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PM – Kulturhistorisk värdering, historik och 

karaktärsbeskrivning Bomstadbadens camping.  

Bomstadbadens campingområde ingår i Västra stadsdelsområdet där 

kulturmiljöinventering pågår till Karlstad kommuns kulturmiljöprogram. 

Området har fältinventerats men är ännu inte färdigställt och publicerat i 

kulturmiljöprogrammet.   

Antikvarisk bedömning 

Bomstadbadens campingområde är bedömt till RÖD-Värdefull miljö i 

Kulturmiljöprogrammet och omfattas då av PBL 8 kap. § 13. 

Totalt fem byggnader/objekt bedöms som RÖD-Särskilt värdefull (PBL 8 

kap. § 13) och BLÅ-visst värde (PBL 8 kap. § 17).  

Den antikvariska bedömningen är att särskilt värdefulla byggnader ska 

skyddas i detaljplan med hänvisning till PBL 2 kap. § 6. Området ska 

omfattas av utformningsbestämmelser för att bibehålla områdets karaktär 

och anpassa framtida bebyggelse till den värdefulla miljön (se rubrik 

Områdets karaktärsdrag nedan). 

Värdefulla byggnader/objekt 

• Campingområdets äldsta byggnad serveringsbyggnaden från år 1934 

(RÖD). 

• Sportstuga från 1930-40-talet på arrendetomt i områdets östra del 

(RÖD). 

• Telefonkiosk från 1950-talet (RÖD). 

• Campingområdets övriga äldsta byggnader från 1950-talet, placerade 

närmast stranden; röda ”stuglängor”, röd förrådsbyggnad (BLÅ). 

• Sportstuga från 1930-40-talet på arrendetomt i områdets östra del 

(BLÅ).  

• Kulturlämning efter torp (ej utpekat i kulturmiljöprogrammet då det 

är en kulturlämning, RAÄ-nr Karlstad 45:1). 
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Karta över området 

Kartan visar campingområdet med dess byggnader och bedömningarna för 

miljö och byggnad/objekt i kulturmiljöprogrammet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

”STUGLÄNGOR” & 

FÖRRÅD 1950-TAL 

ARRENDESTUGOR  

1930-1940-TAL 

SERVERINGSBYGGNAD 1934 

ÄLDRE VÄGSTRÄCKNING 

TORPLÄMNING 

TELEFONKIOSK 

SERVICERBYGGNAD 2006 

SERVICERBYGGNAD 1979 

CAMPINGSTUGOR 1998 

RECEPTION 1998 

CAMPINGSTUGOR 1983 
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Kulturhistorisk värdering 

Bomstadbadens camping är en av Sveriges äldsta campingar och grundades 

år 1927 av bröderna Axel, Birger, David och Gunnar Nordentjell. 

Campingen ägs och drivs än idag av familjen Nordentjell, nu av tredje 

generationen. Från att campingen startade fram till omkring 1950-talet 

bestod besökarna framförallt av Karlstadbor som gjorde dagsutflykter eller 

helgutflykter med tält.  

Att ägna sig åt camping är en följd av 1800-talets- och det tidiga 1900-talets 

växande förorenade städer som frambringade ideologier om friluftsliv som 

hälsofrämjande för kropp och själ. Badorter, badhotell och stora 

sommarvillor blev vanligt för samhällets övre klasser.  

In på 1900-talet blev små sportstugor och camping en möjlighet för en 

bredare allmänhet att ta del av friluftslivet. 1938 lagstadgades även två 

veckors semester för alla. Vilket tillsammans med förbättrade ekonomiska 

och sociala villkor ledde till en stor ökning av campingar och fritidshus.  

Bomstadbaden har ett samhällshistoriskt- och socialhistoriskt värde som ett 

campingområde från tidigt 1900-tal. Att området i närmare hundra år har 

kvar samma användning samt ägande ger området ett högt kontinuitetsvärde. 

Området har även ett högt miljöskapande värde med karaktär av äldre 

camping där småskalig bebyggelse förhåller sig till naturen.  

 

Värdefulla karaktärsdrag  

• Bebyggelsens anpassning till platsens natur. 

• Låg och småskalig bebyggelse på naturtomt bland höga tallar. 

• Byggnader i 1-1,5 våningsplan. 

• Flacka sadeltak och valmade tak utan takkupor. 

• Takmaterial av plåt eller takpapp i svart kulör och mörka- eller röda 

takpannor. 

• Fasadmaterial av stående träpanel i dova kulörer. Större delen av 

byggnaderna har fasader i röd kulör.  

• Byggnader med låg sockel. 

• Områdets äldre vägsträckning mellan Bomstad och Lövnäsängen. 

• Att verksamhetens huvudbyggnader är placerade vid den äldre 

vägsträckningen vilket gör vägen central i området.  

• Markbeläggning av grus, naturstigar, sand och stenplattor, utan stora 

asfalterade ytor. 

• Tidstypisk telefonkiosk som var vanligt förekommande för det tidiga 

1900-talets fritidsområden.  
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Områdets låga och småskaliga bebyggelse bland höga tallar. Här syns 

campingstugor från 1983.  

Telefonkiosk, rödmarkerad i kulturmiljöprogrammet. 

”Stuglängor” från 1950-talet. Placerade mellan stranden och områdets 

äldre vägsträckning och tillhör idag campingens äldsta bebyggelse.  



   Sid 5(10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förrådsbyggnaden och ”stuglängorna” från 1950-talet anpassade till 

platsens natur.  

Serveringsbyggnaden från 1934 med tillbyggnad från 1950-talet. 

Byggnaden är idag campingområdets äldsta byggnad.   

Receptionsbyggnad från 1998 som förhåller sig till områdets karaktär 

med låg volym, flackt tak och träfasad, men med ett för sin tid tidstypiskt 

uttryck.   
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Sportstuga från 1930-40-talet på arrendetomt i områdets östra del. 

Bedömd till röd – särskilt värdefull i kulturmiljöprogrammet.   

Sportstuga ”Barnens hus” från 1930-40-talet på arrendetomt i områdets 

östra del. Bedömd till blå – visst värde kulturmiljöprogrammet.   

Campingstuga från 1998 som förhållit sig till befintlig bebyggelse och 

som med ett tidstypiskt uttryck samtidigt återblickar på utformningen av 

fritidshus från 1900-talets första hälft.  
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Områdets historik 

Kort redovisning av områdets historik via historiska kartor. Bomstadbadens 

campingområde är markerat med vit pil.  

 

1791 Delning av skog 

Området där campingen ligger idag består av skogsmarker ”D. Löfnäs skog”. 

Marken är belägen mellan gården Löfnäs i öster och torpet Lövnäsängen i 

öster. Bomstad gårds marker sträcker sig norr om området.  

 

 

1883-95 Häradsekonomiska kartan 

Torp med vägsträckning genom det som idag är campingområdet. Löfvenäs 

gård ligger nu vid Lövsnäsängens i väster och Bomstad gårds marker 

sträcker sig ner till torpet. Vägen förbi torpet ledde mellan de två gårdarna 

och torpet består idag av en kulturlämning med grundmur och spismursröse.  
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1962 Ekonomiska kartan 

Området har varit camping sedan starten år 1927. Verksamhetens bebyggelse 

är placerad mellan vägen och stranden. Byggnaderna är idag 

campingområdets äldsta och består av ”stuglängorna”, serveringsbyggnaden, 

förrådsbyggnaden. Campingen är omgiven av ett stort antal fritidshus.  

 

 

Bomstadbadens camping i årtal 

1927 Bröderna Axel, Birger, David och Gunnar Nordentjell startade 

Bomstadbaden på familjens ägor under Södra Bomstad gård. 

En mindre kiosk på stranden byggdes, den finns inte kvar idag. 

1934 Nuvarande serveringsbyggnad uppförs och är idag campingens 

äldsta byggnad.  

1930-40-tal De små fritidshusen på arrendetomter som idag ligger inom 

campingområdet byggs.  

1950-tal Severingsbyggnaden byggs till och de röda ”stuglängorna” 

samt förrådsbyggnaden vid stranden byggs.  

1979 Servicebyggnad uppförs.  

1983 Första campingstugorna byggs i områdets norra del.  

1998 Receptionsbyggnad uppförs.  

1998 Campingstugor byggs i områdets sydöstra del.  

2006 Service- och relaxbyggnaden uppförs. 
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Historiska fotografier 

Fotografier som visar Bomstadbaden under sent 1930-tal. Fotografierna har 

titeln ”Karlstads riviera, en solig sommar innan kriget” och är hämtade från 

Värmlands museums digitala bildarkiv.  
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