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FLODA

Den gamla herrgårdsbyggnaden är flyttad till Oscarshöjd på högsta 
kullen tvärs över ån. Det är ett av de äldsta husen i kommunen.

The old manor house was moved to Oscarshöjd and rebuilt on the 
highest hill on the other side of the river. Probably the oldest house 
in the municipality.

Parken och allén från 1780-talet är välbevarad. Floda Portar revs när 
större fordon skulle fram.
The well-preserved park and the avenue are from the 1780’s. The Floda 
Portar were torn down to allow for larger vehicles.

Nya herrgården från 1863. Vid forsen syns järnbruket till höger och sågen till vänster.
The new manor house was built in 1863. The iron works can be seen to the right of the 
falls and the sawmill to the left.

Floda nya herrgård är fortfarande en ståtlig byggnad i samhället.
Floda new manner House is still a stately building in the community.

Parken i Floda anlades omkring 1770 och är fortfarande välbevarad.
The Park in Floda was built in 1770 and is still well preserved.

Von Proschvitz på Floda sålde mycket slipers till järn-
vägsbygget. Sedan byggde han de nuvarande stora 
herrgårdshusen. Den gamla herrgården finns kvar, 
flyttad till andra sidan av ån.

På 1920-talet såldes hela Flodagodset. Skogarna 
höggs ner, markerna såldes och Floda stations-
samhälle växte fram.

FLODA
Von Proschvitz at Floda sold large amounts of beams for the railroad 
construction in the 1850s. From those profits he built today’s manor. 
The Old manor was moved to the other side of the river.

The whole estate was sold in the 1920’s. The woods were cut 
down, the land was sold and the Floda station and surrounding 
village founded.
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FLODA

Det borttagna röset nära säteriet visade Flodas betydelse i forna tider. 
The dolmen that once stood next to the manor house shows Floda’s importance over many years.

Källarvalven från gamla herrgården finns kvar under den nuvarande gårdsplanen.
The cellar arches from the old manor house can be found underneath today’s courtyard. 

Floda herrgård hade många hus samt karpdamm år 1700. 
Utfarten till landsvägen gick östligare.
In 1700 the Floda manor house had many houses and a carp 
pond. The exit to the country road went further to the east. 

Forsen med kvarn och såg. Nuvarande bro byggdes 1884.
The falls with mill and saw. The current bridge was built in 1884.

Sävelångens utlopp på 1830-talet med såg och kvarn samt järnbruket bakom.
In the 1830s, where Lake Sävelången emptied into the river, there was a saw and flour mill. 
Behind it there was an iron works.  

Vid Floda låg ett stort gravröse. På medeltiden var Floda en by med två bondgårdar. 
Ena gården skänktes till Gudhems kloster, den andra ägdes av bönder. 

Gustav Vasa drog in klostrets gård, och den gick vidare till Örnevinge på Högsboholm. 
När denne köpte in böndernas gård bildades Floda säteri. Till slut ägde Örnevinge halva 
Skallsjö. Kartan över Floda år 1700 visar herrgården med omgivningar. Gamla herrgårdens 
källare finns kvar. 

Vid forsen kom Floda Järnbruk till 1738. Skogarna i Bergslagen räckte inte för allt 
träkol som gick åt. Men Floda hade gott om skog, så järn forslades hit från Värmland. 
Smidesvarorna exporterades från Göteborg. 

FLODA
There was a large burial dolmen in Floda. Floda was a village with two farms in the middle Ages. 
One was given to the Gudhem Cloister and the other owned by farmers. 

King Gustav Vasa confiscated the former and granted it to the Örnevinge family in 1632. 
Later, the other farm was bought, and the Floda Estate was established. The Örnevinge 
estate eventually owned half of the Skallsjö area. The map of Floda in 1700 shows the manor 
house and its surroundings. The basement of the old manor house remains.

The Floda Ironwork was founded in 1738 since the Värmland woods were insufficient to produce 
all coal needed. However, the Floda woods were able to produce the needed charcoal to work the 
iron sent here by way of the Göta Älv river. The products were then exported from Gothenburg. 
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