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Inledning 
 
På uppdrag av Karlstads kommun har personal från Värmlands Museum utfört en 
kulturmiljöutredning inom tidigare Zakrisdalsverkens verksamhetsområde inom 
och i anslutning till fastigheterna Zakrisdal 1:1 & 1:10. Huvuddelen av 
versamhetsområdet är beläget inom fastigheten Zakrisdal 1:1 i Karlstads socken, 
Karlstads kommun. Arbetet i fält utfördes i juni månad år 2008.  
 

 
 
 
 
 

Figur 1. Topografiska kartan med utredningsområdet markerat med röd färg. Lantmäteriet. Ärende nr MS2005/01156. 
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Områdesbeskrivning och historik 
 
Utredningsområdet består av ammunitionsfabriken Zakrisdals tidigare 
verksamhetsområde och utgörs av blockrik moränmark med berg i dagen och 
omväxlande våtmarker. Stora delar av området används idag av Zakrisdals 
företagsområde. Området utanför och norr om företagsområdet karaktäriseras av 
skogsmark och igenväxande hagmark/åkermark. Norra och östra delen utgörs 
främst av berghällar med stenblock. I väst och sydväst ränsar utredningsområdet till 
Vänern. Norr om utredningsområdet ligger Bergviks köpcenter samt ett stug- och 
villaområde. Öster och sydöst om området ligger stadsdelarna Gruvlyckan, 
Bellevue, Sjöstad och Knappstad. Ytterligare söderut ligger fastigheten 
Dingelsundet. 
 
   Inom utredningsområdet fanns sedan tidigare en fornlämningsliknande lämning 
registrerad i fornminnesregistret (RAÄ 51). Strax söder om utredningsområdet 
finns lämningarna efter ett torp registrerat i samma register (RAÄ 57).  Vid tidigare 
nämnda stadsdelarna Bellevue och Knappstad finns förhistoriska gravar i form av 
stensättningar (RAÄ 53 & RAÄ 54) som genom sitt utseende kan dateras till 
bronsåldern och järnåldern. Vid Dingelsundet ligger en stensättning som på 
liknande sätt kan dateras till järnåldern (RAÄ 55).  
 
 Genom strandlinjeberäkningar utförda av SGU i Göteborg vet vi idag att stora delar 
av utredningsområdet varit täckt av vatten under sten- och bronsålder. Det är 
framförallt de norra – och östra delarna av utredningsområdet som varit ovan den i 
det här fallet äldsta strandlinjen. Dessa områden utgörs emellertid av berghällar eller 
blockrik moränmark och höjderna representerar därmed inte några boplatslägen. 
 

Figur 2. 1799 års lantmäterikarta rektifierad mot dagens ekonomiska karta över Zakrisdalsområdet. 
Kartan visar de lotter som hörde till de olika tomterna i staden. Kartan visar även att området under 
1700-talet utgjordes av skogsmark med berg i dagen inom det rödmarkerade utredningsområdet. 
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   Fastigheten Zakrisdal 1:10 utgjordes fram till 1940-talet av en stadsäga. 
Dessförinnan tillhörde ägorna hemmanet Södra Våxnäs. Gården Nedre Våxnäs eller 
Södra Våsnäs som den senare kom att heta omnämns förta gången i skriftliga källor 
år 1443 och har således medeltida belägg. Stadsägorna kom till genom att Hertig 
Karl samtidigt som han gav Karlstad stadsprivilegier år1584 även donerade hela 
Tingvallaön med dess fiskevatten. Dessutom donerades Färjestads och Ruds 
hemman till staden. Under 1600-talet kom även Södra Våxnäs och Romstad att 
doneras till staden (Andersson & Schedin, 2001). År 1633 donerades Södra Våxnäs 
till stadens invånare.  
 
   Stadsägorna fungerade som försörjningsområden för invånarna i staden och 
användes för husdjurshållning, kålgårdar, trädgårdar, åkermark osv. Stadsägorna var 
uppdelade i skilda lotter som hänvisade till motsvarande tomt i staden. Varje tomt 
disponerade ett flertal donationsjordlotter inom stadsägorna. Tomt nr 32 i staden 
hade sålunda flera lotter med nr 32 inom stadsägorna. Lotterna hade olika placering 
beroende på ändamål och enligt förordningar var det förbjudet att bygga något 
annat än mindre uthus på dessa lotter. Lotterna kunde inte avyttras utan följde med 
den tomt i staden till vilka de tillhörde. Till de lotter som låg intill Klarälven och 
Vänern hörde även fiskerättigheter och möjligheter att bedriva 
vasslåtter(Magnusson, 1995).  
 
   År 1817 tillkom en viktig förändring i frågorna kring donationslotterna där kung 
Karl XIII tillät att donationsjorden fritt fick säljas och bytas mellan de olika 
tomterna. Det utgjorde grunden till att ett antal förmögna borgare i staden kunde 
tillförskansa sig större markområden inom stadsägorna där de bedrev jordbruk. 
Ofta lät de uppföra herrgårdsliknande byggnader i anslutning till de större 
markområdena och på så sätt uppstod de första landerierna/jordbruksenheterna 
inom stadsägorna (Magnusson, 1995). 
 

Figur 3. Flytten av Skogstorp sker på utlagda stockar och genomförs för att ge plats åt 
ammunitionsfabrikens nya byggnader. Fotografi i privat ägo. Rolf Öström. 
 
   Inom den aktuella stadsägan uppfördes landeriet Zachrisdal som herrgården kom 
att heta år 1826 efter ägaren Zacharias Stenström. Herrgården var i bruk fram till år 
1940 då området exproprierades inför den blivande ammunitionsfabriken(      ). 
Här fanns även landeriet Katrineberg som uppfördes 1857. I området fanns även ett 
torp benämnt Långlyckan som under 1900-talet revs. På platsen byggdes istället en 
villa som kom att kallas för Skogstorp. I anslutning till villan anlades en av landets 
tidigaste rävgårdar år 1926 (Ronge, 1945).  
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   År 1931 styckades tomter av från gården Katrineberg för att brukas som 
sommarstugetomter vid nuvarande Bergviks villaområde och 1945 hölls ett möte 
för bildandet av Grundvikens sommarstugeförening. Under slutet av 1800-talet 
börjar ordet ”friluft” i betydelsen utomhus dyka upp i olika sammanhang. Under 
1910-talet skrevs flera böcker i ämnet där man bland annat menade att det är i 
naturen som vilan och lugnet finns och att naturen fungerade som en motpol mot 
det allt stressigare livet. Man tog exempelvis upp ämnen som jakt och fiske, 
fotvandringar och proviantering. Turismen introducerades både för aristokratin och 
arbetarklassen under 1800-talet och år 1885 bildades den svenska turistföreningen. 
Under sekelskiftet 1900 blev begreppet stuga mer frekvent använt som benämning 
på den egna bostaden. Ordet sommarstuga hade brukats sedan åtminstone 1850-
talet och användes för sommarhus i skärgården åtminstone från sekelskiftet 1900. 
Under 1910-talet skrev skribenten Stig Milles om söndagsstugorna och hur dessa 
kunde formas. Milles föreslog att man skulle anlägga tomter vid sjöstranden 
tillsammans med en allmänning där badhus och båtbrygga skulle anläggas (Atmer, 
1998).  
 
  År 1911 presenteras begreppet friluftstuga som ett billigt sommarnöje för alla och 
envar i Stockholms Dagblad och därmed myntades även begreppet sommarstuga. 
Sommarstugans intåg har ett nära samband med arbetstider och semestrar. 
Lagstadgad rätt till semester tillkom inte förrän år 1938, varefter fler hade möjlighet 
att ta sig ut i naturen (Atmer, 1998). 
 
   Stora delar av utredningsområdet tas i bruk av ammunitionsfabriken under 1940-
talet och byggs ut i etapper fram till år 1950. Ammunitionsfabriken kom till efter 
ett beslut att flytta denna från Marieberg i Stockholm där fabriken funnits sedan år 
1826. Gårdarna Grundviken, Zakrisdal och Katrineberg samt sommarstugorna rivs 
vid den här tiden för att ge plats åt ammunitionsfabriken men även som ett resultat 
av ett beslut som innebar att en skyddszon skulle tas upp i anslutning till 
ammunitionsfabriken. Vid Grundviken finns ännu idag ekonomibyggnader vilka 
skvallrar om landeriernas historia i området. Dessutom flyttades gården Skogstorp 
för att ge plats för tilltänkta byggnader inom Zakrisdalsverken (Manberger & 
Stenegård, 2006).  
 
 

Arkeologisk inventering 
Metod 
 
Innan fältarbetet påbörjades gjordes en genomgång av befintliga register och 
Värmlands Museums topografiska arkiv. Dessutom studerades äldre Lantmäteriakter 
och den så kallade Hembygdskartan (1883-95 års ekonomiska karta) och 1960-
talets ekonomiska karta.  
 
   Fältarbetet utfördes av två arkeologer från Värmlands Museum. Dokumentationen 
utfördes med beskrivningar utifrån Riksantikvarieämbetets mall och genom digital 
fotodokumentation. Påträffade objekt registrerades med GPS och handdator. 
 
   Vid inventeringen besöktes även ett av fornminnesinventeringen tidigare 
registrerat objekt. Ingen ny bedömning gjordes av objektet och beskrivningen 
fornlämningsliknande bildning kvarstår därför. Därmed krävs inga ytterligare 
antikvariska åtgärder i anslutning till objektet.  



 Kulturmiljöutredning vid Zakrisdal  7 

Inventeringsresultat 
 
Vid inventeringen påträffades 45 övriga kulturhistoriska lämningar. Dessa 
kulturhistoriska lämningar är inte skyddande enligt kulturminneslagen men utgör 
spår och markörer i landskapet som berättar om de aktiviteter vilka förekommit i 
området under historisk tid. 
 
   De övriga kulturlämningarna utgörs av husgrunder, terrasser och 
stengärdesgårdar samt källargrunder, gränsstenar och en färdväg samt bunkrar. 
 

Figur 4. Hembygdskartan från 1883-1895, rektifierad över dagens ekonomiska kartblad. På kartan 
syns läget för gården Katrineberg samt objekt 35 som representerar lämningen efter gården. 
Lämningarna 38-41 utgörs av stengärdesgårdar vilka ligger intill de utritade åkerytorna på 
Hembygdskartan. 
 
   I de centrala delarna av utredningsområdet påträffades husgrunden efter landeriet 
Katrineberg (Objekt 35). Husgrunden ligger i en nutida ledningsgata och är till 
stora delar beväxt med sly. Strax sydöst om husgrunden påträffades en 
stengärdesgård och 150 meter öster om denna ligger ytterligare två 
stengärdesgårdar vilka kan kopplas till åkerbruket från 1800-talet och 1900-talets 
första hälft. 
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Figur 5. 1938 års karta över sommarstugetomter vid Grundviken rektifierad mot dagens ekonomiska 

karta samt påträffade objekt i anslutning till de dåtida tomterna. 

 
   I utredningsområdets västra delar finns elva husgrunder (Obj 2-4, 6-8 &11-15) 
som varierar i storlek mellan 3-10 meter. Vid nära hälften av husgrunderna kunde 
ett spismursröse konstateras. Husgrunderna var uppbyggda med syllstensrader som 
var varvade med tegelstenar. I anslutning till två av husgrunderna fanns mindre 
matkällare uppförda i betong.  
 
   Genom att jämföra en karta över ”Västra Landeriområdet”, det vill säga stadsägan, 
från 1938 och de påträffade husgrunderna, terrasserna och källarna i området, 
kunde det konstateras att  
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åtminstone merparten av dessa utgör lämningar från ett sommarstugeområde från 
1930-1940-talen.  

Figur 6. Fotografi från år 1942 över Sportstugan ”Groggero” vid Grundviken. Fotografi i privat ägo 

och publicerat med tillstånd av Rolf Öström.  

 
En tidigare avstyckningskarta från år 1931 visar tomter vid Bergviks villaområde 
som styckas av från Katrineberg för att användas som sommarstugetomter. Här 
framkom även en stengärdesgård intill en igenväxande åkermark som skvallrar om 
gården Katrinebergs marknyttjande intill våtmarkerna. 
 

Figur 7. Bild över syllstensrader efter ”Groggero” (Objekt 7). 
 
De påträffade husgrunderna utgör rester efter de tidiga sportstuge /fritidshus 
/sommarstugetomter som förekom vid Grundviken från åtminstone 1930-talet 
fram till 1940-talet då dessa fick rivas eftersom Zakrisdalsverken enligt 
bestämmelser behövde utvidga sitt skyddsområde. 



 Kulturmiljöutredning vid Zakrisdal  10 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. En av de kallkällare som 

påträffades vid husgrunderna efter 

sommarstugorna (Obj 1). 

 
I utredningsområdets norra delar framkom tre gränsmarkeringar i form av 
gränsstenar. Två av dessa ligger i dagens fastighetsgräns och utgör därmed övriga 
kulturhistoriska lämningar. Den tredje ligger inte i någon idag känd administrativ 
gräns men enligt 1960 års ekonomiska karta låg då gränsstenen i en gräns 
tillhörande fastigheten Månsgården, varför även denna anses utgöra en övrig 
kulturhistorisk lämning. 
 
Inom och i direkt anslutning till tidigare Zakrisdalsverkens aktivitetsområde 
påträffades en husgrund samt flera bunkrar. Husgrunden låg uppe på en höjd söder 
om platsen för landeriet Grundviken och möjligen representerar denna någon form 
av byggnad som tillhört gården. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Bunkern vid Grundviken med tillhörande löpgrav (Objekt 5). 

 
De påträffade bunkrarna är mellan 3-5 meter i diameter och cirka 1,2 meter höga 
samt består av kallmurade stenar över betongbunkrar. I anslutning till dessa är även 
en kallmurad löpgrav i vinkel.  
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Utredningens resultat  
 

Motivering till och val av särskilda kulturmiljöer och objekt 
 
Området verkar alltsedan det utgjorts av en stadsäga från första hälften av 1600-talet 
endast nyttjats i mindre skala av borgarna i Karlstad. Först under 1800-talet bebyggs 
området med gårdar vilka satt mer eller mindre tydliga spår inom 
utredningsområdet. Gårdarna har en kort livslängd och dessa rivs under 1930-40-
talen för att ge plats åt ammunitionsfabriken Zakrisdal. I området byggs även ett 
flertal sommarstugor under 1930-talet som även de rivs under 1940-talet när beslut 
om större skyddszoner kring fabriksområdet tas.  
 
   I området finns därför få spår av 1800-talets agrara landskap och dessa utgörs i 
huvudsak av igenväxande åkermarker samt enstaka stengärdesgårdar. I området 
kunde inga lämningar från eventuella aktiviteter i skogsmarkerna, såsom kolning 
eller tjärframställning påträffas, vilket visar att området främst nyttjats för rena 
agrara ändamål från 1800-talet och framåt. 
 
   De påträffade lämningarna/objekten utgör övriga kulturhistoriska lämningar och 
är som sådana inte skyddade av kulturminneslagen men Värmlands Museum anser 
emellertid att flertalet av dessa har ett bevarandevärde. För att avgöra vilka 
lämningar som faller under epitetet mer bevarandevärda än andra kan lämningarna 
värderas utifrån kriterier såsom upplevelse- och kunskapsvärden.  
 
Upplevelsevärden: Hur objekten uppfattas i landskapet, deras tydlighet och 
förmåga att förmedla. 
 
Kunskapsvärden: Objektens förmåga att bidra till en samlad bild över områdets 
agrara historieutveckling 
 

Objekt Objektstyp Samlat värde 
1 Källare Hög 
2 Husgrund historisk tid Medel 
3 Husgrund historisk tid Hög 
4 Husgrund historisk tid Medel 
5 Militär anläggning Hög 
6 Husgrund historisk tid Medel 
7 Husgrund historisk tid Hög 
8 Husgrund historisk tid Medel 
9 Terrassering Låg 
10 Terrassering Låg 
11 Husgrund historisk tid Medel 
12 Husgrund historisk tid Medel 
13 Husgrund historisk tid Medel 
14 Husgrund historisk tid Medel 
15 Husgrund historisk tid Medel 
16 Husgrund historisk tid Medel 
17 Övrigt (Krutförråd) Låg 
18 Militär anläggning Medel 
19 Husgrund historisk tid Medel 
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20 Militär anläggning Medel 
21 Militär anläggning Medel 
22 Militär anläggning Medel 
23 Militär anläggning Medel 
24 Militär anläggning Medel 
25 Militär anläggning Medel 
26 Militär anläggning Medel 
27 Militär anläggning Medel 
28 Militär anläggning Medel 
29 Gränsmärke Låg 
30 Gränsmärke Låg 
31 Gränsmärke Låg 
32 Övrigt  Låg 
33 Övrigt Låg 
34 Övrigt  Låg 
35 Husgrund historisk tid Hög 
36 Källare Medel 
37 Färdväg Låg 
38 Hägnad Hög 
39 Hägnad Medel 
40 Hägnad Medel 
41 Hägnad Medel 
42 Källare Medel 
43 Källare Medel 
44 Källare Medel 
45 Källare Hög 

 
Figur 10. Tabellen visar de olika objektens samlade förmåga att tillhandahålla upplevelser och 
kunskaper.  
 
   De kulturhistoriska lämningarna kan ses som enskilda objekt eller så kan man 
betrakta dessa som delar av en helhet. Enligt skriften ”Kulturarvet som resurs för 
regional utveckling” menar man att man genom att anlägga ett ”systemperspektiv” 
ser objekten som delar av en helhet. Därmed ger man en bred definition av 
kulturmiljön samtidigt som man fokuserar på hela miljöer för kulturmiljövården 
(Danell m,fl, 2002). När Värmlands Museum beskriver de övriga 
kulturlämningarna som kulturmiljöer så är det inte de enskilda objekten utan den 
samansatta miljön där de olika lämningarna ingår som utgör det objekt som bör 
vårdas och lyftas fram. 
 
   I utredningsområdet finns ett fåtal miljöer som framträder tydligare än andra vad 
gäller deras förmåga att ge upplevelser och bidra till ett ökat kunskapsläge kring 
områdets kulturhistoria. Dessa miljöer innehåller lämningar som Värmlands 
Museum anser har eller kan komma att få höga upplevelse- och kunskapsvärden. 
 
   Framförallt ser Värmlands Museum att åtminstone några av lämningarna från 
fritidshusområdet bevaras. Här rör det sig främst om fyra objekt (Objekt 1 & 7 samt 
Objekt 3 & 45) som var för sig utgör mer eller mindre tydliga markörer i 
skogsmarken. Tillsammans ökar de emellertid möjligheten att berätta om den tidiga 
framkomsten av sommarstugemiljöer i Karlstadsområdet. I anslutning till 
lämningarna kan skyltar placeras som beskriver sommarstugorna i deras historiska 
kontext på ett regionalt plan. Skyltarna kan man även beskriva sommarstugornas 
uppkomst och historia ur ett nationellt perspektiv. I området finns både 
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kulturhistoriska värden men även naturvärden med rundade klipphällar intill 
Grundviken vilka bör införlivas och bli en del i planeringsunderlaget. I området 
finns en marina som anlades för arbetarna vid ammunitionsfabriken vilken 
tillsammans med lämningarna från sommarstugorna kan bidra till en miljö för 
rekreation bland de boende. 
 
   En annan miljö som torde kunna ge höga upplevelsevärden och samtidigt bidra 
till ökade kunskaper kring områdets historia är lämningarna efter landeriet 
Katrineberg. Dessa ligger inom och i anslutning till en ledningsgata varför de inte 
torde utgöra några hinder för fortsatt bebyggelse i området. Vidare ligger 
lämningarna i anslutning till ett motionsspår och kan därför väl synliggöras. Här 
kan lämningarna vårdas och lyftas fram samt göras tydliga genom att buskar och sly 
rensas från lämningarna som utgörs av objekt 35 och objekt 37. I anslutning till 
dessa kan skyltar informera om stadsägornas betydelse för staden och landeriernas 
framväxt inom dessa stadsägor under 1800-talet.  
 
   I övrigt finns flera lämningar efter Zakrisdalsverkens verksamhet i form av 
bunkrar från 1950 till 1960 – talen, det vill säga under kalla krigets dagar (muntligt 
meddelande Rolf Öström). Merparten av dessa ligger uppe på höjder runt 
fabriksbyggnaderna och är därför mer eller mindre svårtillgängliga. Längst inne i 
Grundviken ligger emellertid en ensam bunker (Objekt 5) som är tydlig i 
landskapet där den ligger uppe på en mindre förhöjning i igenväxande hagmark. 
Bunkern utgör en god representant för Zakrisdalsverkens historia och berättar om 
orostider vilka resulterat i behovet av ett närförsvar av ammunitionsfabriken. Här 
handlar det inte om en sammansatt miljö utan om ett enstaka objekt som 
Värmlands Museum vill lyfta fram som särskilt bevarandevärt. I det här 
sammanhanget handlar det om en lämning som genom sin placering i terrängen till 
stora delar berättar om dess ursprungliga funktion. 
    

Kulturvärdenas inverkan på planeringen 
Konsekvenser för planeringen utifrån tidigare diskussioner:  
 

• Att den planerade bostadsbebyggelsen vid Grundviken planeras utifrån de 
rådande natur- och kulturvärden som finns i området och att dessa 
införlivas och blir en del av planeringsprocessen.   

 
• Att det motionsspår som idag finns i området upprustas och att lämningarna 

efter Katrineberg i samband med detta skyltas och synliggörs genom att 
området rensas från sly.  

 
• I övrigt bör hänsyn tas till de lämningar som finns efter kalla krigets dagar i 

form av bunkrar vilka är placerade runt fabriksbyggnaderna och vid 
Grundviken. 
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Sammanfattande resultat 
 
På uppdrag av Karlstads kommun har Värmlands Museum under juni månad år 
2008 genomfört en kulturmiljöutredning i ett område vid nuvarande Zakrisdals 
företagscentrum. Två arkeologer har efter arkivstudier genomfört fältarbete i 
området. Vid arkivgenomgång och fältarbete påträffades ett antal övriga 
kulturhistoriska objekt. 
 

   Värmlands Museum gör bedömningen att den planerade bebyggelsen vid 
Zakrisdalsverken endast kommer att innebära en mindre påverkan av kulturmiljön i 
området. Vilket förklaras genom att området till stora delar utgörs av svårforcerad 
blockrik moränmark eller kuperade bergsområden. Intill gården Grundviken finns 
öppen hagmark men i övrigt består området av igenväxande åkermark och 
skogsmark samt våtmarker.  
 
   Genom att studera äldre lantmäterikartor och andra arkiv kan man se att området 
fram till 1600-talets första hälft utgjordes av gården Södra Wåxnäs ägor. Under 
1600-talet donerades dessa ägor till Karlstad stad och blev en del av de stadsägor 
som tillhörde de boende i staden. En karta från 1799 visar de olika lotterna inom 
stadsägan som tillhörde de olika tomterna i staden. Enligt kartan utgörs området av 
små lotter i skogsmark. Vid inventeringen kunde inga lämningar efter utmarksbruk 
konstateras och troligen har de boende i staden endast nyttjat lotterna för att 
införskaffa ved för hushållsbehov eller liknande. Möjligen har de som haft sina 
lotter närmast Vänerns stränder begagnat dessa för vasslåtter och fiske. Under 1800-
talet har möjligheten att införskaffa lotter, utöver de till sin tomt i staden tilldelade 
lotterna, erbjudits de boende i staden. Ett resultat av detta har varit att de första 
landerierna uppkommit inom stadsägorna. I utredningsområdet har gårdarna 
Grundviken, Zakrisdal och Katrineberg uppstått som en följd av beslutet att låta 
stadens borgare köpa upp lotter inom stadsägorna.  
 
   Under 1900-talets första hälft säljs tomter tillhörande Katrineberg för att 
bebyggas med sommarstugor och under slutet av 1930-talet köps mark upp av 
staten för att skapa ammunitionsfabriken Zakrisdal som börjar byggas under 1940-
talet. Anläggandet av fabriken innebär att de tidigare landerierna men även 
sommarstugorna rivs eller flyttas till områden utanför skyddszonen runt 
fabriksområdet. 
 
  Det är inne i skogsmarken som man i huvudsak påträffar de kulturhistoriska 
lämningarna efter landeriet Katrineberg samt lämningarna efter den tidiga 
sommarstugebebyggelsen. I övrigt kan nämnas att det inom det instängslade 
området för Zakrisdalsverkens ammunitionsfabrik finns ett flertal lämningar i form 
av bunkrar och en husgrund. Merparten av lämningarna ligger uppe på höjder 
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inom området och får anses som otillgängliga. Undantaget bland dessa är 
emellertid bunkern som ligger längst inne i Grundviken på en mindre bergsrygg. 
 
   Värmlands Museum anser att det finns vissa miljöer och objekt som med enkla 
medel går att lyfta fram och att dessa till och med går att använda som resurser i det 
framtida planeringsunderlaget. Dessa gäller lämningar efter landeriet Katrineberg 
och lämningar efter den tidiga sommarstugebebyggelsen samt även en bunker från 
kalla krigets dagar. 
 
 

Sammanfattning 
 
På uppdrag av Karlstad kommun har Värmlands Museum under juni månad år 
2008 genomfört en kulturmiljöutredning i området vid Zakrisdal. Två arkeologer 
har efter arkivstudier genomfört fältarbete i området. Vid arkivgenomgång och 
fältarbete påträffades ett antal objekt av kulturhistoriskt värde.  
 
   Inom utredningsområdet påträffades ett antal övriga kulturhistoriska objekt vilka 
inte är skyddade enligt kulturminneslagen. Lämningarna är emellertid tydliga 
representanter för hur områdets nyttjats från 1800-talet då stadsägornas struktur 
börjar lösas upp fram till bildandet av dagens Företagscentrum. Värmlands Museum 
har föreslagit att vissa av lämningarna bör lyftas fram och tydliggöras samt att dessa 
innefattas i planeringsprocessen kring det planerade bostadsområdet vid 
Grundviken. 
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Figurförteckning 
1  Topografiska kartan med utredningsområdet markerat    
2  1799 års lantmäterikarta rektifierad mot dagens ekonomiska karta.    
3  Flytten av Skogstorp. 
4       Hembygdskartan från 1883-1895, rektifierad mot dagens ekonimsika karta 
5       1938 års karta över sommarstugetomter.    
6   Fotografi från 1942 över sportstugan ”Groggero” vid Grundviken. 
7  Bild över syllstenrader efter ”Groggero”. Foto: Björn Wallbom. 
8       Bild över kallkällare. Foto: Martin Karlsson. 
9  Bild över Bunker vid Grundviken. Foto: Martin Karlsson. 
10  Tabell över objektens samlade förmåga att tillhandahålla upplevelser och 

kunskaper. 
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Bilagor 
Objektslistor 

ID_ PUNKTOBJEKT MARKSLAG X-
KOORD

Y-
KOORD PDOP* Beskrivning 

1 Övrigt Skogsmark 6585184 1364582 2,5 Källare 
2 Husgrund 

historisk tid 
Skogsmark 6585190 1364625 1,7 Husgrund, 6x4 m, 

syllstensrad 
3 Husgrund 

historisk tid 
Skogsmark 6585145 1364686 1,4 Husgrund, 6x5 m 25 m sv är 

en källare 
4 Husgrund 

historisk tid 
Skogsmark 6585332 1364848 1,7 Husgrund, 2,5x2,5, 

betogtrapp mot v, 20 m sv 
källare 

5 Militär 
anläggning 

Skogsmark 6585263 1364972 1,9 Bunker, 5x5 m, löpgrav, 16 
m och 2 m br av 0,5-0,9 m st 
stenar. 

6 Husgrund 
historisk tid 

Skogsmark 6585194 1364654 1,7 Husgrund, 8x6 m 
spismursröse, 1,5 diam o 
0,3 m h 

7 Husgrund, 
historisk 

Skogsmark 6585199 1364582 3,2 Husgrund, 10x6 m, 
syllstensrad 

8 Husgrund, 
historisk 

Skogsmark 6585277 1364644 2,2 Husgrund, 3x3 m av 0,3-
0,6m st stenar 

9 Övrigt Skogsmark 6585216 1364668 1,9 Terrass, 7x7 m av 0,3-0,6 m 
st st 

10 Övrigt Skogsmark 6585220 1364678 1,9 Terrass, 7x5 m [n-s] av 0,3-
0,6 m st st 

11 Husgrund 
historisk tid 

Skogsmark 6585279 1364696 3,5 Husgrund, 5x3 m [o-v] av 
0,2-0,6 m st st 

12 Husgrund 
historisk tid 

Skogsmark 6585286 1364737 1,9 Husgrund, 4x4 m, av 0,2-0,3 
m st. spism i n 2x2 m o 0,3 
m h 

13 Husgrund 
historisk tid 

Skogsmark 6585341 1364696 2 Husgrund, 6x5 m av 0,2-0,9 
m st stenar. 

14 Husgrund 
historisk tid 

Skogsmark 6585422 1364729 2,2 Husgrund, 5x5 m, en st 
syllst, 0,4-0,6 m spismr, 
1,5x1,5,03 m h 

15 Husgrund 
historisk tid 

Skogsmark 6585422 1364779 1,9 Husgrund, 4x3 m [o-v] av 
0,3-0,8 m st st, grop i mitt 

16 Husgrund 
historisk tid 

Skogsmark 6585875 1365612 1,8 Husgrund, 12x10 m av 0.6-
0.8 m st st 

17 Övrigt Bergshöjd 6585746 1365531 1,6 Krutförråd, 1,2x1,2 m av 0,3-
0,7 m stst 

18 Militär 
anläggning 

Bergshöjd 6585780 1365679 1,3 Bunker, 3x3 m 1,2 m h av 
0,3-0,5 m st, lopgr 

19 Övrigt Bergshöjd 6585763 1365678 1,3 Husgrund, 23 m l av 0,4-0,5 
m st stenar. 

20 Militär 
anläggning 

Bergshöjd 6585749 1365680 1,3 Bunker, 3x3 m, löpgrav i n 
1,2 mh av 0,2-,0,5 

21 Militär 
anläggning 

Bergshöjd 6585753 1365701 1,5 Bunker, 3x3 m, löpgrav i v 
1,2 mh av 0,2-,0,5 

22 Militär Bergshöjd 6585625 1365629 1,9 Bunker, 3x3 m o 1,2 m h av 
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ID_ PUNKTOBJEKT MARKSLAG X-
KOORD

Y-
KOORD PDOP* Beskrivning 

anläggning 0,2-0,6 m st stst,lopis 
23 Militär 

anläggning 
Bergshöjd 6585620 1365611 1,4 Bunker, 3x3 m o 1,2 m h av 

0,2-0,6 m st stst,lopis 
24 Militär 

anläggning 
Bergshöjd 6585647 1365611 1,4 Bunker, 3x3 m o 1,2 m h av 

0,2-0,6 m st stst,lopin 
25 Militär 

anläggning 
Bergshöjd 6585535 1365618 1,5 Bunker, 3x3 m o 1,2 m h av 

0,2-0,6 m st stst,lopin 
26 Militär 

anläggning 
Bergshöjd 6585558 1365600 1,9 Bunker, 3x3 m o 1,2 m h av 

0,2-0,6 m st stst,lopin 
27 Militär 

anläggning 
Bergshöjd 6585544 1365590 1,9 Bunker, 3x3 m o 1,2 m h av 

0,2-0,6 m st stst,lopis 
28 Militär 

anläggning 
Bergshöjd 6585520 1365592 1,9 Bunker, 3x3 m o 1,2 m h av 

0,2-0,6 m st stst,lopin 
29 Gränsmärke Skogsmark 6586249 1365209 1,5 Gränssten, 0,5 m h o 0,35 m 

br, 0,08 m tj, 4 st st 
30 Gränsmärke Skogsmark 6586292 1365335 1,5 Gränssten, 0,3 m h, 0,32 

mbr o 0,07 m tj, 10 tal stenar
31 Gränsmärke Skogsmark 6586374 1365334 1,8 Gränssten, ligger, 0,8 m 

l,0,4 m br o 0,1 m tj, 3 sten 
32 Övrigt Bergshöjd 6585897 1365588 2 3 m l stenrad av 0,3-0,7 m 

stst 
33 Övrigt Bergshöjd 6585887 1365580 1,7 3 m l stenrad av 0,3-0,7 m 

stst 
34 Övrigt Bergshöjd 6585875 1365571 1,7 3 m l stenrad av 0,3-0,7 m 

stst 
35 Husgrund 

historisk tid 
Ledningsgata 6585498 1364879 1,8 Husgrund, 10x7 m, spismur l 

no, 3x3 m o 1,4 m h av 0,2-
0,4 m 

36 Övrigt Skogsmark 6585353 1364576 2,4 Källare, 2x2 m,1 m h av 0,2-
0,5 m stst 

42 Övrigt Skogsmark 6585181 1364551  Källare, 5x3 m och 2 m h av 
murade stenar och delvis 
täck med jord 

43 Övrigt Skogsmark 6585278 1364682  Källare, 1x1 m och 1 m h av 
betongblock. Intill berg. 

44 Övrigt Skogsmark 6585322 1364833  Källare, 1,5x1,5 m och 1,5 m 
h av betongblock. 

45 Övrigt Skogsmark 6585129 1364129  Källare, ca 5x4 m och 2 m h, 
jordkällare. 

 
*Pdop-värdet beskriver medelfelet vid inmätningen. Värdet bör vara så lågt som möjligt men kan sägas vara 
godkänt för registrering i fornminnesregistret om det understiger 7,0. Objekt 42-45 är inlagda utifrån 
lägesuppgift från andra objekt varför pdop-värde saknas för dessa. 

ID_ LINJEOBJEKT MARKSLAG PDOP* BESKRIVNING 
37 Färdväg Skogsmark 1,6 4 m br av 0,3-0,4 m st stenar i kanten 
38 Hägnad Skogsmark 2 Stengärdesgård, 19 m l[n-s], 0,2-0,5 m h av 0,2-

0,5 m stst 
39 Hägnad Skogsmark 2,4 Stengärdesgård 26 m l [o-v], 1m br, 0,4 m h av 

0,2-,6 m stst 
40 Hägnad Skogsmark 3,9 Stengärdesgård 14 m l[o-v], 1 m br, 0,3 m h av 

0,2-0,5 m stst 
41 Hägnad Skogsmark 2,4 Stengärdesgård,14 m l, 1,5 m br, 0,5 m h, 0,3-0,7 
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Översiktsbild över påträffade objekt inom utredningsområdet. 
 

 


