 

 Senare ägare har sen renoverat upp gården efterhand. Dagens ägare som flyttade dit   
-97 utför normalt underhåll och har själv samlat historia om gården. Ägarna värnar 
också om gårdens kulturhistoriska värden, vilket är en förutsättning för att gården ska 
få leva vidare. Enligt uppgifter från dem ska eventuella takmålningar ha försvunnit vid 
en renovering. Gården har 400 åriga anor och är en viktig byggnad för Karlskoga med 
dess historia, och bör därför med största försiktighet bevaras, också mark omkring bör 
bevaras för att behålla gårdens utseende. Hela området har ett jordbruksutseende som 
man bör vara försiktig med att exploatera. 

I Storängen finns också några andra mindre intressanta äldre gårdar och fritidhus. I 
södra delen av området ligger t.ex. några äldre bostadshus som en liten bybildning 
längs vägen, denna bör bevaras. Landskapet består av åkermark i en svag sluttning ner 
mot sjön Möckeln och bebyggelsen är trots vissa ändringar traditionellt utformad. 
Gårdarna är utspridda inte för långt ifrån varandra och ej samlade i större byar. Allt 
detta ger ett karaktäristiskt utseende för den svenska landsbygden efter laga skifte 
under 1800-talet och både miljö- och kulturmässigt bör området bevaras i största 
möjliga mån. Bebyggelsen bör inte förtätas och fritidshusen inte öka. Heller borde inte 
exteriöra förändringar göras om de inte återskapar ursprungligt skick. Man bör försöka 
hålla landskapet öppet så som det är idag. 

                                                      

1 http://www2.karlskoga.se/kulturhistoria/personligheter/thyras.htm 

2 Abrahamsson, Benny. (1983) Storängens gård räddas. Okänd tidning, troligtvis Karlskoga 
Tidning eller Karlskoga Kuriren. 83-07-26, och Nordqvist, Kjell. (1983) Gamla länsmansgården 
Storängen räddad från att bli ett öde-ställe. Karlskoga Tidning. 83-01-26. 

3 Okänd journalist. (1987) Det började med en hästaffär. Okänd tidning, troligtvis Karlskoga 
Tidning eller Karlskoga Kuriren. 87-02-28, och Okänd journalist. (1987) Episoder ur 
Storängens historia. Okänd tidning, troligtvis Karlskoga Tidning eller Karlskoga Kuriren. 87-
09-?.  
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5.4 Del 4, fritidshus vid Storängsudden 

De flesta av husen är byggda kring 40–50-talet och är tidsenliga, men många av dem är 
omgjorda. Huset som ligger längst ut på udden var med i ”Sommartorpet” i SVT med 
Ernst Kirschsteiger1. De flesta fritidshus som ligger där idag ligger inom strandskyddet 
och fritidsområdet bör inte förtätas2, husen ligger redan tätt och det bör helst finnas 
tillgång till vattnet för allmänheten. Vid udden finns också några båtplatser och en 
brygga. 

5.5 Del 5, Finnebäck och Skogsbo 

I Finnebäck är den största gården Finnebäcks gård som är ett tvåvåningshus med 
rustik och lantlig karaktär. I augusti -78 genomgick Finnebäck en omfattande 
renovering som gjordes av sällskapet Länkarna, som då hyrde gården3. Örebro Läns 
Museum har 1990 på begäran av en av ägarna skrivit antikvariska anvisningar för 
gården som man bör följa vid en renovering4. Den är skriven av Per Kåks 
(landsantikvarie) och Hans Johansson (antikvarie).  

 
Följande är hämtat därifrån: ”Mangårdsbyggnaden är en tvåvånings bergsmansgård i 
timmer med sexdelad plan.” Uppförd ”-kring slutet av 1700-talet eller 1800-talets 
början.”Taket är ett sadeltak med gjutjärnsskorstenar och ”- är belagt med trekupigt 
lertegel tillverkat i Karlskoga vid sekelskiftet” och det bör behållas. ”Den panelklädda 
oregelbundna fasaden med lock- respektive locklistpanel ger huset karaktär och charm 
och bör behållas.” ”Fasaden avfärgas med äkta rödfärg, gärna den kulturhistoriskt 
riktiga ljusa typen…”  
 
”Fönstren är till stor del ursprungliga, flera har s.k. näbbeslag och duvhuvudbeslag 
från 1700-talets slut. ”- skall om möjligt repareras och återanvändas.” Vid byte 
rekommenderas att de gamla ojämna rutorna som ”ger liv åt fasaden” flyttas till de nya 
fönsterbågarna. ”Alla fönster avfärgas med äkta linoljefärg i passande kulör.” 
”Huvudentréns pardörrar av spegeltyp renoveras och återanvänds om möjligt.” ”Äldre 
inredningsdetaljer… behålls i så stor utsträckning som möjligt.” Tilläggsisolering skall i 
första hand göras på bjälklag och vind.  
 
Idag finns hästar på Finnebäcks gård vilket bidrar till att hålla landskapet öppet, och 
precis som för Storängen är det viktigt att hålla landskapet öppet och inte förtäta och 
ändra befintlig bebyggelse, om man nu inte åter till dess ursprung om ändringar gjorts 
på senare tid. 

                                                      

1 Se flera bilder på huset i bilaga 7 
 
2 Utredningen Natur och kultur Karlskoga 

3 Hylander, Bo. (1978) Finnebäcks gård blev länkarnas sommarhem. Karlskoga Tidning. 1978-
08-07. 

4 Delar ur anvisningarna finns i bilaga 10 
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Bild 6: Finnebäcks gård 

 
I Finnebäck finns en bybildning med två äldre bostadshus och några 
ekonomibyggnader, dessa utgör ett vackert inslag längs grusvägen. I Skogsbo finns en 
villa som ligger i skogsbrynet och som syns från vägen. I Finnebäck finns också några 
fritidshus. I Karlskoga Kuriren1 finns uppgifter om en smedja och en rökbastu som är 
kulturhistoriskt intressanta, och de ska ha restaurerats -82. Men dessa uppgifter är inte 
bekräftade. 

5.6 Del 6, Äspenäs 

Stavas ibland som Espenäs och den enda gården är en jordbruksfastighet placerad i ett 
naturskönt och öppet odlingslandskap. Äspenäs gård är upptaget som hemman redan 
1599 och har varit bergsmansgård. Till gårdens huvudbyggnad går en allé. Entrén 
består av en tvåvånings lövsågningsdekorerad2 veranda som troligtvis tillkom vid 
sekelskiftet 1900. I övrigt är gårdens stil från tidigt 1800-tal, vilket är en stor del av 
dess kulturhistoriska värde.  

Gården har en 400- årig historia och den förste som brukade gården var Anders 
Andersson3. Nuvarande hyresgäst Karlskogas Bygdegille tog över gården 1971 som då 
renoverade den fallfärdiga gården som skulle rivas av Karlskoga kommun som äger 
gården. Idag kan man hyra gården för festligheter. Namnet Äspenäs kommer från 
Äspe, som är lika med aspskog, näset med aspskog alltså.  

                                                      

1 Sjöberg, Lasse. (1982) Kulturhus som måste rustats upp. Karlskoga Kuriren. 82-01-14. Sid. 4. 
 

2 Man använder sig av en lövsåg för att såga ut mönster ur tunt trä för att ge huset lite 
”snickarglädje” (http://www.dinbyggare.se/communicate/artiklar/article.aspx?id=5111) 

3 Okänd journalist. (1979) 400 år lång historia…. Okänd tidning, troligtvis Karlskoga Tidning 
eller Karlskoga Kuriren. 79-09-01. 
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Bild 7: Äspenäs gård 

1996 skrevs en artikel i Karlskoga Tidning1 om att Äspenäs gård renoverades till sitt 
gamla utseende. Bygdegillet tog dit en länsantikvarie och man utförde allt som man 
gjorde för 200 år sedan. Man försökte hitta liknande tapeter som dem som suttit efter 
rester man hittade under masonitskivorna som sattes dit vid renoveringen -71.  Man 
har tagit fram de gamla golven och rustat upp dem. Många av kakelugnarna fanns inte 
kvar men de som fanns renoverades.  
Originalfärgen på huset var troligtvis vit, idag är huset grått med röda detaljer. Taket 
hade -71 bytts till betongpannor, men vid renoveringen -96 byttes de ut till 
tegelpannor. På baksidan finns två blindfönster. Hade man mycket fönster var det ett 
bevis på att man var välbärgad2. En del av fönstren har någon gång bytts till 
korspostfönster3. Man har byggt till en loge vid sidan av boningshuset som ibland 
används till logdans och andra aktiviteter.  
 
Andra sidan av Möckeln kallas för Kosia vilket har sitt ursprung i att storbonden 
Persson som bodde på Äspenäs gård rodde över sina kor till andra sidan sjön, på den 
tiden bodde inga människor på den sidan. Därav namnet Kosia. 
 
Trappan upp till övervåningen har sin egen historia: Ägaren efter släkten Persson var 
gift med en väldigt liten kvinna och lät bygga om trappan, så planstegen är bara 10-15 
cm djupa. Det var 1920 när han gifte sig med denna kvinna och samtidigt passade han 
på att bygga ut lite.  
 
Inuti huset finns en vägg med gamla bilder och tavlor på huset, tyvärr togs en del av 
dem vid ett inbrott. Det finns också en garderob med fotografier från renoveringen     
-71, ev. finns också annat material om huset där. Idag städas och underhålls gården 
varje höst och vår av Bygdegillet, man håller nu på att byta fasaden på den norra sidan. 
Gården bör i största möjliga mån bevaras och underhållas med beaktande av dess 
speciella karaktär, likaså verandan som är ett minne över sekelskiftets byggnadsätt och 
är ovanlig i Karlskogatrakterna.   

                                                      

1 Persson, Anders. (1996) Den stora förvandlingen. Karlskoga Tidning. 96-05-09. Sidan 14-15. 

2 Persson, Anders. (1996) Den stora förvandlingen. Karlskoga Tidning. 96-05-09. Sidan 14-15. 

        3 Om man kollar på bilden av Äspenäs gård är det troligtvis så att det betyder att mittposten på         

……..fönstret har en utformning som ett kors 
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I Äspenäs finns också fritidshus vilka de flesta av dem ligger längs vattnet, en mindre 
gård och kyrkans fritidsgård. Den mindre gården är troligtvis byggd i mitten på 1900-
talet, och man har nog någon gång bytt ut panelen till liggande. Som med Storängen 
och Finnebäck bör landskapet hållas öppet och befintlig bebyggelse inte förtätas. 

5.7 Del 7, Blinäs 

Det enda större huset som finns i denna del av det aktuella området byggdes 1617. 
1936 fick Salf (arbetsledarnas fackförbund i Karlskoga) huset av Bofors AB1. 2007 
byggde den nya ägaren om och till huset enligt ritningar av arkitektkontor ILIAS i 
Fjugesta2. Resterande är fritidshus. Blinäs fortsätter på andra sidan vägen och där 
ligger Blinäs gård, detta ingår inte i inventeringen, men bonden som bor där äger också 
största delen av marken i del 7. 

En del av fritidhusen i området är åretruntboende och några är nyare, men de flesta är 
troligtvis byggda på 40–50-talet. I princip hela området närmast vattnet är bebyggt och 
bör inte förtätas, de flesta hus ligger inom strandskyddet. Övre delen består av 
åkermarker som sluttar ner mot sjön.  

5.8 Möjlig utformning och placering för ny bebyggelse 

Marken vid reningsverket skulle kunna var ett bra ställe att exploatera på om inte 
reningsverket låg där. Att flytta på reningsverket har gett bra resultat i andra städer 
som vill expandera, ett exempel är Växjö, där reningsverket låg i vägen för vidare 
bebyggelse i ett attraktivt område. Efter att reningsverket revs och flyttades byggdes 
Biskopshagen, en idag väldigt attraktiv trägårdsstad i stadsdelen Söder med åtråvärda 
arkitektritade villor och lägenheter med bra läge, närhet till centrum och Växjösjön. 
Detta kanske också skulle kunna vara en framtid för Karlskoga, eftersom 
reningsverket idag tar upp mycket plats vid sjön Möckeln som skulle kunna vara ett 
område för sjönära villabebyggelse precis i utkanten av stadsbebyggelsen.  

 

 

 

 

 

                                                      

1 Okänd journalist. (1986) Salf-stugan i Blinäs 50-årsjubilerar. Karlskoga Tidning. 86-06-02. 

2 Ritningar finns på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga kommun 
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Bild 8: Ex. från Katrineholms 
kommun (2005) på hur en gård eller 
en by skulle kunna se ut på 
landsbygden1 

 

 

 
Bild 9: Ex. från Katrineholms 
kommun (2005) på utformning av 
hus som passar på landsbygden 

 
 

 

I samrådsversionen av underlag för detaljplaneläggning för område vid västra 
Möckelnstranden från 2008 gjord av Karlskoga kommun har man tagit med exempel2 
från Katrineholms kommun hur de har gjort. Exemplen är olika sätt att anpassa en ny 
bebyggelse i området, och kanske skulle det passa in i Finnebäck att bygga så, men i så 
fall byar med bara några få bostadshus, eftersom byarna inte är en vanlig företeelse i 
det aktuella området.  

Västra delen av del 7 (se karta i bilaga 5) består av åkermarker som sluttar ner mot 
sjön. Där skulle man kunna tänka sig nybebyggelse, inga kända fornlämningar finns 
där och läget skulle passa för villor med sjöutsikt eftersom det ligger lite högre än 
fritidshusen längre ner längs stranden. Mer intrång på strandskyddet3 görs heller inte. 
Innan laga skiftet under 1800-talet var det vanligare med byar, men efteråt splittrades 
de och vi har idag vant oss vid en landskapsbild med ensamliggande gårdar omgärdad 
av odlingsmark. Så är det också i det aktuella området, där enbart ett fåtal hus bildar 
några enstaka små ”byar”, förutom fritidhusen som i de flesta fall ligger i närhet till 
varandra. Del 1 bör inte förtätas eftersom reningsverket ligger där. 

 

 

 

 

                                                      

1 Exempel på hur man smidigt kan bygga ett nytt hus i en befintlig by finns i bilaga 7 

2  För större bilder på exemplen se bilaga 8 

3 Se bilaga 9 för karta över var strandskyddet gäller för området 
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Bild 10: Ex. från Karlskoga kommun på 
en hur en bygata skulle kunna se ut i det 
aktuella området 

 

 

 

 

Bild 11: Ex. från Karlskoga kommun på 
ett villaområde skulle kunna se ut i det 
aktuella området 

 

I samrådsversionen av underlag för detaljplaneläggning av västra Möckelnstranden har 
man förslag på att ha en hög exploateringsgrad med mindre och tätare villatomter, 
vilket ger bättre ekonomi när det gäller ledningsdragningar. Eller att en lägre 
exploateringsgrad med färre och större tomter väljs. Detta är att föredra efter som man 
kan bevara kulturvärdena i större utsträckning. Det finns också med exempel på hur 
ett villaområde eller en bygata skulle kunna se ut1. Kommunen räknar då med att 
kunna bygga 30-50 tomter. 

 

 

 

 

 

 
Bild 13: Ex. på hus 
som passar på 
landsbygden2 
 

Vill man bebygga bör det vara villor som är anpassade till den existerande äldre 
bebyggelsen, de bör vara placerade i samma riktning eller vinkelrät mot befintlig 
bebyggelse. En torpargrund ger huset en resning (Kulturmiljöprogram för landsbygden 
åt Växjö kommun 1989), vilket gör att det inte ser onaturligt ut mot den äldre 

                                                      

1 Se bilder i bilaga 8 

2 Fler exempel och större bilder finns i bilaga 8 
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bebyggelsen som i de flesta fallen i området har en torpargrund eller källare. En 
rektangulär och platt villatomt ser konstigt ut i ett kulturlandskap, istället bör naturliga 
avgränsningar och befintlig markstruktur utnyttjas.  
 

 Bild 12: Ex. på färgsättning 

Att använda traditionella material och byggtekniker bidrar till att hålla traditioner 
levande. Stående träpanel är den vanligaste fasaden i området, oftast är den rödmålad, 
men också dova linoljefärger som vit, gul eller ljusgrå finns och passar in. Taken bör 
vara tegel, väljs ändå ett betongpannetak bör rött väljas. Takets lutning bör ligga 
mellan 27-34 grader för att passa in (Svensk byggnadskultur värd att vårda! 1997). 
Detaljer är viktiga för att skapa en lantlig känsla, såsom verandor med snickarglädje, 
spröjsade fönster, takfot och fönsterfoder. I största möjliga mån ska man försöka 
använda samma material och färgsättningar som använts på den andra bebyggelsen. 
Krävs annat material kan istället detaljer och färger anpassas. På ekonomibyggnaderna 
är det vanligt med sinuskorrugerad plåt (Nya ekonomibyggnader på landsbygden, 
2007). 

Gärdesgårdar, häckar, staket, vårdträd och stenmurar är också en del av 
landskapbilden och dessa bör också ingå i eventuell ny bebyggelse. Man bör undvika 
hus med alltför modern arkitektur1 som kan vara främmande för landsbygdsmiljön och 
den bebyggelse som finns där idag. 
 
Vid nybygge måste också hänsyn tas till strandskydd2, naturskyddade områden, 
fornlämningar och kulturvärden. Allmänna hänsynsregler finns att läsa om i 
Miljöbalken kap 23. I Plan- och bygglagen, kap 34, finns det också hänsynsregler som 
främsta reglerar placering och utformning av byggnader. 
 

                                                      

1 För ex. på hur hus inte borde se ut se bilaga 8 

2 För strandskydd i det aktuella området se bild i bilaga 9 

3 För exempel se bilaga 11 

4 För exempel se bilaga 11 
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6. Analys 

De tidigare inventeringarna som gjorts om västra Möckelnstranden är högst aktuella 
idag och resultatet med arbetet visar på tre äldre gårdar som är särskilt kulturhistoriskt 
intressanta, de är Finnebäcks gård, Storängens gård och Äspenäs gård. Storängens gård 
är en länsmansgård med anor från slutet av 1500-talet, dess historia kan följas väl. 
Gården ligger i ett vackert läge med utsikt över sjön Möckeln. 

Finnebäcks gård är ett tvåvåningshus med rustik och lantlig karaktär, uppförd kring 
slutet av 1700-talet eller 1800-talets början. Naturen omkring är en jordbruksnatur 
som består av åkrar, ängar och betesmarker. Äspenäs gård är en jordbruksfastighet 
från tidigt 1800-tal som är belägen i ett naturskönt och öppet odlingslandskap, med en 
tvåvånings lövsågningsdekorerad veranda som troligtvis tillkom vid sekelskiftet 1900. 

Alla tre gårdarna är relativt bevarade och det krävs att de underhållas kontinuerligt för 
att inte förfalla, det är då viktigt att försöka använda traditionella material. Västra 
Möckelnsstranden bör exploateras med varsamhet och ny bebyggelse bör anpassas väl 
med den befintliga miljön och bebyggelsen. 

Teorin om att skaffa kunskap, vara varsam, förhålla sig till historien, förvalta och att använda 
rätt material och tekniker som finns att läsa om i kapitel 2 är en stor del i att kunna 
bevara de kulturhistoriska värdena i området. De byggnadshistoriska värdena ligger 
främst i de större gårdarna genom att de alla är fina exempel på sin tids byggnadsskick, 
också många ekonomibyggnader, som tillsammans med bostäderna utgör bebyggelsen, 
har byggnadshistoriskt värde. Antikvariska anvisningarna har endast hittats till Finnebäcks 
gård, det vore bra att också upprätta liknande handlingar till de andra två gårdarna.  

Samhällshistoriskt värde har speciellt Storängens gård som under lång tid var 
länsmansgård, där flera generationer av länsmän i Karlskoga bott. Länsmannen var en 
viktig och aktad person som jobbade åt staten. Det socialhistoriska värdet som berättar 
om hur man har levt finns bl.a. på övervåningen på Storängens gård, den har större 
fönster vilket är ett tecken på att den användes som representationsvåning, och det var 
kanske här de stora festerna i bygden hölls. De två blindfönstren på Äspenäs gård visar 
också att man ville ses som mer välbärgad än man kanske var. Alla de stora gårdarna 
verkar ha varit relativt välbärgade gårdar en gång i tiden med stort jordbruk som 
avspeglas i miljön omkring gårdarna. Det socialhistoriska värdet finns också i 
fritidshusområdena. De kom som en effekt av semestern som infördes 19381.  

Storängens gård har ett personhistoriskt värde för Karlskoga i och med historien om hur 
Karlskogaoriginalet Kalle Thyras fick sitt namn. Tillsammans utgör all bebyggelse och 
miljö på västra Möckelnstranden ett miljöskapande värde, speciellt den bebyggelse som är 
byggd innan år 1900, som bör bevaras för att kommande Karlskogabor ska få uppleva 
en bit äldre lokalhistoria i sin närmiljö. Vad som bör och inte bör göras är viktigt att ha 
i åtanke vid framtida byggen i området.  
 

 

                                                      

1 http://www.k-blogg.se/2008/07/04/semester-pa-40-talet/ 
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7. Diskussion 

Resultatet av studien är förhoppningsvis ett underlag som kommunen kan komma att 
använda för detaljplaneläggningen och framtida exploatering av det aktuella området. 
En inverkan som rapporten förhoppningsvis får är att man vid en exploatering 
anpassar den nya bebyggelsen och tar hänsyn till den befintliga miljön och 
bebyggelsen.  

Denna inventering är en komplettering och förnyelse av tidigare inventeringar av 
området, och många råd och fakta är hämtade ur dem. Ännu mera faktasök, 
platsbesök och samtal med de boende skulle kunna tillföra resultatet kompletterande 
information. Kanske skulle man hittat ritningar eller annan sparad information om 
byggnaderna om det funnits tid och möjlighet att gå in i dem. 

En kommun som Karlskoga har ett behov av att skapa nya attraktiva bostadsområden 
för att locka nya invånare. Det aktuella området skulle kunna erbjuda detta, men 
samtidigt måste man också beakta områdets värden. Modernare hus skulle inte passa 
in i landskapsbilden, men det kanske är vad nya invånare söker. Istället får man locka 
med närheten till sjön, och att visa på områdets värden som finns idag. Området skulle 
kunna bli attraktivt genom att kommunen visar att man bryr sig om befintliga värden 
och försöker få ny bebyggelse att samspela med befintlig bebyggelse. Att bygga nya 
och moderna bostadsområden kanske inte alltid i slutändan är hållbart eller skapar en 
god livsmiljö.  

Egna tankar och åsikter om området är att mina ögon har öppnats, och jag har insett 
hur kulturhistoriskt värdefullt området är. Förhoppningsvis får det fortsätta att vara 
det. Men samtidigt är en exploatering nödvändig för Karlskogas tillväxt. Det allra bästa 
vore om den nya bebyggelsen begränsas till några få områden och anpassas till det 
befintliga. Det som skulle kunna gjorts annorlunda är att arbetet helt bedrivits i 
Karlskoga, men detta har tyvärr inte varit möjligt. 
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8. Slutsats 

Hela området har en jordbrukskaraktär som är viktigt att vara försiktig med att 
exploatera. Det består av en blandning av skog, bebyggelse, ängar, betesmarker, 
badställen och bäckraviner och är viktig för flora och fauna som trivs i sådana 
områden, det är därför viktigt att försöka hålla landskapet öppet och inte låta det växa 
igen. Får kan vara ett bra djurslag för detta ändamål1. De kräver inga större byggnader 
och de äter sly och gräs, de gör heller ingen större åverkan på marken. Närhet till 
lättillgängliga fritidsområden, som Aggerudsspåret, är viktigt för alla samhällen.  

Många av de äldre husens stomme är av liggtimmer med panel. De flesta är 
renoverade, men har fortfarande kvar mycket av sitt ursprungliga utseende. 
Finnebäcks gård och Storängens gård är idag bebodda, medans Äspenäs enbart 
används sporadiskt av Bygdegillet i Karlskoga. Man bör inte bebygga för nära de tre 
stora gårdarna eftersom deras värde också ligger i landskapet omkring. Två av gårdarna 
ligger så att de har sjöutsikt, man kan också troligtvis se dem ifrån andra sidan av sjön 
och denna bild bör inte förstöras. De kan också ses från långt håll och dominerar till 
stor del landskapsbilden, man bör därför inte bygga hus som skymmer den befintliga 
bebyggelsen. Alla tre gårdarna bör i största möjliga mån bevaras och underhållas med 
beaktande av deras speciella karaktär. 

 Ekonomibyggnaderna som tillhör boningshusen bidrar stort till de kulturhistoriska 
värdena. De flesta av fritidshusen är troligtvis byggda på 40–50-talet och är tidsenliga 
men också en del omgjorda.  

 
Den befintliga bebyggelsen inom Västra Möckelnstranden bör inte förtätas, men om 
så skulle ske bör den nya bebyggelsen anpassas väl, de bör också vara placerade i 
samma riktning eller vinkelrät mot befintlig bebyggelse, exempel på hur finns i bilaga 
8. Detta för att inte störa landskapsbilden. Hus med alltför modern arkitektur bör 
undvikas helt och hållet. En hög exploateringsgrad ger täta och små villatomter, 
medan en lägre exploateringsgrad ger större och färre villatomter. Det sista är att 
föredra inom det aktuella området för att minska risken att förstöra landskapets 
kulturvärden.  
 

Lämpliga områden för ny bebyggelse är västra stycket av del 7 (se karta i bilaga 5) som 
idag består av åkermark som sluttar ner mot sjön, vilket skulle ge möjlighet till sjöutsikt 
för den nya bebyggelsen utan att man inkräktar på strandskyddet eller förtätar den 
befintliga fritidsbebyggelsen. Också marken vid reningsverket (del 1) skulle kunna var 
ett bra ställe att exploatera på om inte reningsverket låg där.  
 
Kontakt med en byggnadsantikvarie bör ske vid ändringar i den bebyggelsen som är 
byggd innan år 1900, inklusive ekonomibyggnader. 

 

                                                      

1 http://www.sabynilsagard.se/11565831 
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Plan och bygglagen: 3 kap. Krav på byggnader m.m. 

 

10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att  
byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska,  
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden tas till vara. Lag (1998:805). 

 

12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur- 
historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i 
ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas. 
 
13 § Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall 
anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens 
karaktär. 
 
 

Miljöbalken: 2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m.  

 

2 § Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast 

obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra 

ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 

som kan påtagligt påverka områdenas karaktär. 

 

6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- 

eller vattenområde skall det väljas en plats som är lämplig med 

hänsyn till att ändamålet skall kunna uppnås med minsta intrång                              

och olägenhet för människors hälsa och miljön. 
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(Katrineholms kommun 2005) 


 


 


 


 


 
Bild 7: Ex. på hus som passar i området                                           Bild 9: Ex. på hus som passar i området                                             
  


 


 


 


 


 


 


 


                                                              
                                                                                                  Bild 11: Ex. på hus som INTE                               
                                                                                                            passar i området                       


                      
 


Bild 10: Ex. på hus som INTE passar i området                                            


 


 


 


                                           


 


Bild 12: Ex. på hus som INTE passar i området                   Bild 13: Ex. på hus som INTE passar i området                                                                           







BILAGA 9 (antal sidor: 1) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                      Bild 1: Strandskydd (rosa) 100 meter från strandkonturen  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Bild 2: Naturvärden (grönt) och kulturmiljöintresse (lila)                  Bild 3: kommunens mark (grönt) 


 


 


 


 


 







BILAGA 10: (antal sidor: 2 ) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







BILAGA 11 (antal sidor: 1) 


 


 


 


 


 


Plan och bygglagen: 3 kap. Krav på byggnader m.m. 


 


10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att  
byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska,  
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden tas till vara. Lag (1998:805). 


 


12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur- 
historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i 
ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas. 
 
13 § Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall 
anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens 
karaktär. 
 
 


Miljöbalken: 2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m.  


 


2 § Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast 


obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra 


ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 


som kan påtagligt påverka områdenas karaktär. 


 


6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- 


eller vattenområde skall det väljas en plats som är lämplig med 


hänsyn till att ändamålet skall kunna uppnås med minsta intrång                              


och olägenhet för människors hälsa och miljön. 
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