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Värmländska byggnadsminnen

Ögårn i Dusserud

Kommun:

Årjäng

Socken:

Västra Fågelvik

Funktion:

Kulturminne

Tillgänglighet:

Gården är öppen för besökare sommartid. Området kan besökas på egen
hand hela året.

Beskrivning
Ögårn i Dusserud är en ensamgård som under senmedeltiden låg öde. De intilliggande gårdarna i
Dusserud brukade under tiden Ögårns marker. Den bebyggelsehistoriska utvecklingen med bland
annat senmedeltida ödeläggelse har visat sig vara typisk för västra Värmlands skogsbygd. Under
1700- och 1800-talet återuppfördes bebyggelsen på Ögårn och idag finns här ett välbevarat
bostadshus med ekonomibyggnader.
Ögårn i Dusserud har en genuin gårdsbild bevarad med ett komplett byggnadsbestånd som visar
prov på äldre timmerbyggnadskonst. Alla byggnader är omålade och ligger oregelbundet
placerade över gårdstunet. Bostadshuset, som uppfördes 1819, är en två våningar hög
timmerbyggnad, delvis klädd med panel och med tegeltak. Ingången kröns av ett så kallat bislag.
Till gårdens bebyggelse hör flera ekonomibyggnader såsom ladugårdslänga med loge, lador och
stall, fårhus, kostall, svinhus, stolp-/visthusbod, jordkällare och vedbod. Såväl bostadshus som
ekonomibyggnader rymmer ursprunglig inredning med lösa inventarier som möbler, kläder,
husgeråd med mera. De har bevarats i det skick den sista ägaren Maria Stina Aronsson lämnade
det 1957. Till gården är en väldokumenterad personhistoria knuten, från 1700-talet och fram till
1900-talets mitt då den beboddes av en välkänd nordmarkssläkt.
Långt in på 1900-talet bedrevs verksamhet på gården i ålderdomliga former med kreatursskötsel
kombinerat med jordbruk, jakt och fiske. Idag uppodlas stora delar av den gamla åkermarken. Ett
antal äldre lindar, äppelträd, sten- och trägärdsgårdar omger bebyggelsen och bidrar till
helhetsupplevelsen.
Skyddets omfattning i sammandrag
Byggnadsminnesförklaringen omfattar gårdens samtliga byggnader, såväl exteriör som interiör
samt ett avgränsat område kring gården.
För fullständiga skyddsföreskrifter, kontakta Länsstyrelsen.
Lästips
•

Johannesson, G, Ögårn i Dusserud i Västra Fågelviks socken, Karlstad 1992. Boken
ingår i skriftserien Värmländska Byggnadsminnen.
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