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Värmländska byggnadsminnen 

Halvarsgården 
 

 

 

Kommun :  Torsby 

Socken:   Norra Finnskoga 

Funktion:   Hembygdsgård för Norra Finnskoga hembygdsförening. 

Tillgänglighet:  Halvarsgården är öppen för besökare under sommarhalvåret och enligt 
överenskommelse med Norra Finnskoga hembygdsförening. 

Beskrivning 

Halvarsgården i Båtstad är en välbevarad representant för storbondegårdarna i norra Värmland. I 
början av 1900-talet var Halvarsgården den största och förnämsta gården i socken med stora 
områden värdefull skog. Gården fungerade vid denna tid även som gästgivaregård. Att ordna 
skjuts och logi åt resande har varit ålagt Sveriges bönder genom förordningar redan från 
medeltiden. Ett vanligt förfarande var att bönderna inom ett hemman turades om med denna 
service. Efter 1878 blev skjuts och logi utlagt på entreprenad. I norra Värmland var inte trafiken 
så frekvent och det tog tid innan gästgiverierna etablerades. Gästgiveriet i Båtstad stod i 
förbindelse med Dalby och Långflon. Vägarna kunde vara svårframkomliga och på vintern 
användes slädar. 

Gårdens namn kommer av en ägare under 1700-talet, Olof Halfvardsson. På gården står två äldre 
timrade härbren under sticktak. Möjligen är de från Halfvardssons tid. Huvudbyggnaden är 
yngre, den uppfördes mellan åren 1860-62 av en ledande kommunalman inom socknen.  

Boningshuset är ett stort timrat och brädfodrat tvåvåningshus. Fasaden är vitmålad och 
genombryts av smårutiga fönster. Taket är lagt med tegel. Husets entré är vackert utformad med 
en frontespis uppburen av två släta träkolonner.  

Interiört består bottenvåningen av ett stort kök, skafferi, en liten pigkammare och tre andra rum. 
Halva bottenvåningen har under en tid fungerat som pensionärslägenhet medan resten av rummen 
disponeras av Norra Finnskoga hembygdsförening. På den övre våningen finns ett större rum åt 
norr, ett mindre rakt fram från trappan och två rum åt söder. En del av golven består av kilsågade 
plank och mycket av huset befinner sig i ursprungligt skick. 

Skyddets omfattning i sammandrag 

Skyddsföreskrifterna omfattar huvudbyggnadens exteriör samt ett avgränsat område motsvarande 
fastigheten, där inga väsentliga förändringar får ske. 

För fullständiga skyddsföreskrifter, kontakta Länsstyrelsen. 
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• Styffe, T, Nordvärmländsk historiebok, Sysslebäck 1998. 



2(2) 

Länsstyrelsen i Värmlands län 
Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad 

054-19 70 00 
www.s.lst.se 

 

Ändringsinformation 

Datum: Kommentar: 

2007-11-09 Första versionen - huvuddelen av informationen hämtad från tidigare 
byggnadsminnesbeskrivningar. 

 


