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Inledning
På uppdrag av Karlstads kommun har personal från Värmlands Museum utfört en
kulturmiljöutredning vid Dingelsundet i Karlstad. Kulturmiljöutredningen föranleddes
av kommunens arbete med en fördjupning av översiktsplanen för området.
Översiktsplanen tar upp vilka utvecklingsmöjligheter som finns i området.
Fältarbetet genomfördes i november månad år 2009.

Figur 1. Topografiska kartan med utredningsområdet markerat med röda linjer. ©Lantmäteriet. Ärende nr
MS2005/01156.
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Områdesbeskrivning och historik
Utredningsområdet är beläget strax sydväst om Karlstad där Vänern och Klarälvens
västra gren, vilken benämns för Dingelsundsådran, möts. Området består av
skogsmark, vilken i huvudsak finns i kuperade hällmarksområden, och öppen hagmark
samt våtmarksområden i anslutning till den öppnare terrängen. I anslutning till
området för de äldre gårdarna vid Dingelsundet är huvuddelen av det öppna
landskapet inom utredningsområdet. Gården Dingelsundet har ägt merparten av
marken tillsammans med gården Knappstad och i norra delen av utredningsområdet
har även Karlstad stad ägt en mindre del stadsjord.

Figur 2. 1883-95 års häradsekonomiska karta rektifierad över dagens ekonomiska karta. Bilden visar
våtmarksområdet som på 1800-talet sträckte sig tvärs över den udde på vilken Dingelsundet ligger.

Hur området sett ut under historisk tid kan man få en uppfattning kring genom att
studera namnet på gården Dingelsundet och hur det har förändrats. Dingelsundet
omnämns första gången år 1582 och benämns då som Dingnelsöön för att ungefär
100 år senare ha bytt namn till Dingelsundet. Det verkar som om den ö som gården
först anlades på under årens lopp vuxit samman med övriga landområden i området.
På 1883-95 års häradsekonomiska karta kan man fortfarande se hur formen på
”Dingelsön” ungefär borde ha sett ut under 1500-talet genom att ett större
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våtmarksområde skär av udden vid Dingelsundet. Idag återstår endast mindre delar
av detta våtmarksområde norr om gårdarna vid Dingelsundet.
Gården Knappstad som är belägen strax nordöst om utredningsområdet omnämns
första gången år 1568.
Inom och i nära anslutning till utredningsområdet finns sedan tidigare ett fåtal
lämningar registrerade i fornminnesregistret och dessa utgörs av en förhistorisk grav
i form av en stensättning (RAÄ 55) samt en torplämning (RAÄ 57). Torplämningen låg
på 1800-talet under gården Knappstads ägor och benämndes Haga (RAÄ 57). Strax
intill och sydväst om detta torp låg ytterligare ett torp som benämndes för Göteborg
vilken emellertid inte finns registrerad i fornminnesregistret.

Figur 3. 1838 års karta rektifierad mot dagens ekonomiska karta. Kartan visar namnen på de olika
fiskeplatserna.
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En laga skifteskarta över Dingelsundet från år 1838 beskriver hur fastighetens
marker delas upp i två ägor. I den tillhörande texten anges att även fisket vid
Dingelsundet behandlas vid det laga skiftet. Enligt skiftet skall de platser som sedan
tidigare nyttjats för fiske även fortsättningsvis vara samfällda, dessutom skall
området vid ”Källgärdet” och den plats där man skördar vass fortsatt vara samfällt.
På kartan finns även olika fiskeplatser vilka visar på fiskets betydelse i området och
dessa är omnämnda som ”Tvärsläpa laxkast”, ”Raskastet” och ”Bergkastet” samt
”Guppa notkast ”. Raskastet och Bergkastet har även tillägget laxkast vilket visar
vilken typ av fisk som man fiskat i området under åtminstone 1800-talet. Fiskets
betydelse i området går att följa ännu längre tillbaka i tiden genom en karta över
Vidön från 1697 där ett flertal markeringar för fasta fisken är inritade i
Dingelsundsådran.
Tore Silve beskriver i sitt verk ”Dingelsundet förr och nu” hur en av ägarna till
Dingelsundet under första hälften av 1900-talet till stora delar levde av fiske efter lax
och hur han som bisyssla bedrev jakt i området (Silve, 2001). Morgan Gustavsson
skriver i sitt verk ”Äldre fiskemetoder på Hammarön” hur notfisket var den mest
betydelsefulla fiskemetoden för Hammaröborna fram till slutet av 1800-talet och att
fiskemetoden användes för att fånga lax, siklöja, slom, abborre, gös och mört samt
gädda. Fisket efter lax med not bedrevs framförallt under försommaren från maj fram
till juli då laxen lekte. Det förklarar att det funnits så många laxkast vid Dingelsundet,
eftersom det måste ha varit idealiska fångstplatser här, där laxen samlades för att
gå upp i Klarälven för lek. Notfisket bedrevs i huvudsak med notkast vid stranden och
genomfördes framförallt på två sätt beroende på storleken på notet. Var det ett
större not, ett så kallat djupnot, så roddes det ut och sattes upp parallellt med
stranden för att därefter ros in mot land för att fånga in fisken. Det andra kastet
kallades för hasnot efter det att två fiskare fäst underdelen av varsin notarm runt
benet samtidigt som man drar noten mot land och mot varandra för att på så sätt
fånga in fisken i nätet. Metoden kallades för att ”göra gåppe” (Gustavsson, 1992-93)
vilket kanske kan förklara namnet ”Guppakastet”.
Strax intill och öster om Dingelsundets gård uppfördes år 1877 ett skolhus för barn
från Vidön, Knappstad och Dingelsundet samt underliggande torp. Se figur 2 sidan 6.
Undervisningen vid skolan tog sin början år 1879 för att sedan dras in 1921.
Anledningen var att befolkningen ökat på Vidön efter det att Uddeholmsbolaget hade
etablerat sig vid Skoghall ca 1915. I anslutning till att Uddeholmsbolaget etablerade
sig ute vid Skoghall anlades även en järnväg förbi Dingelsundet (Silve, 2001).
Under 1900-talets första decennier börjar avstyckningar av Knappstads och
Dingelsundets ägor att ske längs vattnet ner mot Vänern. På 1920 och 1930 – talen
ökar antalet avstyckningar och sommarstugeområden anläggs längs stränderna. I
området som kallas för Göteborgsudden, efter det torp som låg där på 1800-talet,
kan man se att sommarstugorna finns med på 1962 års ekonomiska karta och
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detsamma gäller torpet Haga. 1967 rivs emellertid bebyggelsen i området eftersom
ammunitionsfabriken vid det längre norrut belägna Zakrisdalsverken behöver utöka
sin skyddszon.
Fritidshusens tillkomst hänger delvis ihop med folks möjlighet att ta ledigt på
sommaren. Det var emellertid till först 1938 som det lagstadgades om två veckors
semester för alla. Detta tillsammans med förbättrade ekonomiska och sociala villkor
gjorde det möjligt för en bredare allmänhet att skaffa sig ett fritidsboende. Äldre
stugor kunde kallas sportstuga eller sommarstuga. Sommarstugan var som regel
något rymligare medan sportstugan var ämnad mer för kortvariga vistelser, som bas
för sport- och friluftsliv. Gemensamt för de tidiga sommar- och sportstugorna var
avsaknaden av bekvämligeter som el och vatten. De äldsta sommarstugorna på
Dingelsundet uppfördes av mer bemedlade personer, av deras yrken att döma (Silve,
2001).
Den första tidens sportstugor, vilket var vanlig benämning förr, kännetecknades av
en mycket enkel och funktionell utformning. De var i regel billiga att uppföra och det
gick även att köpa monteringsfärdiga stugor. Man förespråkade små tomter i
kolonier efter en enkel plan. Byggnaderna skulle medvetet smälta in i naturen och
underordna sig den. Stigar snarare än vägar skulle leda fram till det
blåbärsrisomgivna huset. Benämningen blir med tiden fritidsstuga eller fritidsbostad.
De blev mycket populära eftersom de var billiga att uppföra och gick även att köpa
monteringsfärdiga. Stugorna var från början mycket små med genomsnittsstorlek
omkring 40 kvm. Stommen var ofta av plank eller reglar och fasaderna var klädda
med locklistpanel, stockpanel eller panel på förvandring (Lilja, Kersti 2008).
Ända fram till 1930 var de enda vägen fram till stugorna på halvöns södra del en
skogsväg. Allteftersom fritidsbebyggelsen tilltog på södra delen av ön ökade kravet
på en väg dit. 1964 bildades en vägsamfällighet. Fram till 1987 sköttes vägen av
vägsamfälligheten.
Enligt en Informationstavla vid infarten till Göteborgsudden kan man läsa att: ”när
ammunitionstillverkningen vid Zakrisdalsverken flyttade till Karlskoga sommaren
1994 övergick marken kring den före detta ammunitionsfabriken i kommunens ägo.
Udden öppnade åter för allmänheten och är sedan dess ett populärt utflyktsmål”.
Längre in området finns ytterligare informationstavlor som berättar om torpet
”Göteborg” och de våtängar som restaurerats i området samt rastplatser med
bänkar och grillplatser.
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Arkeologisk inventering
Metod
Inför fältarbetets början gjordes en genomgång av befintliga register och Värmlands
Museums topografiska arkiv. Dessutom studerades äldre Lantmäteriakter och den så
kallade Hembygdskartan (1883-95 års häradsekonomiska karta) samt 1960-talets
ekonomiska karta. Fältarbetet utfördes av tre arkeologer från Värmlands Museum.
Dokumentationen utfördes med beskrivningar utifrån Riksantikvarieämbetets mall
och genom digital fotodokumentation. Påträffade objekt registrerades med GPS och
handdator.

Inventeringsresultat och värdering av övriga kulturhistoriska lämningar
Vid inventeringen påträffades 36 lämningar varav en lämning utgör fast fornlämning
och dessutom kunde ett boplatsläge konstateras. De fasta fornlämningarna är
skyddade enligt kulturminneslagen och ingrepp i fast fornlämning med tillhörande
fornlämningsområde kräver tillstånd enligt 2 kap 12 § enligt kulturminneslagen.
Storleken på fornlämningens fornlämningsområde varierar beroende på vilken typ av
fornlämning det rör sig om och storleken på området beslutas av Länsstyrelsen.
Den, vid inventeringen, påträffade fasta fornlämningen utgörs av en stenfylld
stensättning (Obj 3) som ligger på en mindre bergshöjd i utredningsområdets
nordöstra del. Två liknande stensättningar finns sedan tidigare registrerade cirka
200-700 meter längre österut på gården Knappstads ägor, RAÄ 53 och RAÄ 54. Inom
utredningsområdet fanns även sedan tidigare även en registrerad stensättning på
ett höjdparti söder om gårdarna vid Dingelsundet (RAÄ 55). Stensättningarna kan
genom sitt utseende och läge i terrängen sannolikt dateras till äldre järnåldern.
Boplatsläget (Obj 37) är utpekat efter kriterier såsom det topografiska läget, i
relation till tidigare erfarenheter kring förhistoriska boplatsers läge, i terrängen samt
deras förhållanden till den i övrigt redan kända fornlämningsbilden i området. Att
platser pekas ut som boplatslägen innebär att Värmlands Museum anser att dessa
bör utredas arkeologiskt, inför eventuell exploatering, för att undersöka möjlig
förekomst av faktiska boplatser inom dessa platser.
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Figur 4. Fotografi över den nypåträffade stensättningen (Obj 3). Foto: Ellinor Forssell. Värmlands Museum.

Nedan följer en lista på påträffade objekt vid inventeringen. För
orienteringsuppgifter kring de skilda objekten som beskrivs i listan se figur 6 sidan 16.

OBJEKTSLISTA
ID#

OBJEKT

MARK

SKOG

1 Gränsmärke Skogsmark Blandskog

2 Skåre/
jaktvärn

Skogsmark Blandskog

3 Stensättning Skogsmark Barrskog

Till
BESKRIVNING
FMIS
6583026 1364968 Ja
Gränsröse 1,5 m
diam 0,5 m h,
övermossad.
visarsten
0,3x0,3x0,2m ns.
6583829 1365256 Ja
Skåre,
bågformad vall
3,5x1,5 m ost,
av 0,2-0,5 m st
stenar. konstr
utnyttjar spricka
i berg som grop,
1,5x1 m i n-s,
0,3 dj.
6584240 1365725 Ja
Stensättning,
stenfylld,
Övermossad, 3
m diam och 0,3
X

Y

ANTIKVARISK
BEDÖMNING
Sänka på Övrig
bergsrygg. kulturhistorisk
lämning
TERRÄNG

ÖÖvrig
sluttande kulturhistorisk
hällmark. lämning

Krön av Fast
mindre
fornlämning
bergsrygg.
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OBJEKTSLISTA
ID#

OBJEKT

4 Övrigt

MARK

SKOG

X

Y

Till
FMIS

Skogsmark Blandskog

6584418 1365799 Ja

5 Gränsmärke Skogsmark Blandskog

6584342 1365656 Ja

6 Gränsmärke Skogsmark Blandskog

6584408 1365575 Ja

7 Gränsmärke Skogsmark Blandskog

6584411 1365165 Ja

8 Husgrund/
historisk tid

6584171 1364590 Nej

Skogsmark Blandskog

BESKRIVNING TERRÄNG

ANTIKVARISK
BEDÖMNING

m h. fyllning av
0,2-0,4 m st
synliga stenar.
antydan till
brätte, ca 1 m br
och 0,1 m h.
Brättet
avgränsas av
större stenar,
upp till 0,5 m st.
Härd 0,8 m diam Krön av Övrig
0,1 m h av ca 7 bergsrygg. kulturhistorisk
stenar av 0,1-0,3 svag Ö- lämning
m st stenar. 0,05 sluttning.
m tj kollager
påträffades vid
sondning. 1 m sv
om härden är
stenpackning,
0,6 m i diam av
0,2-0,3 m st
stenar. 1,5 m nv
om härden är
stenpackning
0,7 m i diam av
0,1-0,2m st
stenar.
Gränssten,
Svagt
Övrig
nedfallen,
kuperad kulturhistorisk
0,4x0,1x0,1, (sv- hallmark lämning
no), uppallad av
6 stenar, 0,2-0,4
m st.
Gränssten
Kuperad Övrig
0,5x0,55x0,1 m. hällmark. kulturhistorisk
packning av 6 m
lämning
st om 0,2-0,4 m
st stenar.
visarsten n-s.
Gränsröse 1,5 m Kuperad Övrig
diam och 0,3 m hällmark. kulturhistorisk
h, av 0,3-0,4 m
lämning
st. visarsten,
9,5x0,4x0,15 m
(o-v).
6x5 m (nv-so), Hällmark Övrig
anlaggd på
kulturhistorisk
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OBJEKTSLISTA
ID#

OBJEKT

MARK

SKOG

X

Y

Till
FMIS

BESKRIVNING TERRÄNG

Skogsmark Blandskog

6584202 1364586 Nej

terrass 6 m l
9x6m n-s,

10 Övrigt

Skogsmark Blandskog

6584221 1364576 Nej

Källare, betog

Hällmark

11 Övrigt

Skogsmark Blandskog

6584267 1364620 Nej

Terrassering,
9x4 m (n-s)

Hällmark

12 Husgrund/
historisk tid

Skogsmark Blandskog

6584237 1364743 Nej

13 Övrigt

Skogsmark Blandskog

6584289 1364769 Nej

5x4 m (n-s),
terrass 6 m l, 15
ml
terrassering i
vinkel, 4x3 m

14 Husgrund/
historisk tid

Skogsmark Blandskog

6584371 1364788 Nej

5x4 m (nno-ssv)

15 Övrigt

Skogsmark Blandskog

6584399 1364792 Nej

terrassering 6 m
(n-s)

16 Husgrund/
historisk tid

Skogsmark Blandskog

6584417 1364803 Nej

4x4 m , tegel i
SO

17 Husgrund/
historisk tid

Skogsmark Blandskog

6584305 1364838 Nej

terrassering 7x5
i vinkel

18 Övrigt

Skogsmark Blandskog

6584326 1364872 Nej

stenpackning

19 Övrigt

Skogsmark Blandskog

6584312 1364877 Nej

terrassering
16x6 i vinkel

20 Övrigt

Skogsmark Blandskog

6584333 1364888 Nej

stenpackning

21 Övrigt

Skogsmark Blands- 6584331 1365112 Nej
kog

Kallförråd, betog
1x5x1,5 m

22 Ristning,
medeltid/
historisk tid

Skogsmark Blands- 6583665 1364657 Ja
kog

Ristning, inom hällmark
0,8x0,5 m (ointill
v)ar inristade
vattnet
bokstäver, 10-15
cm höga och 0,6

9 Husgrund/
historisk tid

Hällmark

ANTIKVARISK
BEDÖMNING
lämning
Övrig
kulturhistorisk
lämning
Övrig
kulturhistorisk
lämning
Övrig
kulturhistorisk
lämning
Övrig
kulturhistorisk
lämning
Övrig
kulturhistorisk
lämning
Övrig
kulturhistorisk
lämning
Övrig
kulturhistorisk
lämning
Övrig
kulturhistorisk
lämning
Övrig
kulturhistorisk
lämning
Övrig
kulturhistorisk
lämning
Övrig
kulturhistorisk
lämning
Övrig
kulturhistorisk
lämning
Övrig
kulturhistorisk
lämning
Övrig
kulturhistorisk
lämning
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OBJEKTSLISTA
ID#

OBJEKT

MARK

SKOG

X

Y

Till
FMIS

23 Husgrund/
historisk tid

Hagmark

24 Övrigt

Skogsmark Blandsk 6584480 1365228 Nej
og

25 Husgrund/
historisk tid

Skogsmark Barrsko 6584184 1364801 Nej
g

26 Hägnad

Skogsmark Blandsk
og

Nej

27 Hägnad

Skogsmark Blandsk
og

Nej

28 Hägnad

Skogsmark Blandsk
og

Nej

29 Hägnad

Blands- 6583471 1365071 Ja
kog

Nej

30 Färdväg

Skogsmark

Nej

31 Övrigt

Skogsmark

Nej

BESKRIVNING TERRÄNG
cm djupa.
inskription; w /
wst
Husgrund, 4x4
m, synliga
syllstenar i n och
no. Slagg i o.
Spismur, 2x1,5
m [o-v] och 1,1
m h av 0,-0,6 m
st stenar. Delvis
igenrasad
Öppning mot n.
Kallrök, 1,5 m l,
(n-s), 1,5 m br
och 0,8 m h.
Öppning mot s.
Järnlucka,
träöverbyggnad
Husgrund, 6x4
m (o-v)

ANTIKVARISK
BEDÖMNING

Svag N- Övrig
sluttning kulturhistorisk
lämning

Intill berg Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hällmark Övrig
kulturhistorisk
lämning
Stengärdesgård, oÖvrig
1 m br och 0,5 sluttande kulturhistorisk
m h, av 0,3-0,5 hallmark. lämning
m st stenar.
Övermossad.
Stengärdesgård, oÖvrig
1 m br och 0,5 sluttande kulturhistorisk
m h, av 0,3-0,5 hallmark. lämning
m st stenar.
Stengärdesgård, svagt o- Övrig
1 m br och 0,5 sluttande kulturhistorisk
m h, av 0,3-0,5 hallmark. lämning
m st stenar.
Stengärdesgård,
Övrig
24 m l (ono-vsv),
kulturhistorisk
1-1,5 m br och
lämning
0,5 m h av 0,30,7 m st stenar
1 m br och 0,3
Övrig
mh
kulturhistorisk
lämning
Terrassering, 0,5
Övrig
m br och 0,1 m
kulturhistorisk
h
lämning
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OBJEKTSLISTA
ID#

OBJEKT

MARK

SKOG

32 Färdväg

SKogsmark

33 Hamn

Skogsmark

34 Hägnad

Skogsmark Blandsk
og

35 Hägnad

36 Lägenhetsbe Skogsmark Blandsk
byggelse/
og
Torlämning

37 Boplatsläge

X

Y

Till
ANTIKVARISK
BESKRIVNING TERRÄNG
FMIS
BEDÖMNING
Nej
1 m br och o,1
Övrig
mh
kulturhistorisk
lämning
Ja
Hamnområde I vattnet Övrig
bestående av
mellan
kulturhistorisk
stenrad, 16x2 m fastland lämning
och o,2 m h av och skär
0,2-0,6 m st
stenar. N om
ovan är 3 st , 1-3
m st samlingar
av sten av 0,10,5 m st stenar,
vilka utgör
möjliga bryggfundament. På
en häll inom
området är en
ristning i berget
(Obj 22).
Nej
25 m l, no-sv,
Svagt S- Övrig
0,5 m br och 0,5 sluttande kulturhistorisk
m h av 0,2-0,5 m moränlämning
st stenar
mark
Nej
Övrig
kulturhistorisk
lämning
Ja
Lägenhetsbebyg Kuperad Övrig
gelse, i dess v
hällmark. kulturhistorisk
del ar husgrund,
lämning
6x5 m [[0-v],
syllstenar
synliga i nv.
inget synligt
spismursrose,
dock tegel i NÖ.
I Ö ar källare 4x3
m n-n, 0,3-1 m
st stenar, 1 m dj,
1 m br Öppning i
S.
Nej
Boplatsläge,
Mindre
Övrig
sondat, sand
höjd i
kulturhistorisk
och mjäla
åkermark. lämning

Figur 5. Tabell över påträffade lämningar vid kulturmiljöutredningen.
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31-32

Figur 6. Översiktbild över påträffade objekt samt befintliga lämningar i fornminnesregistret.

Vid kulturmiljöutredningen påträffades sammanlagt 35 objekt vilka utgörs av övriga
kulturhistoriska lämningar. Lämningarna består av fyra gränsmarkeringar i form av
gränsstenar och gränsrösen (Objekt 1,5-7) samt hägnader i form av stengärdesgårdar
(obj 26-29, 34-35).
Gränsstenarna ligger antingen i dagens administrativa gränser (Obj 1, 5-6) eller så har
de legat i administrativa gränser vilka funnits åtminstone under 1960-talet (Obj 7).
Gränsröset (Obj 1) går att härleda till 1838 års skifteskarta och berättar sannolikt om
den delning av marken som då skedde.
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Av de hägnader som påträffades utgör (Obj 26-29) stengärdesgårdar efter odling i
området medan objekt 34 och 35 utgör lämningar efter gränsmarkeringar vid tomter
som tillkom i området under de första årtiondena in på 1900-talet.

Figur 7. Avstyckade tomter vid Göteborgsudden år 1933 inom en del av dessa tomter finns lämningarna
efter sommarstugebebyggelsen.

I området kring Göteborgsudden påträffades ett flertal lämningar i form av
husgrunder (Obj 8-9, 12, 14, 16, 17 och 25), terrasseringar (Obj 11, 13, 15, 19 och 31)
och anlagda vägar (Obj 30, 32) samt mindre kallkällare (Obj 10, 21) från det
sommarstugeområde som låg där fram till 1967. I området påträffades även två
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stenpackningar som sannolikt går att sätta i samband med sommarstugeområdet
(Obj 18, 20). I dess närhet ligger lämningar som går att knyta till torpet Göteborg i
form av en husgrund och en källare (Obj 36). I närheten av RAÄ 57 och strax norr om
utredningsområdet påträffades rester av en kallrök (Obj 24).
Ett litet stycke väster om gårdarna vid Dingelsundet ligger en tydlig spismursrest
(Obj 23) i ängsmarken. Vid närmare studier av denna ser man att spismuren tidigare
varit anlagd i en byggnad som varit ca 4x4 meter stor. I anslutning till den östra
syllstensraden framkom smidesslagg. Husgrunden med tillhörande spismursröse
utgör lämningar efter en gårdssmedja vilken tillhört gården vid Dingelsundet.
Smedjan finns med på hemmansklyvningskartor över Dingelsundet från 1882 och
1912.

Figur 8. Fotografi över spismursröset i smedjan (obj 23). Foto från norr. Hans Olsson. Värmlands Museum.

Norr om Dingelsundets gårdar påträffades lämningar efter ett Skåre/jaktvärn (Obj
2) intill en bergshöjd. Skåren är jaktvärn som många gånger anlades i anslutning till
våtmarker eller vattendrag eftersom dessa utgjorde gömslen i samband med i
huvudsak fågeljakt. Ofta anlades jaktvärnen så att dessa hade en höjdrygg i bakkant
vilket också är fallet med jaktvärnet i Dingelsundet. Anledningen var den att siluetten
från jägaren i skåret inte skulle synas och på så sätt kunna skrämma fåglarna. Skåret
som är vänt mot öster har troligtvis anlagts någon gång före det att utdikningen
skett av den våtmark som syns på 1883-95 års Häradsekonomiska karta, se figur 2
sidan 6, eftersom det vetter mot detta område och inte ut mot dagens öppna sjö.
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Figur 9. Fotografi över skåret/jaktvärnet (Obj 2), under mossan och torven är en kallmurad stenvall. Foto från
öster. Björn Wallbom. Värmlands Museum.

I skogsområdet och på en bergshöjd i norra delen av utredningsområdet
påträffades en härd (Obj 4) vilken var täkt med lavar och mossa och som var anlagd
direkt på berget. I nära anslutning till denna fanns även två mindre stenpackningar
samt enstaka lösa stenar mellan dessa. Antagligen har man här anlagt ett vindskydd
och ordnat med en eldplats för uppvärmning och möjligen har detta skett i samband
med jakt i området.
På en udde väster om de äldre gårdarna vid Dingelsundet påträffades en ristning i
berghällen intill vattnet (Obj 22). I nära anslutning till hällen låg en anlagd stenrad
mellan hällen och ett skär samt mindre stenpackningar i den naturliga vik som finns
längst ute på udden (Obj 33). Möjligen rör det sig om en enkel hamn för mindre båtar
som använts i samband med det fiske som är belagt i området genom såväl
kartmaterial som tidigare intervjuer med boende i området.
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Figur 10. Fotografi över ristningen på en udde inom utredningsområdet. På bilden ses bokstäverna: w s t. Foto
från norr. Hans Olsson. Värmlands Museum.

Vid inventeringen påträffades ett flertal övriga kulturhistoriska lämningar.
Merparten av dessa beskriver på ett bra och tydligt sätt områdets kulturhistoria och
fungerar på så sätt som goda representanter för utredningsområdets
kulturhistoriska utveckling. En del av lämningarnas betydelse genom historien har
även stärkts genom skriftliga källor såsom exempelvis historiska kartor.
De övriga kulturhistoriska lämningarna/objekten är sådana som inte är skyddade av
Kulturminneslagen. Trots detta anser Värmlands Museum att flera av dessa har ett
högt bevarandevärde. För att avgöra vilka lämningar som kan vara särskilt
bevarandevärda kan lämningarna värderas utifrån kriterier såsom upplevelsevärden
och kunskapsvärden.
Upplevelsevärden: Hur objekten uppfattas i landskapet, deras tydlighet och
förmåga att förmedla
Kunskapsvärden: Objektets förmåga att bidra till en samlad bild över områdets
kulturhistoriska utveckling.
På nästkommande sida är en tabell över påträffade lämningar och deras samlade
förmåga att tillhandahålla upplevelser och kunskaper. By/gårdstomterna är fasta
fornlämningar och omfattas därför inte av värderingskriterierna.
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Objekt

Objektstyp

Samlat värde

1

Gränsmärke

Mellan

2

Skåre/Jaktvärn

Högt

3

Stensättning

4

Härd

Mellan

5

Gränsmärke

Lågt

6

Gränsmärke

Mellan

7

Gränsmärke

Mellan

8

Husgrund/historisk tid

Högt

9

Husgrund/historisk tid

Högt

10

Källare, betong

Högt

11

Terrassering

Högt

12

Husgrund/historisk tid

Mellan

13

Terrassering

Mellan

14

Husgrund/historisk tid

Mellan

15

Terrassering

Mellan

16

Husgrund/historisk tid

Mellan

17

Husgrund/historisk tid

Mellan

18

Stenpackning

Lågt

19

Terrassering

Mellan

20

Stenpackning

Lågt

21

Källare, betong

Mellan

22

Ristning

Högt

23

Husgrund/historisk tid

Mellan

24
25

Kallrök
Husgrund/historisk tid

Mellan
Mellan

26

Hägnad

Högt

27

Hägnad

Lågt

28

Hägnad

Lågt

29

Hägnad

Lågt

30

Färdväg

Lågt

31

Terrassering

Mellan

32

Färdväg

Lågt

33

Hamn

Högt

34

Hägnad

Lågt

35

Hägnad

Lågt

36

Lägenhetsbebyggelse

Högt

37

Boplatsläge

Figur 11. Tabellen visar de olika objektens samlade förmåga att tillhandahålla upplevelser och kunskaper.
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De lämningar som getts ett högt bevarandevärde utgörs av väl synliga lämningar
från det sommarstugeområde som anlades på 1930-talet vid Göteborgsudden.
Anledningen är att de på ett bra sätt förmedlar hur området förändrats under 1900talet, en förändring som med all sannolikhet kom att leda till dagens
bebyggelsestruktur i området.
Andra lämningar med ett högt bevarandevärde är torplämningen som tillsammans
med RAÄ 57 berättar om hur området nyttjats strax före den bebyggelseboom som
kom att infalla under 1900-talet. Andra lämningar som på ett bra sätt beskriver
aktiviteter knutna till utredningsområdet är lämningarna efter en smedja, ett jaktvärn
samt en hamnanläggning.

Byggnadsinventering
Metod
Vid utredningen har kartanalyser, litteratur- och arkivstudier i Värmlands Museum
topografiska arkiv legat till grund för en senare inventering i fält. Litteratur specifikt
om området har inte påträffats. Någon tidigare inventering av bebyggelse i området
är heller inte känd bortsett från en opublicerad inventering och historik sammanställd
av Tor Silve år 2001 under namnet ”Dingelsundet förr och nu”. Denna skrift har varit
mycket värdefull för förståelsen av såväl den historiska utvecklingen som den som
skett på senare år i området.
Vid den nu genomförda inventeringen dokumenterades bebyggelsen genom digital
fotografering. Byggnadernas placering i landskapet, dess utformning och funktion
noterades.
Byggnader som av museet klassas som kulturhistoriskt värdefulla bedöms utifrån
en tregradig skala: 1A, 1B, 1C.
1A representerar byggnader som bedöms som synnerligen märkliga genom sitt
kulturhistoriska värde eller som anses ingå i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt
bebyggelseområde (jämförbara med byggnadsminnen enligt 3 kap
kulturminneslagen).
1B utgör byggnader som bedöms som särskilt värdefulla från kulturhistorisk
synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär. (PBL 3:12).
1C utgör övrig bebyggelse som tillmäts ett särskilt kulturhistoriskt värde.
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Inventeringsresultat
Av de inventerade fastigheterna har bebyggelsen värderats och klassificerats enligt
följande resultat:
1A

- Ingen byggnad ansågs tillhöra denna kategori.

1B

- Dingelsundet 2:1, mangårdsbyggnad
- Dingelsundet 2:4, sommarhus
- Dingelsundet 2:46, sommarhus
- Dingelsundet 2:47, sommarhus
- Dingelsundet 2:49 och 2:48, sommarhus

1C

- Dingelsundet 2:2 och 2:25, gårdsmiljö
- Dingelsundet 2:21, gårdsmiljö
- Dingelsundet 2:27, fritidshus
- Dingelsundet 2:28, fritidshus
- Dingelsundet 2:39-2:44, fritidshus
- Dingelsundet 2:57, fritidshus
- Dingelsundet 2:56, fritidshus
- Dingelsundet 2:86, sommarhus
Samtliga klassade byggnader tillmäts ett särskilt kulturhistoriskt värde; de är alla

i någon mening unika eller typiska och utgör enskilt och tillsammans kulturhistoriskt
viktiga inslag i miljön. Byggnader klassade som 1B är både sett till helhet och detaljer
mycket bevarandevärda med anledning av dess miljömässiga kvaliteter och vad de
kan berätta utifrån äldre tiders byggnadsskick och platsens historia. Till gruppen 1C
hör byggnader som även de berättar något om utredningsområdets utveckling och
som har viktiga miljömässiga kvaliteter, men här ligger betoningen framför allt i det
miljömässiga värdet och i mindre grad i byggnadens detaljutförande.

Beskrivning av kulturhistoriskt intressanta byggnader
1. Dingelsundet 2:86, Kulturhistoriskt värde 1B
Huset byggdes 1933. Senare övertogs fastigheten Klarälvens flottningsförening som
nyttjade byggnaden som sommarhem åt sina anställda. I området fanns fler stugor
som användes av flottningsföreningens personal, 2:76 och 2:109, men dessa är borta
nu. Byggnaden utmärker från andra fritidshus i området, uppförda runt samma tid,
genom sin storlek och att den är uppförd i två våningar. I sin utformning har den mer
gemensamt med de tre sommarhemmen vid Uddvik. Huset liksom den omgivande
tomten har en bevarad äldre karaktär och utformning.
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2. Dingelsundet 2:57, kulturhistoriskt värde 1C
Sommarstuga, målad i en mörkbrun kulör, uppförd i början av 1930-talet.
3. Dingelsundet 2:56, kulturhistoriskt värde 1C
2:56 var ursprungligen två fastigheter men slogs senare samman till en. Två stugor,
målade i en mörkbrun kulör. Den äldsta uppfördes i början av 1930-talet.
4. Dingelsundet 2:46-2:49, kulturhistoriskt värde 1C
2. Sommarhus, Fastigheterna 2:48-2:49 styckades av från fastigheten Dingelsundet
2:2 1920. Med pråm fraktades byggnadsmaterial ut till platsen och här uppfördes det
tvåvåningshus som står här idag, kallat ”Uddvik”.
5. Dingelsundet 2:47, kulturhistoriskt värde 1B
Det mittersta huset på udden kallades vid avstyckningen från fastigheten
Dingelsundet 2:2 år 1921 för ”Solberg”. Den som lät uppförda huset vid samma tid var
köpman Otto Arne som var god vän med ovan nämnda John Nilsson.
6. Dingelsundet 2:46, kulturhistoriskt värde 1B
kallat ”Gunnebo” uppfördes i samband med att fastigheten avsöndrades från
Dingelsundet 2:2 år 1921 av lagerchef John Nilsson
7. Dingelsundet 2:39, kulturhistoriskt värde 1C
Äldre sommarstuga från första exploateringsfasen.
8. Dingelsundet 2:40, kulturhistoriskt värde 1C
Äldre sommarstuga från första exploateringsfasen.
9. Dingelsundet 2:41, kulturhistoriskt värde 1C
Äldre sommarstuga från första exploateringsfasen.
10. Dingelsundet 2:42, kulturhistoriskt värde 1C
Äldre sommarstuga från första exploateringsfasen.
11. Dingelsundet 2:43 och 2:44, kulturhistoriskt värde 1C
Äldre sommarstuga från första exploateringsfasen.
12. Dingelsundet 2:1, kulturhistoriskt värde 1B
Enligt uppgift skall Dingelsundets gård ha kommit till i början av 1700-talet. Det
nuvarande bostadshuset skall vara uppfört 1760. Ca 1880 skiftades gården så att
den yngste sonen i hushållet fick sig en egen där han lät uppföra bostadshus och
ekonomibyggnader, nuvarande Dingelsundet 2:21. Vid en andra utskiftning från
stamfastigheten år 1911 såldes norra delen av gårdens ägor.
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Bostadshuset är uppfört i timmer men skall enligt uppgift ha byggts till med en plankalternativt regelstomme. Detta kan ha skett i samband med en renovering som skall
ha ägt rum 1912. En karta upprättad vid Laga skifte 1838 visar ett mycket stort antal
byggnader. Detta månghussystem var karaktäristiskt för äldre tiders gårdar. Varje
byggnad hade sin speciella funktion. Fastigheten omfattar idag enbart bostadshuset.
En stenmur omringar gården och innanför finns rester efter tidigare byggnader. Stora
delar av tidigare ägor styckades av under 1940-talet och såldes till fritidsbebyggelse.
Under åren 1947 – 1985 ägdes fastigheten av Karlstads kommun.
13. Dingelsundet 2:21, kulturhistoriskt värde 1C
Detta var den första gård att styckas av från hemmanet Dingelsundet och den sista
gård på vilken det bedrivits jordbruk. Manbyggnaden är uppförd 1882 men har byggt
om med åren. Till gården hör ett flertal äldre ekonomibyggnader av olika slag som
tillsammans bildar en kulturhistoriskt värdefull enhet.
14. Dingelsundet 2:2 och 2:25, ”Björkhaget”, kulturhistoriskt värde 1C
Gården, som är en av tre jordbruksfastigheter i området, kom till i samband med en
klyvning av hemmanet Dingelsundets gård. Här bedrevs jordbruk fram till 1930-talet.
På gården finns ett bostadshus som med åren byggts om och till och en äldre
logbyggnad. På logen ordnades logdans under 1930- och 40-talen. Bostadshuset är
uppfört omkring 1920 då fastigheten 2:25 avsöndrades från stamfastigheten.
15. Dingelsundet 2:27, Kulturhistoriskt värde 1C
Sommarhus uppfört omkring 1925 av bankman Edvin Svensson, i samband med att
tomten avstyckades. Fastigheten kallades till en början ”Skogsbo”. Mycket
välbevarad representant för första tidens sommarstugor. Uppfört på naturtomt.
Tomten styckades av från Dingelsundet 2:2. Förutom bostadshus finns ett mindre
uthus på tomten.
16. Dingelsundet 2:28, kulturhistoriskt värde 1C
Sommarhus troligen uppfört på 1920- 30-talet. Tomten styckades av från
Dingelsundet 2:2 och såldes till banktjänsteman Eric Ericson år 1927. Tomten
kostade 300 kronor. Stugan har ett välbevarat äldre utförande, uppförd på
naturtomt. Till bostadshuset hör en mindre uthuslänga.
17. Dingelsundet 2:4, Solstugan, kulturhistoriskt värde 1B
Huset är uppfört omkring 1920, vid samma tid som fastigheten styckades av från
stamfastigheten. Det var stadsläkaren Arvid Högström som lät bygga huset, som
folkmun kallats ”Högströmska villan”.
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Figur 12. Översiktsbild över kulturhistoriskt intressanta byggnader inom utredningsområdet.
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Figur 13. Manbyggnaden Dingelsundets gård. Foto: Mattias Libeck. Värmlands Museum.

Figur 14. Ett av tre sommarhus uppförda vid 1920-talets början vid ”Uddvik”. Foto: Mattias Libeck.
Värmlands Museum.
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Analys av utredningsområdet kulturhistoriska utveckling
Inom utredningsområdet finns spår från mänskliga aktiviteter från järnåldern vilka
utgörs av två stensättningar. Båda stensättningarna ligger på bergshöjder inom
utredningsområdet. Vid tiden för när stensättningarna anlades har stensättningen
nära gårdarna vid Dingelsundet legat på en ö medan den norra stensättningen legat
på fastlandet strax innanför det sund som skiljt ön från övriga landmassor i området.
Att området vid Dingelsundet ursprungligen utgjort en ö tyder det första
gårdsnamnet Dingelsöön på som dyker upp under andra hälften av 1500-talet.
Häradsekonomiska kartan från slutet av 1800-talet visar även hur en våtmark sträckt
sig tvärs över den udde som utgör Dingelsundet och kartan visar möjligen hur sundet
och ön tidigare sett ut.

Figur 15. Den stora och tydliga grunden efter ett av uthusen vid Dingelsundets gård. Foto från nordväst.
Ellinor Forssell. Värmlands Museum.

I de centrala delarna av utredningsområdet, kring gårdarna vid Dingelsundet, är
landskapet öppet. Här påminner landskapet till vissa delar om det agrara landskap
som går att återfinna på 1800-talets kartor. Ett stort antal byggnader från den här
tiden saknas medan andra lämnat efter sig spår i landskapet i form av grunder och
spismursrösen. Vissa åkrar norr och söder om gårdarna har även vuxit igen och åter
blivit skogsmarker. Under 1838 skiftas Dingelsundet och markerna delas upp på två
brukare. Senare kommer ytterligare hemmansklyvningar att bilda fler gårdsenheter
på udden. Norr om Dingelsundets ägor låg under 1800-talet gården Knappstads ägor
och här kom två torp att anläggas någon gång under 1800-talet.
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De äldre historiska kartorna berättar annars att fisket och vasstäkterna utgjort
viktiga näringar i området. Genom kartmaterialet samt berättelser från boende i
området får vi även veta att det i huvudsak var lax som fiskades vid udden och att
fisket skedde genom notkast. Dessa sysslor har getts sådan betydelse att man valt
att låta platserna för dessa aktiviteter fortsatt vara samfällda efter det att området
skiftats . I skogen i de södra delarna av udden vid Dingelsundet nämner man att
jordägarna utan hinder kan hänga upp not samt uppföra notbodar även efter det att
delningen skett.
Idag finns synliga lämningar inom utredningsområdet som berättar om vattnets
betydelse i form av en mindre naturhamn där stenpackningar skvallrar om äldre
konstruktioner på platsen. Här påträffades även ristningar i berget. Vid inventeringen
påträffades även lämningar efter ett skåre/jaktvärn som visar att man troligtvis
jagat sjöfågel i våtmarken norr om gårdarna.
Under senare delen av 1800-talet anläggs en skola i området. Funktionen som skola
upphörde under 1900-talets första hälft vilket sker ungefär samtidigt som området
genomkorsas av en järnväg ut till Uddeholmbolaget vid Skoghall. Under 1920-talet
anläggs de första fritidshusen i området både på Dingelsundets men även
Knappstads ägor. Under 1930-talet bildas ett sommarstugeområde ute vid
Göteborgsudden i utredningsområdets norra del. Sommarstugorna tillsammans med
torpet Haga rivs och flyttas under 1960 talet när ammunitionsfabriken vid Zakrisdal
behöver utvidga sitt skyddsområde.

Särskilda kulturmiljöer och objekt
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 sammansatta miljön där de
olika lämningarna ingår som utgör det objekt som bör lyftas fram.
Inom utredningsområdet påträffades ett flertal kulturmiljöer som innehåller
lämningar vilka på olika sätt representerar områdets historia från 1800-talet och
framåt. Merparten av de lämningar som tidigare fått ett högt samlat värde vad gäller
deras förmåga att förmedla utredningsområdets kulturhistoriska utveckling ingår på
ett eller annat sätt i skilda kulturmiljöer som presenteras nedan. Vissa lämningar
utgör emellertid enskilda objekt som genom sin lämningstyp kan berätta om viktiga
delar av områdets kulturhistoria.
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Figur 16. Husgrund (Obj 9) med stentrappa ute vid en ö väster om Göteborgsudden. Foto från väster. Hans
Olsson. Värmlands Museum.

Kulturmiljö 1: Lämningarna efter den tidiga sommarstugebebyggelsen vid
Göteborgsudden visar på ett bra sätt hur sommarstugeområden växer fram i
Karlstad under 1920-1930 och flertalet av lämningarna är mycket tydliga. Detta gäller
främst de lämningar som ligger på den lilla ön strax väster om Göteborgsudden där
husgrunder och terrasser samsas med mindre kallkällare. Ut till ön är en
iordningställd gångbro och ute på ön är ordnade grill - och rastplatser. På Göteborgsudden sker reflektioner över det som varit och den utveckling som skett i området på
ett naturligt sätt och lämningarna kan därmed ge ett mervärde för besökande på
platsen.
Kulturmiljö 2: Lämningarna efter torpet Göteborg beskriver hur området vid sidan
av de större gårdarna vid Dingelsundet och Knappstad under 1800-talet kom att tas i
bruk av torpare som tog upp och började bruka de perifera markerna. Lämningarna
består av en mycket tydlig källargrund samt en husgrund och en stengärdesgård. En
bit från husgrunden är en informationsskylt som beskriver lämningen.
Kulturmiljö 3: Hamnområde med ristningar i bergshäll. Lämningarna är de enda
faktiska lämningarna som idag berättar om Vänerns och fiskets betydelse för de
boende i området under historisk tid. Dessa lämningar tillsammans med skriftliga
belägg berättar således om mycket viktiga näringar, som fiske och sjöfart, för de som
valt att bosätta sig ute vid Dingelsundet.
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Kulturmiljö 4: Det öppna landskapet kring gårdarna, fastigheterna 2:1 och 2:21, vid
Dingelsundet som visar hur området såg ut när den agrara verksamheten fortfarande
var en viktig del av livet för de boende ute vid Dingelsundet. Här finns även lämningar
såsom spismursresten efter gårdssmedjan som berättar om aktiviteter knutna till
gården Dingelsundet. I området är även ett utpekat boplatsläge vilket även det talar
för att området även i fortsättningen bör vara fritt från vidare exploateringar.
De enskilda objekten utgörs av skåret/jaktvärnet som tillsammans med berättelser
från boende i området visar på jaktens betydelse, i det här fallet talar även skårets
placering i terrängen om vilken typ av vilt som man jagat. Ett annat objekt som är väl
synligt i terrängen och som berättar om aktiviteter knutna till gårdarna vid
Dingelsundet är lämningarna efter gårdssmedjan.
Kulturmiljö 5: Fastigheterna 2:48-2:49 köptes 1919 och styckades då av från
fastigheten Dingelsundet 2:2. Med pråm fraktades byggnadsmaterial ut till platsen
och här uppfördes det tvåvåningshus som står här idag, kallat ”Uddvik”.
Dingelsundet 2:46 och 2:47 uppfördes under åren 1921-22 av två vänner, en köpman
Otto Arne och lagerchef John Nilsson.
Kulturmiljö 6: Dessa fastigheter utgår goda exponenter för den bebyggelseutveckling
som skedde på Dingelsundet på 1920- och 30-talet i samband med införandet av
lagstadgad semester. Det var vid den här tiden som sportstugan blev ett begrepp
och små enkla fritidshus växte fram. Fastigheterna 2:43 och 2:44, ”Klintvika”, var de
första att bebyggas ute på udden. Allt byggnadsmaterial fraktades sjövägen. Senare
påbörjades arbetet med en väg, från udden in mot land. Vägen färdigställdes i
samband med att fler stugor uppfördes på udden under 1930-talet.
Kulturmiljö 7: Sommarstugeområdet på Dingelsundets sydspets omfattar ett antal
mindre tomter som alla var bebyggda vid 1900-talets. Husen har med åren delvis
bytts ut och den samlade bebyggelsen uppvisar idag ett brett spektra av
sommarstugor varav den äldsta, 2:78, enligt uppgift är uppförd 1925. Området har
alltjämt en bibehållen karaktär.
Kulturmiljö 8: Genom Tor Silves inventering av bebyggelsen i området år 2001 vet vi
att bebyggelsen ute på Stora och Lilla Skårholmen i huvudsak utgörs av mindre
fritidshus. Vilka förändringar som skett sedan dess är dock inte utrett. Av kartor att
döma har inga större förändringar skett beträffande byggnadernas läge sedan 1960talet. Stora Skårholmens ägs gemensamt av stugägarna med undantag för den
avstyckade fastigheten Dingelsundet 2:112. Lilla Skårholmen hör till fastigheten
Dingelsundet 2:21. De första stugorna kom till i slutet av 1930-talet. Tor Silves bildar
att stugorna huvudsakligen är tillkomna under 1940- och 50-talet, karaktäristiskt
placerade i naturmark.
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Figur 17. Översiktsbild över framinventerade kulturmiljöer inom utredningsområdet.

Kulturvärdenas inverkan på planeringen
Grunden till Värmlands Museums ställningstagande är förekomsten av enskilda
fastigheter med kulturhistoriskt värde och särskilda kulturmiljöer inom
utredningsområdet.
Vid den arkeologiska inventeringen kunde vi konstatera att ett natur- och
kulturreservat bildats vid Göteborgsudden med skyltar som bland annat berättar att
området blivit tillgängligt för allmänheten och att det även är ett populärt
utflyktsmål. De här iordningsställda stigarna, broarna med tillhörande bänkar och
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grillplatser är ett väldigt bra exempel på hur kulturmiljön kan komma besökande till
del och bli ett besöksmål i sig. Värmlands Museum menar att den här miljön eller
åtminstone delar av den även fortsättningsvis bör bevaras och vårdas. Vissa
lämningar skulle kunna rensas ytterligare från träd och sly såsom exempelvis
husgrunden vid torpet Göteborg samt den stengärdesgård som befinner sig strax
söder om torpet. Likande skyltar som finns vid torpet Göteborg och infarten till
”Kulturstigen” skulle med fördel även kunna uppföras ute vid kulturmiljö 1.
Det öppna landskapet vid Dingelsundsgårdarna borde även fortsättningsvis hållas
öppet. Här har några byggnader nyligen uppförts och genom deras läge i terrängen
så lyfts blicken från den kulturhistoriska miljön i området och blicken dras mot dessa
istället för tvärtom vilket borde vara önskvärt. Värmlands Museum menar därför att
eventuell nybyggnation istället bör ske i skogsmarken väster och söder om
Dingelsundets gård. Längs vattnet har redan ett flertal större villor börjat uppföras
och de eventuella lämningarna efter det i området omtalade fisket är sedan länge
borta. Ett sätt att ändå låta kulturhistorien leva vidare i området skulle kunna vara
att namnge de befintliga vägar och bostadsområden som växer fram efter de namn
som tidigare nämnts. Namns som ”Tvärsläpa laxkast”, ”Raskastet” och ”Bergkastet”
samt ”Guppakastet” beskrivet på ett bra sätt fiskets historiska betydelse i området
men även för Vänerregionen i stort. Om lämningar efter fisket är borta i det redan
bitvis utbyggda området i söder så finns det lämningar efter en hamn med
stenkonstruktioner och en ristning i berget längre norrut. Hamnen som är relativt
oansenlig talar emellertid om Vänerns betydelse i området. Lämningarna ligger
längst ute på en udde och borde därför inte utgöra några hinder för framtida planer i
området.
Enstaka objekt som skåret och härden med tillhörande vindskydd är lämningar som
är relativt obetydliga men som ändå berättar om hur området brukats under historisk
tid. Värmlands Museum anser därför att försiktighet bör råda vid eventuella framtida
exploateringar i deras närhet.
Under senare år har ett flertal av fritidshusen ute på Dingelsundet ersatts med
större villor avsedda för permanentboende. Ett exempel på detta är Dingelsundet
2:38 där stuga från 1932, byggd på naturmark fått ge plats för en modern, putsad
enplansvilla och garage omgiven av nyplanteringar i form av tuijahäckar. Andra
exempel är Dingelsundet 2:67, 2:68 och 2:70. I det första fallet pågår under hösten
2009 en nybyggnation nere vid vägen av ett platsbyggt hus i en våning. Man kan ana
ett säreget hus som kommer smälta in bra i miljön. I de båda andra fallen har mindre
sommarstugor från 1930-talet gett vika för tidstypiska kataloghus med omgivande
gräsytor. Här har mycket liten hänsyn tagits till områdets karaktäristik.

Kulturmiljöutredning vid Dingelsundet

33

Figur 18. Markberedning inför uppförandet av en ny villa. Troligen fabriksbyggd. Foto: Mattias Libeck.
Värmlands Museum.

Karaktäristiskt för den nybyggnation som ägt rum under senare år är att mycket
liten hänsyn har tagits till de topografiska förutsättningarna. Detta är ett gemensamt
karaktärsdrag för den äldre bebyggelsen, där lämpliga höjdlägen i naturen valts ut för
bostadshus och ekonomibyggnader. En förklaring till den sentida utvecklingen är att
många hus köps färdigtillverkade från fabrik. Transport och montering av husen
kräver breda vägar, en plan yta och gott om utrymme runtom huset. En annan är
förklaring ligger i tycke och smak och viljan att tukta och ordna sin omgivande natur
med perfekta gräsytor, stensatta terrasseringar och gångar och moderiktiga växter.
Det finns även flera bra exempel på hur nya byggnader anpassats efter den
befintliga miljön. Fastigheten 2:102 står idag en modern villa uppförd i äldre stil. Huset
är det tredje på platsen. Omkring 1920 uppfördes ett sommarhus som kallades
”Bergsstugan”. Stugan hyrdes i perioder ut till sjuksköterskor i Karlstad som ett slags
sommarhem. I samband med ett ägarbyte, där tidigare ägarinnan till grannfastigheten 2:49 övertog Bergsstugan, flyttades det befintliga huset för att så
småningom hamna på fastigheten 2:79. En ny stuga uppfördes, som i senare tid
ersattes av en ljusfärgad trävilla. Trots att marken runtom byggnaden sannolikt
banats av och en gräsmatta anlags med nyplanteringar av olika slag uppfattas huset
som byggt i naturmark. Till detta bidrar den anspråkslösa grusvägen som leder till
huset från huvudvägen. Ett annat exempel är 2:84, där det nybyggda huset smälter
väl in miljön, beläget på samma plats som en tidigare sommarstuga. Ytterligare ett
exempel är 2:109, där en modern villa uppförts i naturmark på platsen för en tidigare
stuga.
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Figur 19. Sprängning i närheten av ”Klintvika”. Foto: Mattias Libeck. Värmlands Museum.

Sammanfattning
På uppdrag av Karlstad kommun har Värmlands Museum under november månad år
2009 genomfört en kulturmiljöutredning i området vid Dingelsundet. Tre arkeologer
och två byggnadsantikvarier har efter arkivstudier genomfört fältarbete i området.
Genom studier av äldre kartmaterial samt tidigare sammanställningar av intervjuer i
området kan man se att det finns immateriella värden kopplade till
utredningsområdet. Här finns berättelser om livet vid Dingelsundet från 1800-talet
och framåt vilka är starkt kopplade till de äldre gårdarna och stugorna men även de
boendes tidigare förhållande till i huvudsak det intilliggande vattnet.
I övrigt kan sägas att det kulturhistoriska värdet inom utredningsområdet till stora
delar är kopplat till de idag mer eller mindre synliga lämningarna som finns i
landskapet samt kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer.
Vid kulturmiljöutredningen påträffades ett antal övriga kulturhistoriska lämningar.
Bland dessa anser Värmlands Museum att det finns ett antal lämningar som antingen
ensamma eller tillsammans med andra på ett bra sätt bidrar till kunskaper kring
områdets kulturhistoriska utveckling.
Genom studier av områdets kulturhistoria kommer Värmlands Museum fram till
att fortsatt byggnation i området är lämpligast i de skogsområden som befinner sig
norr och söder om gårdarna vid Dingelsundet. Här har delar av de äldre åkermarkerna
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vuxit igen medan området vid gårdarna fortfarande utgörs av ett öppet
kulturlandskap.
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