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Inledning 
På uppdrag av Karlstads kommun har personal från Värmlands Museum utfört en 
kulturmiljöutredning vid Skutberget i Karlstad. Kulturmiljöutredningen föranleddes 
av kommunens arbete med ett planprogram för området. Planprogrammet tar bland 
annat upp vilka utvecklingsmöjligheter som finns i området.  
 
   Fältarbetet genomfördes i november 2008.  
 

 
 
Figur 1. Topografiska kartan i skala 1:50 000 med utredningsområdet markerat med röd färg. Lantmäteriet. Ärende nr 

MS2005/01156. 
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Områdesbeskrivning och historik 
 
Utredningsområdet ligger i sydvästra utkanten av Karlstad tätort och intill sjön 
Vänern. De södra delarna av utredningsområdet består av bergig skogsterräng medan 
det i övrigt finns lite större områden med tidigare uppodlad mark som idag utgörs av 
fotbollsplaner och ett större campingområde. De nordöstra delarna av 
utredningsområdet består av utfyllda markområden som tidigare utgjort en mindre 
vik av sjön Vänern där det idag finns en drivingrange för golfare. 
 
   Inom utredningsområdet finns inga sedan tidigare kända förhistoriska lämningar 
såsom gravar eller lösfynd. Norr och väster om utredningsområdet finns emellertid 
gravar i form av stensättningar (RAÄ 40:2 och RAÄ 44) samt ett röse (RAÄ 40:1). 
Dessutom finns en fornborg cirka 2,5 km väster om utredningsområdet och 
tillsammans visar lämningarna på förekomsten av möjliga förhistoriska bosättningar i 
närområdet.  
 
   Strandlinjeberäkningar från SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) visar 
emellertid att utredningsområdet blivit möjligt att bebo tidigast under järnåldern. 
Tidigare har utredningsområdet i huvudsak varit täckt av sjön Vänerns vattenspegel 
och det troliga är att de äldre bosättningarna står att finna norrut, från 
utredningsområdet sett, närmare de förhistoriska gravarna. 
 
   Inom utredningsområdet ser vi de äldsta spåren efter mänskliga aktiviteter genom 
omnämnandet av gården Fintan år 1568 (RAÄ 109). Därefter omnämns gården 
Fintatorp år 1616. Dessa gårdar utgjorde ursprungligen de fastigheter på vilka 
utredningsområdet är beläget inom. Enligt lantmäterikartor från 1700- och 1800-
talen kan man se att gården Fintatorp först delas upp i två enheter som ligger 
placerade intill varandra. Den ena gården flyttas under tidigt 1800-tal till sitt 
nuvarande läge norr om de på 1700-talets lantmäterikarta belägna gårdarna. 
 
   Namnet Skutberget har uppstått som en följd av att området tidigare utgjort en 
ankar- och lastageplats. Enligt Christer Westerdahl omnämns år 1773 att platsen ”i 
förra tider” har utnyttjats som hamn (Westerdahl, 2003). Möjligen har området 
nyttjats som hamnläge till den ovan nämnda gården Fintan. 
 
   Vid 1900-talets början tillhörde Skutberget gården Eriksberg, belägen strax nordost 
om Skutberget, på andra sidan E18. Det var ägarna till Eriksberg som från omkring 
1930arrenderade ut mark för uppförandet av sommarstugor på höjderna närmast 
Vänern. Efter semesterlagstiftningens införande på 1930-talet, tillsammans med 
förbättrade ekonomiska och sociala villkor, blev det möjligt för en bredare allmänhet 
att skaffa sig ett fritidsboende. År 1944 såldes egendomen Eriksberg till Karlstads 
kommun och ägarna av sommarstugorna fick nu se sig som hyresgäster. 
 
   Nästa etableringsfas tog sin början i slutet av 1940-talet då Skid- och 
Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Karlstad etablerade sig här. Skutberget 
utvecklades med tiden, med hjälp av såväl kommunala medel som ideella krafter, till 
det friluftsreservat det är idag. Man började med en bastubyggnad år 1948 och under 
åren därpå byggdes både vägar och andra ändamålsenliga byggnader. Bland annat 
uppfördes en intendentbostad som under många år var bostad åt Anders Forsell, en 
mycket viktig person för såväl Friluftsfrämjandets etablering som friluftsområdets 
tillkomst . Man drog även fram el, vatten och avlopp samt lade stor kraft på röjning 
av området. Tanken vid den här tiden var att Skutberget skulle bli ett reservat för alla 
stadsbor som saknade sommarstugor eller en egen badstrand.  
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   År 1955 invigdes den så kallade Skutbergsgården med sal på nedervåningen avsedd 
för undervisning och intagande av matsäck med mera och rum för samkväm och 
sammanträden på andra våningen. Året därpå började bygget av en ny bastu nere vid 
sjön. Vid det här laget fanns också en campingplats etablerad. Där saknades 
emellertid ännu vatten och avlopp. 
 
   På 1960-års ekonomiska karta redovisas ett 30-tal sommarstugor i 
utredningsområdet, belägna längs Sjöåsen och vid Fintans gamla tomt. Vid de gamla 
gårdstomterna i områdets nordvästra del fanns vid tiden tre gårdar med namnet 
Fintatorp, och större delen av det landområde som idag utgör campingplats och 
fotbollsplaner var brukad jordbruksmark. Skutbergets karaktär som motions- och 
rekreationsområde blev än mer tydligt när man vid 1970-talets början lät uppföra 
motionscentralen med dusch- och omklädningsrum, träningslokaler mm, vilken är 
ett uppskattat besöksmål för stadens motions- och friluftsivrare. Vid 1980-talets slut 
anlades en driving range i områdets nordöstra del. Intill denna uppfördes ca 10 år 
senare en mindre klubbstuga som enligt muntliga uppgifter skall vara en flyttad 
byggnad som tidigare har stått vid någon av stadens barnlekar. Strax söder om 
klubbstugan står en byggnad som idag nyttjas som förråd men som ursprungligen 
byggdes som avloppsreningsverk i samband med att motionscentralen uppfördes. 
Campingen har på senare år expanderat kraftigt och är idag ett dominerande inslag i 
miljön. 
 

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) samt 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. Samtliga objekt som registreras som fasta 
fornlämningar har granskats av Hans Olsson som har platsledarkompetens hos 
Riksantikvarieämbetet. 
 

Inventeringsresultat 
 
Nedan följer en lista på påträffade objekt vid inventeringen men även en 
fornlämning som redan var registrerade i fornminnesregistret (FMIS). För 
orienteringsuppgifter kring de skilda objekten som beskrivs i listan se figur 5 sidan 
9. 
 
ID Lämningstyp Status 
1. Husgrund Övrig kulturhistorisk 

lämning 
2. Källare Övrig kulturhistorisk 

lämning 
3. Husgrund Övrig kulturhistorisk 

lämning 
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4. Terrassering Övrig kulturhistorisk 
lämning 

5. Terrassering Övrig kulturhistorisk 
lämning 

6. Terrassering Övrig kulturhistorisk 
lämning 

7. Husgrund Övrig kulturhistorisk 
lämning 

8. Terrassering Övrig kulturhistorisk 
lämning 

9. Husgrund Övrig kulturhistorisk 
lämning 

10. Betongfundament Övrig kulturhistorisk 
lämning 

11. Husgrund Övrig kulturhistorisk 
lämning 

12. Stentrappa Övrig kulturhistorisk 
lämning 

13. Terrassering Övrig kulturhistorisk 
lämning 

14. Stentrappa Övrig kulturhistorisk 
lämning 

15. Husgrund Övrig kulturhistorisk 
lämning 

16. Terrassering Övrig kulturhistorisk 
lämning 

17. Stentrappa Övrig kulturhistorisk 
lämning 

18. Terrassering Övrig kulturhistorisk 
lämning 
 

19. Stentrappa Övrig kulturhistorisk 
lämning 

20. Terrassering Övrig kulturhistorisk 
lämning 

21.  Terrassering Övrig kulturhistorisk 
Lämning 

22. By/gårdstomt Fast fornlämning 
23. By/gårdstomt Fast fornlämning 
24. Husgrund Fast fornlämning 
25. By/gårdstomt (RAÄ 109) Fast fornlämning 
26. Ristning, 

medeltid/historisk tid  
Övrig kulturhistorisk 
lämning 

27. Källare Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Figur 2. Tabell över nypåträffade objekt och registrerade lämningar i fornminnesregistret. 
 
 
   Vid kulturmiljöutredningen påträffades sammanlagt 27 objekt. Av dessa utgörs fyra 
objekt av fasta fornlämningar. Ett av dessa, objekt 25, består av Fintans gamla tomt 
som i fornminnesregistret har beteckningen RAÄ nr 109. Vid inventeringstillfället 
kunde det konstateras förekomsten av en husgrund med spismursröse samt en 
jordkällare som utgör lämningar efter gården Fintan. Värmlands Museum kommer på 
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grund av de nypåträffade lämningarna föreslå en förändring av fornlämningsområdet 
för den befintliga fornlämningen RAÄ 109.  
    
   Fornlämningsområdet kommer att vara mer anpassat efter de faktiska lämningarna 
men även efter de rådande topografiska förutsättningarna i området. Det nya 
föreslagna fornlämningsområdet är markerat som en röd yta i anslutning till det 
befintliga fornlämningsområdet för RAÄ 109 på figur … sidan.  
 
    Ytterliggare en husgrund med spismursröse (objekt 24) påträffades inom 
utredningsområdet. Husgrunden som ligger i ett impediment inom gården Fintans 
tidigare ägor och i anslutning till entrén för campingområdet finns inte på någon 
karta från 17-1900-talen. Spismursrösets flacka form samt att det enbart består av 
skärviga stenar och bränd lera gör att vi förmodar att husgrunden representerar en 
tidig etableringsfas i området. Kanske det här är den ursprungliga platsen för gården 
Fintan som omnämns 1568.  
 
   I övrigt kunde ytterligare två fornlämningar (objekt 22 och 23) konstateras genom 
att 1775 års lantmäterikarta över gården Fintatorps ägor rektiferades mot dagens 
ekonomiska karta. Vid rektifieringen kunde platsen för de två gårdarna pekas ut strax 
söder om dagens befintliga gård. I anslutning till den ena gårdstomten (objekt 23) 
från 1700-talet finns en jordkällare, i övrigt finns inga synliga lämningar efter 
gårdarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.  Spismursröset i husgrunden som utgör objekt 24. Fotografi från sydöst. Foto. Hans Olsson 
Värmlands Museum. 
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Figur 4. Fotografi över ristning i häll (objekt 26) vid Fintans gamla tomt. Fotografi från väster. Foto. 
Björn Wallbom Värmlands Museum. 
 
 
   Ovan nämnda lämningar är skyddade enligt kulturminneslagen och ingrepp i fast 
fornlämning med tillhörande fornlämningsområde kräver tillstånd enligt 2 kap 12 § 
enligt kulturminneslagen. Skyddsområdet kring fornlämningarna bestäms av 
Länsstyrelsen i Värmland och varierar i storlek men kan sägas vara mellan 25-50 
meter beroende på vilken typ av fornlämning det rör sig om. 
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Figur 5. Översiktsbild över nypåträffade objekt och befintliga lämningar i fornminnesregistret vid 
Skutberget. Linjeobjekt består av terrasseringar och stentrappor. 
 
   Förutom de påträffade fasta fornlämningarna påträffades 23 övriga kulturhistoriska 
lämingar i form av en ristning i en häll, husgrunder, källare, terrasser och stenlagda 
trappor i skogsmarkerna. Merparten av dessa påträffades i skogsmarken i den södra 
delen av utredningsområdet och utgör lämningar efter den sommarstugebebyggelse 
som anlades här på 1930-talet. Några av dessa finns fortfarande kvar som tydliga 
markörer i skogslandskapet medan andra håller på att försvinna genom att skogen 
sakta växer över dem.  
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Figur 6. 1775 års lantmäterikarta över gården Fintatorp rektifierad mot dagens ekonomiska karta. De 
röda markeringarna (objekt 22 och 23) visar var tomterna legat enligt den historiska kartan.   
 
   Flertalet av lämningarna i den östra delen av det tidigare sommarstugeområdet är 
borta genom att man planat ut och förändrat topografin i området. Vid objekt 3 och 
4 har man anlagt ett utkast för Skutbergets discgolfbana vilket har gjort att delar av 
terrasseringen rasat i väster.  
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Figur 7. 1960 års ekonomiska karta över Skutberget rektifierad mot dagens ekonomiska karta. Här ser 
man hur de påträffade husgrunderna, terrasserna och stentrapporna för cirka 50 år sedan utgjorde en 
del av ett större sommarstugeområde.  
 
   Inom det nya fornlämningsområdet för RAÄ 109 påträffades även en ristning från 
historisk tid som består av en siffra och enstaka initialer (objekt 26). 
 
   Vad gäller lämningar efter utmarksbruk och den agrara verksamheten så återfinns 
inte några sådana i området. Avsaknaden av agrara lämningar i form av 
stengärdesgårdar, odlingsrösen och så vidare kan med all sannolikhet förklaras 
genom anläggandet av Skutbergets camping och friluftsområde under andra hälften 
av 1900-talet. Flertalet av de agrara spåren har säkerligen försvunnit i denna process.  
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   Närheten till vattnet har troligtvis även det resulterat i att man vid sidan av 
odlingen i området till stora delar nyttjat de resurser som vattnet erhållit och inte 
fokuserat på vad skogen kunnat ge. 
De påträffade lämningarna efter sommarstugebebyggelsen är inte skyddade enligt 
kulturminneslagen. Värmlands Museum menar ändock att vissa av lämningarna efter 
sommarstugebebyggelsen med fördel skulle kunna användas i en framtida utveckling 
av området. Här kanske man kan se lämningarna som en resurs i ett framtida 
planeringsunderlag där dessa kan brukas och utgöra en del i ett rekreationsområde 
intill badplatsen. 
 
   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 det här fallet innebär det att terrasseringar, källare och stentrappor tillsammans 
bildar miljöer som kan ge synliga upplevelser men som även genom sina inbördes 
placeringar även kan tala om vad de representerar. För att avgöra vilka lämningar 
som på detta sättet är särskilt bevarandevärda kan lämningarna värderas utifrån 
kriterier såsom upplevelse- och kunskapsvärden. 
 
Upplevelsevärden: Hur objekten uppfattas i landskapet, deras tydlighet beträffande 
utseende, storlek och deras förmåga att förmedla.  
 
Kunskapsvärden: Objektens förmåga att bidra till en samlad bild över områdets 
historia.  
 

Objekts nr Objektstyp Samlat värde 
1 Husgrund Låg 
2 Källare Medel 
3 Husgrund Låg 
4 Terrassering Medel 
5 Terrassering Låg 
6 Terrassering Låg 
7 Husgrund Låg 
8 Terrassering Medel 
9 Husgrund Medel 
10 Betongfundament Låg 
11 Husgrund Medel 
12 Stentrappa Låg 
13 Terrassering Hög 
14 Stentrappa Hög 
15 Husgrund Medel 
16 Terrassering Hög 
17 Stentrappa Hög 
18 Terrassering Hög 
19 Stentrappa Medel 
20 Terrassering Låg 
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21 Terrassering Hög 
26 Ristning historisk tid/medeltid Hög 
27 Källare Låg 

Figur 8. Tabellen visar de olika objektens samlade förmåga att tillhandahålla upplevelser och 
kunskaper.  
 
   En del av objekten bildar mindre sammansatta kulturmiljöer med lämningar efter 
sommarstugebebyggelsen och dessa är objekt 13-15 samt 21 och objekten 16-18. 
Objekten utgör tillsammans med tre idag intakta sommarstugor delar av kulturmiljö 
nr 3.   
 
   Objekt 26 (Ristningen) ingår i kulturmiljö nr 1 och kan troligen kopplas till 
gården Fintan. 
 

Figur 9. Kulturmiljön kring objekten 16-18 med stentrappa och terrasseringar vilka tillsammans utgör 

delar av kulturmiljö nr 3. Fotografi från söder. Foto. Björn Wallbom, Värmlands Museum. 
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Byggnadsinventering 
 

Metod  
Vid utredningen har kartanalyser, litteratur- och arkivstudier i Värmlands Museum 
topografiska arkiv legat till grund för en senare inventering i fält. Någon litteratur 
specifikt om Skutberget och den äldre bebyggelsen har inte påträffats. Någon tidigare 
inventering av bebyggelse i området är heller inte känd. 
 
   Vid den nu genomförda inventeringen dokumenterades bebyggelsen genom digital 
fotografering. Byggnadernas placering i landskapet, dess utformning och funktion 
noterades särskilt utifrån tanken på eventuell framtida exploatering.     
 
   Byggnader som av museet klassas som kulturhistoriskt värdefulla bedöms utifrån 
en tregradig skala: 1A, 1B, 1C. Ej klassade byggnader kommenteras inte. 
 
  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.  
 

Inventeringsresultat 
Av de inventerade fastigheterna har bebyggelsen värderats och klassificerats enligt 
följande resultat: 
 
1A  - 
 
1B  Fintatorp 2:26. Ett bostadshus, två ekonomilängor samt en jordkällare. 
 Fyra st sommarstugor på platsen för tidigare Finta gård. 
 Friluftsfrämjandets kansli, ”Forsellstugan”. 
  
1C Tre st sommarstugor på sydvästra delen av området, Sjöåsen. 
 Friluftsfrämjandets stuga på höjden söder om campingen. 
 Två förrådsbyggnader tillhörande Friluftsfrämjandet. 
 Skutbergsgården. 
 Ladugårdslängan i områdets västra utkant. 
 
   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 bevarandevärde 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 Skutbergsområdets utveckling och 
som har viktiga miljömässiga kvaliteter, men här ligger betoningen framför allt i det 
miljömässiga värdet och i mindre grad i byggnadens detaljutförande. 
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Figur 10. Friluftsfrämjandets två stugor. Överst: Den s k ”Forsellstugan” efter Anders Forsell 
som under period bodde i stugan. Ovan: Stuga belägen på höjden söder om campingen. 
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Figur 11. Översiktsbild över fastigheter och byggnader som klassats som kulturhistoriskt 
värdefulla. 
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Id Fastighet Klass/ingår i 
kulturmiljö 

1 Sommarstuga, Finta gård, Fintatorp 2:2 1B/kulturmiljö 1 
2 Sommarstuga, Finta gård, Fintatorp 2:2 1B/kulturmiljö 1 
3 Sommarstuga, Finta gård, Fintatorp 2:2 1B/kulturmiljö 1 
4 Sommarstuga, Finta gård, Fintatorp 2:2 1B/kulturmiljö 1 
5 Gårdsmiljö, Fintatorp 2:26 1B/kulturmiljö 4 
6 Friluftsfrämjandets kansli, ”Forsellstugan”, Fintatorp 2:2 1B/kulturmiljö 2 
7 Ladugårdsbyggnad, Fintatorp 2:2 1C/- 
8 Sommarstuga, Sjöåsen, Fintatorp 2:2 1C/kulturmiljö 3 
9 Sommarstuga, Sjöåsen, Fintatorp 2:2 1C/kulturmiljö 3 
10 Sommarstuga, Sjöåsen, Fintatorp 2:2 1C/kulturmiljö 3 
11 Stuga tillhörande Friluftsfrämjandet, Fintatorp 2:27 1C/kulturmiljö 2 
12 Förrådsbyggnad, Fintatorp 2:2 1C/kulturmiljö 2 
13 Förrådsbyggand, Fintatorp 2:2 1C/kulturmiljö 2 
14 Skutbergsgården, Fintatorp 2:2 1C/kulturmiljö 2 

 

 

Figur 12. Lista över de objekts som finns markerade på kartan över kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader. Se figur 11. 
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Särskilda kulturmiljöer och objekt 
 

 
Fig 13. Översiktsbild över särskilda kulturmiljöer inom utredningsområdet. 
 
Kulturmiljö nr 1: Sommarstugeområdet vid platsen för gamla Finta gård. Idag 
återstår fyra av tidigare sju stycken sommarstugor längs den östra höjdryggen. De 
skall enligt uppgift ha uppförts från ca 1930 och framåt. Stugorna minner om en 
viktig exploateringsfas i områdets historia. Längst upp på höjden finns resterna efter 
Finta gård (RAÄ 109) som försvann som gårdsenhet någon gång under 1800-talet. 
Lämningarna består av en husgrund och en jordkällare men även en ristning i en 
häll.  
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Kulturmiljö nr 2: Friluftsfrämjandets anläggningar. Som nämnts ovan uppförde 
Friluftsfrämjandet en första byggnad 1948. Åren närmast efter uppfördes ytterligare 
byggnader av olika slag, däribland Anders Forsells tjänstebostad. De kvarvarande 
byggnaderna, som används än idag, bär alla prägel av sin tid och utgör alla i någon 
mening monument för friluftsområdets grundande. I skogen väster om 
anläggningarna ligger en tidigare sommarstuga som sedan många år används i 
friluftsfrämjandets verksamhet. 
 
Kulturmiljö nr 3: Södra sommarstugeområdet. Här återstår tre stugor. Exakt hur 
många som funnits här tidigare är oklart men i skogen finns gott om lämningar efter 
idag rivna stugor i form av trappor, terrasseringar med mera. Några av dessa 
lämningar (objekt 13-15 & 21 samt objekt 16-18) öster om de kvarvarande 
sommarstugorna utgör mindre sammansatta kulturmiljöer i skogsmarken. 

Figur 14. Befintliga mangårdsbyggnaden vid Fintatorp. Foto från väster.  Foto. Mattias Libeck, 

Värmlands Museum. 

 

Kulturmiljö nr 4: Fintatorp. En karta från 1761 visar att det vid den tiden fanns ett 
torp på platsen med tillhörande markområden. Vid 1800-talets slut fanns här två 
gårdar varav den ena finns kvar, intakt med bostadshus, två större 
ekonomibyggnader och en jordkällare. Manbyggnaden såväl som de två 
uthuslängorna är av betydande ålder och har ett bibehållet äldre utförande. 
Tillsammans utgör de en välbevarad gårdsmiljö som berättar om Skutbergets äldre 
historia. Fintatorp omnämns första gången 1616 och låg då troligtvis söder om 
nuvarande gård.  
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Motivering till ställningstagande och kulturvärdenas 
inverkan på planeringen 
 
Grunden till Värmlands Museums ställningstagande är förekomsten av fasta 
fornlämningar, enskilda fastigheter med kulturhistoriskt värde och särskilda 
kulturmiljöer inom utredningsområdet. 
 
   Inom utredningsområdet bör sommarstugeområdenas karaktärsdrag beaktas och 
bevaras. Egenvärdet hos sommarstugorna är inte alltid betydande, men i helheten 
finns ett miljöskapande värde. Man bör anpassa eventuella nya byggnadernas skala, 
utformning och färgsättning till de redan existerande sommarstugorna. Man bör 
tänka på hur byggnaderna är placerade på tomten och hur tomtmiljön utformas. Ur 
kulturmiljösynpunkt är det viktigt att understryka de enkla naturnära 
fritidshusområdenas värden. De utgör en del av vårt kulturarv och dess kvalitéer bör 
värnas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15.  Utkastet vid discgolfbanan vilken är anlagt på objekt 4 samt nedfarten från densamma vid 

terrasskanten i väster. 

 
   En viktig del i Skutbergets senare historiska identitet utgörs av en fritids – och 
rekreationsbetonande aspekt varför åtminstone några av lämningarna efter de 
sommarstugor som funnits på platsen med fördel kan vårdas och lyftas fram. I 
diskussionen kring dessa lämningar handlar det inte bara om att anlägga ett 
bevarandeperspektiv. Istället bör det finnas en kombination av ett bevarande- men 
framförallt ett brukandeperspektiv i förhållandet till dessa lämningar. Stigarna i 
anslutning till dessa lämningar bör därför hålls öppna för att underlätta 
tillgängligheten till miljöerna som på så sätt kan komma att bli en del i en framtida 
rekreationsmiljö. Genom att tydliggöra stigarna kommer även ett naturligt slitage i 
form av rörelse från besökande på platsen att minimeras, samtidigt som 
stentrapporna kommer att nyttjas och därmed inte att växa igen.  
 
   Vad som kan ske om inte tydliga vägar finns utmarkerade går att beskåda i 
anslutning till objekt 4. Genom att det inte från början har funnits någon naturlig 
väg ned från terrassen i riktning mot väster har denna del troligen raserats genom 
belastningen från de spelande discgolfarna. Här har således inte någon form av 
styrning reglerat var besökarna bör röra sig i området för att undvika slitage på 
lämningarna. 
 
   I norra delen av utredningsområdet finns lämningar efter den södra gården 
Fintatorp i form av en jordkällare men även idag stående byggnader på den norra 
tomten. Miljön kring Fintatorp visar hur området brukats före det togs i anspråk av 



 Kulturmiljöutredning  vid Skutberget  21 

staden för att nyttjas som ett friluftsområde. För att känslan av att befinna sig i en 
agrar miljö fortsatt skall finnas kvar bör en större yta kring Fintatorp även i framtiden 
bevaras öppen och orörd. 
  
   En konsekvens för planerna kring Skutbergsområdet är att det impediment där 
objekt 24 ligger placerat inte utsätts för några exploateringar i form av hus- eller 
vägbygge. På impedimentet påträffades endast en husgrund men i dess närhet torde 
finnas fler idag ej synliga lämningar vilka går att relatera till en tidigare gårdsmiljö.  
 
   Genom att se fornlämningar och befintlig bebyggelse samt de utpekade 
kulturmiljöerna som en resurs i en framtida utveckling av Skutberget kan dessa 
inlemmas i ett framtida planprogram och lyftas fram. Kulturmiljöerna kan 
tillsammans stärka identiteten för området genom att miljöerna belyser skilda delar 
av områdets kulturhistoria. Vissa av objekten kan med fördel tydliggöras genom olika 
skyltprogram och underhållsplaner vilket även ökar deras pedagogiska värde. Genom 
att nyttja befintliga stigar i området kan besökarna riktas på ett sådant sätt att de rör 
sig i miljöerna med minsta möjliga slitage på dessa som resultat. 
 

 

Sammanfattning 

På uppdrag av Karlstad kommun har Värmlands Museum under november år 2008 
genomfört en kulturmiljöutredning i området kring Skutberget. Två arkeologer och 
en byggnadsantikvarie har efter arkivstudier genomfört fältarbete i området.  
 
   Det kulturhistoriska värdet är till stora delar kopplat till de idag synliga lämningar 
som finns i landskapet och de fritidsanläggningar, den äldre gårdsmiljön samt 
sommarstugebebyggelsen som finns i området.  
 
   Vid kulturmiljöutredningen påträffades ett antal fasta fornlämningar samt en stor 
mängd övriga kulturhistoriska lämningar. Vidare framkom enskilda fastigheter och 
särskilda kulturmiljöer som Värmlands Museum anser vara särskilt beaktansvärda och 
bevarandevärda ur kulturmiljösynpunkt. Vissa av de lämningar som finns efter 
områdets sommarstugebebyggelse kan med fördel lyftas fram och brukas genom att 
dessa inlemmas i ett framtida rekreationsområde. 
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BILAGA 1 

Beskrivning av arkeologiska objekt 
 
Fasta fornlämningar är markerade med rött i den lista som följer. 
 

1. Husgrund, historisk tid, 4x4 m av 0,3-0,5 m st st, i ytan tegel och betong. 
Terräng: Flack hällmark. Skogsmark (barrskog). 

 
2. Källare, 1,5x1,5 m diam o 1,5 m h öppning mot Ö, byggd av betong och 

sten.  
Terräng: Flack hällmark. Skogsmark (barrskog). 

 
3. Husgrund, historisk tid, sylldtrad, 6 m l (N-S) av 0,2-0,5 m st stenar 

Terräng: Kuperad moränmark. Skogsmark (blandskog). 
 

4. Terrassering, 30 m l (N-S och Ö-V), 0,2-1,3 m h av 0,2-0,5 m st stenar. 
Terräng: Kuperad moränmark. Skogsmark (blandskog).  

 
5. Terrassering, 7 m l (N-S) av 0,2 m st stenar. Terräng: Svagt kuperad 

moränmark. Skogsmark (blandskog). 
 

6. Terrassering, 4 m l (N-S) av 0,3 m st stenar.  
Terräng. Hällmark. Skogsmark (blandskog). 

 
7. Husgrund, 10x7 m (N-S). Finns markerad på dagens ekonomiska karta.  

Terräng: Hällmark. Skogsmark (blandskog). 
 

8. Terrassering, ca 15 m l (Ö-V) av 0,2-0,3 m st stenar.  
Terräng: Hällmark. Skogsmark (blandskog). 

 
9. Husgrund, 11x4 m (Ö-V) av 0,2-0,3 m st stenar med trappa av betong i S. 

Terräng: Hällmark. Skogsmark (blandskog). 
 

10. Betongfundament. Terräng: Hällmark. 
 

11. Husgrund, 7x5 m (NV-SÖ) av 0,2-0,6 m st stenar. En större trappsten i V, 
2x1,5 m st.  
Terräng: Kuperad hällmark. Skogsmark (blandskog). 

 
12. Övrigt, trappa av tuktade stenar i två trappsteg. Terräng: Hällmark. 

 
13. Terrassering, 30 m l (VNV-ÖSÖ) av 0,2 m st stenar. Terräng: Hällmark. 

Skogsmark (blandskog). 
 

14. Övrigt, trappa av tuktade stenar, ca 10 m l (ÖNÖ-VSV). Terräng: Hällmark. 
Skogsmark (blandskog). 

 
15. Husgrund, syllstensrad, 6 m l (N-S) av 0,2-0,5 m st stenar, tegel synligt. 

Terräng: Hällmark. Skogsmark (blandskog). 
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16. Terrassering, 10 m l (Ö-V) av 0,2-0,5 m st stenar. Terräng: Kuperad 

hällmark. Skogsmark (barrskog). 
 

17. Övrigt, trappa av tuktade stenar, ca 7 m l (N-S). Terräng: Kuperad hällmark. 
Skogsmark (barrskog). 

 
18. Terrassering i vinkel, 6x5 m (Ö-V, N-S) av 0,3-0,4 m st stenar. Terräng: 

Kuperad hällmark. Skogsmark (barrskog). 
 

19. Övrigt, trappa av tuktade stenar, ca 15 m l (N-S). Terräng: Kuperad 
moränmark. Skogsmark (blandskog). 

 
20. Terrassering, ca 4 m l (Ö-V) av 0,2-0,4 m st stenar. Terräng: Hällmark. 

 
21. Terrassering, ca 4 m l (NV-SÖ) av 0,2-0,4 m st stenar. Terräng: Hällmark. 

Skogsmark (blandskog). 
 

22. Gårdstomt, 50x40 m (NNÖ-SSV), utsträckning enligt lantmäterikarta. Inga 
synliga anläggningar. Äldsta belägg år 1616. Tomten är övergiven. Terräng: 
Tomtmark. 

 
23. Gårdstomt, 80x70 m (NNÖ-SSV), utsträckning enligt lantmäterikarta. I 

gårdstomten Ö del är en övertäckt källargund, 10 m diam och 3 m h. Äldsta 
belägg år 1616. Tomten är övergiven. Terräng: Tomtmark. 

 
24. Husgrund, 5x5 m st. Spismursröse i dess V del, 2 m diam och 0,2 m h, 

ställvis med skärviga stenar synliga i torven. Husgrunden påminner till 
utseende, och till dess läge i terrängen, om de husgrunder i länet som 
daterats till medeltid. Spismursröset är mycket flackt och innehåller endast 
skärvig sten samt bränd lera. Enligt kartor över området från 1700-1900-tal 
finns ingen bebyggelse i området. Terräng: Stenbunden moränmark. 
Impediment. Skogsmark (blandskog). 

 
25. Gårdstomt, 40x25 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 husgrund samt en 

källargrund. Husgrunden, belägen i SSÖ delen är 5x5 m st av 0.2-0.7 m st 
syllstenar. Spismursröse i NÖ, 2x2 m st och 0,2 m h av 0,1-0,3 m st stenar, 
delvis synliga tegelstenar. Källargrunden, belägen i NNV delen är 5,5x3,5 
(Ö-V) med öppning mot V. Källargropen är 0,8 m dj. Äldsta belägg år 1568. 
Terräng: Krön och V-slänt av mindre moränkulle med ställvis berg i dagen. 
Området genomkorsas av motionsspår samt mindre körväg. Tomtmark. 

 
26. Ristning i bergshäll. Inom en yta, 0,7x0,15 m (N-S), är ett 10-tal ristningar 

vilka är vända mot V. Dessa utgörs av oläsliga tecken samt initialer och en 
siffra: 8\NA\HR. Terräng: V-slänt av mindre moränhöjd. Mindre körväg till 
sommarstugeområde. 

 
27. Källare, 1,5x1,5 m st, insprängd i berget, kallmurad av 0,2-0,4 m st stenar. 
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BILAGA 2 

Beskrivning av kulturhistoriskt intressanta byggnader  
 
1. 2. 3. 4. Sommarstugor, Finta gård, Fintatorp 2:2 
Kulturhistoriskt värde 1B 
 
Sommarstugorna i områdets nordöstra del är belägna på den plats där tidigare Finta 
gård låg. De är idag fyra till antalet men tidigare har här funnits åtminstone sju st 
stugor, enligt uppgift uppförda från 1930-talets början och framåt. De kvarvarande 
är alla rödmålade med vita knutbrädor, vindskivor och fönstersnickerier. 
Färgsättningen ger stugorna ett enhetligt intryck men i formen skiljer de sig något åt.  
 
   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. Huruvida stugorna från början varit 
mer likartade och eventuellt uppförda efter samma ritning är oklart. Stugorna 2-4 har 
emellertid stora likheter medan nr 1 avviker något genom sitt högresta tegeltak och 
kraftiga vindskivor. Den senare ger ett något mer gediget och påkostat intryck och 
eventuellt kan detta tyda på att den är något äldre än de övriga tre. Till stugorna hör 
uthusbyggnader och jordkällare. Tillsammans utgör de en samlad miljö med en 
bibehållen karaktär som är mycket typisk för tiden genom hur byggnaderna smälter 
väl in i naturen och underordnar sig den. 
 

 

1 

3 

2 

4 
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5. Fintatorp 2:26 Kulturhistoriskt värde 1B 
 

 
Fintatorp omnämns första gången 1616. En karta från 1761 visar att det då låg ett 
torp på platsen. Vid 1800-talets slut fanns här två gårdar varav den nordligare och 
senare tillkomna av de två finns kvar. Manbyggnaden har ett bevarat, ålderdomligt 
utseende, uppförd i timmer på en naturstensgrund, med äldre fönster med 
handgjorda hörnbeslag och en kraftig, putsad skorsten. Stommen är klädd med 
faluröd lockpanel. De två uthuslängorna är även dem av äldre datum med ett 
bibehållet äldre utförande. På gården finns även en jordkällare. 
 
   Miljön är inte unik sett ur ett större perspektiv men däremot lokalt. Den har en 
ålderdomlig karaktär och är en betydande symbol för Skutbergets äldre, agrara 
historia. Små detaljer vittnar tyder på att få förändringar skett exteriört under det 
senaste seklet och miljön upplevs som ursprunglig och autentisk. Dessutom är det en 
mer eller mindre intakt helhetsmiljö med en bevarad gårdsbild där både bostadshus 
och de tidigare så viktiga ekonomibyggnaderna finns kvar. 
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6. Friluftsfrämjandets kansli, ”Forsellstugan”, Fintatorp 2:2 
Kulturhistoriskt värde 1B 
 
I slutet av 1940-talet etablerade Skid- och Friluftsfrämjandet verksamhet på 
Skutberget och detta kom snart att bli ett populärt frilufts- och rekreationsområde för 
stadens invånare. Omkring år 1950 uppfördes en tjänstebostad åt Anders Forsell, 
eldsjäl inom rörelsen och en av drivkrafterna bakom Skutbergets omvandling och 
Skutbergsgårdens tillblivelse. 
 
   Stugan har ett yttre som kan betecknas som ”allmogestil” med vitmålade 
fönsterluckor, vitputsad skorsten och liggande, rödmålad fasadpanel, ett utseende 
stugan mycket väl kan ha haft sedan första början då man vid tiden gärna lät sig 
inspireras av äldre arkitektur. Huset är uppfört på en bruksmurad naturstensgrund, 
följsamt inpassad i den naturliga terrängen. Stugan används alltjämt av 
Friluftsfrämjandet och symboliserar Skutbergets etablering som friluftsområde och 
tidens rådande sundhetsideal. 
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7. Ladugårdsbyggnad, Fintatorp 2:2 Kulturhistoriskt värde 1C 

 
Ladugårdsbyggnaden i utredningsområdets västra del är sannolikt uppförd under 
1900-talets första hälft och hörde tidigare till en av gårdarna vid Fintatorp. 1960-år 
ekonomiska karta visar det vid den tiden låg ett bostadshus strax norr om ladugården 
och sannolikt hörde dessa två byggnader ihop. De sista åren har byggnaden nyttjats 
av Skutbergets förvaltningsfunktion, vilken tidigare drevs i kommunal regi men som 
idag enligt uppgift är en privat verksamhet. 
 
Byggnaden är exteriört tämligen oförändrad med rödfärgad träpanel och vitmålade 
fönster, och minner om hur jordbruket tidigare var den dominerande näringen i 
området. 
 
 
8. 9. 10. Sommarstugor, Sjöåsen, Fintatorp 2:2 Kulturhistoriskt värde 1C 

9 8 
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De tre kvarvarande stugorna på Sjöåsen 
utgör bara en liten rest av de många 
sommarstugor som tidigare legat här och 
som många spår i naturen vittnar om. 
Kännetecknade för dessa stugor är att de är 
tämligen små och enkla, saknar inhägnad 
och att de följsamt följer den naturliga 
terrängen. Alla tre har jordkällaren. Den 
västligast belägna av de tre, byggnad nr 8, 
är mycket liten och ser ut ha stått obebodd 
i många år. De båda andra, nr 9 och 10, 
har ett utförande som antyder att de kan 
vara uppförda på 1930- 40-talet. 
 

 
11. Stuga tillhörande Friluftsfrämjandet, Fintatorp 2:27 
Kulturhistoriskt värde 1C 
 
Stugan öppen på höjden strax söder om campingområdet arrenderas sedan många år 
av Friluftsfrämjandet men uppfördes sannolikt som sommarstuga. Friluftsfrämjandet 
nyttjar den framför allt i verksamhet som vänder sig till barn. 
 
Stugan vilar på en gjuten betonggrund och är klädd med rödfärgad locklistpanel. 
Taket är belagt med falsad skivplåt och fönster och fönsterfoder och knutbrädor är 
vitmålade. Den påkostade takbeläggningen ger byggnaden ett ålderdomligt uttryck 
men den gjutna grunden, skorstenen och fönstren antyder att stugan är uppförd i 
mitten av 1900-talet. I volymen påminner stugan om stugorna på platsen för Finta 
gård och eventuellt har man utgått från en typritning.  
 
12. 

10 
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12. 13. Förrådsbyggnader tillhörande Friluftsfrämjandet, 
Fintatorp 2:22 Kulturhistoriskt värde 1C 
 

 
De två förrådsbyggnaderna är belägna strax bakom Friluftsfrämjandets kansli och 
används för förvaring av kanoter och annat som används i rörelsens verksamhet. 
Sannolikt uppfördes dessa någon gång kring 1950 då Skid- och friluftsfrämjandets 
byggde upp sin verksamhet på Skutberget. Här har idag Karlstadavdelningen sitt 
huvudsäte.  Förrådsbyggnaderna är brädfordrade och rödmålade. Genom att de olika 
byggnadskropparna har egna flacka sadeltak hålls takhöjden nere och de båda 
byggnaderna ger ett anspråkslöst intryck där de står men bidrar i hög grad till 
upplevelsen av kulturmiljön. Förändringar har skett men byggnaderna har bibehållen 
karaktär med ett enkelt yttre och en traditionell färgsättning. 
 
 
14. Skutbergsgården, Fintatorp 2:22 Kulturhistoriskt värde 1C 

 
I änden av det vackra 
naturparksområde som tar sin 
början vid parkeringsplasten i 
utredningsområdets nordöstra del 
står den s k Skutbergsgården, 
invigd år 1955. Friluftsfrämjandet 
var drivande bakom projektet som 
genomfördes i kommunens regi. 
Huset uppfördes för att användas 
till möten, undervisning, 
samkväm, förtäring av matsäck m 
m.  
 

 
Ritningarna togs fram av dåvarande stadsarkitekten Olle Lagergren och arkitekt Nils 
Åkerman i samarbete med en Skutbergskommitté. Invigningen skedde under pompa 
och ståt och lockade en stor publik. Projektet var av en helt annan skala än tidigare 
och krävde stora markarbeten. Exteriört har byggnaden i huvudsak bibehållit sitt 
ursprungliga utseende med rödmålad träpanel, vitmålade tvåluftsfönster och 
tvåkupigt lertegel. Endast mindre förändringar har skett, bland annat en utbyggnad 
av balkongen. 


