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Riksintresse för kulturmiljövården

Juhola

Områdesnamn:

Juhola

Områdesnummer:

K 40

Kommun:

Torsby

Socken:

Östmark

Sammanfattning
Innehåll:

Finngård, kulturlandskap. 1600- till 1800-tal.
Urvalsmotiv:

Vetenskapligt/Pedagogiskt. Finngården Juhola bildar tillsammans med gårdarna Ritamäki och
Kvarntorp landets kanske bäst bevarade illustrationer till det särpräglade byggnadsskick och
kulturlandskap som följde med den finska kolonisationen under 1500- och 1600-talen.
Beskrivning
Vid sidan av Ritamäki och Kvarntorp i Lekvattnet är Juhola finngard i Östmark den märkligaste
och bäst bevarade anläggningen i landskapet. Den består av det stora boningshuset inrymmande
en rökstuga med rökugn, kok i kåven och den stora svenskstugan till höger. på tunet runt omkring
ligger uthusbyggnader som bodar, ladugårdslänga, smedja, bastu med mera. Bodarna bär årtalet
1801, ladugården 1775, medan boningshuset torde härröra från 1700-talets mitt.
Kulturhistoriskt värde
Flera socknar i nordvästra Värmland befolkades först med den finska invandringen på 1600-talet.
Juhola, Ritamäki och Kvarntorp är de finngårdar i landet som bäst bevarat det särpräglade
byggnadsskick och kulturlandskap som följde med denna kolonisation.
Hot
Ej specificerat.
Skydd
•

Gården Juhola utgör byggnadsminne enligt Kulturminneslagen (KML).

•

Del av området utgör kulturreservat enligt Miljöbalken (MB).

•

Fornlämningarna inom området äger skydd enligt KML.
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Avsikter och åtgärder
Nybyggelse inom området prövas restriktivt. Skogsmarken hör till objektets miljöbakgrund.
Kalavverkning eller omföring av jordbruksmark till skogsmark bör ej ske.
Riksantikvarieämbetets värdetext (1996):
Motivering:

En av landets bäst bevarade finngårdar med 1700- och 1800-talsbyggnader, med omgivande
odlingslandskap.
Uttryck för riksintresset:

Karakteristiskt terrängläge på backkrön i öppet odlingslandskap. Väl bevarad bebyggelse med
boningshus med rök- och svenskstuga. Bodar, ladugårdar, smedja, ria med mera.
I området ingår även:

Övrigt
Riksintresset Juhola ingår till stora delar kulturmiljön Juhola (364) enligt kulturmiljöprogrammet
för Värmlands län samt innehåller kulturreservatet Juhola (1).
Referenser
•

Kulturminnesvårdens riksintressen i Värmlands län, Länsstyrelsen 1980.

Ändringsinformation
Datum:

Kommentar:

2007-11-05

Huvuddelen av informationen hämtad från 1988 års beskrivning av riksintressen
i Värmlands län.

2007-12-10

Beskrivningen av områdets skydd ändrad till aktuella förhållanden och gällande
lagstiftning.

Länsstyrelsen i Värmlands län
Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad
054-19 70 00
www.s.lst.se

