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Inledning
På uppdrag av Karlstad kommun har personal från Värmlands Museum utfört en
kulturmiljöutredning vid Välsviken strax söder om E18 och vid den östra infarten till
Karlstad. Utredningen föranleddes av Karlstads kommuns arbete med att ta fram ett
kunskapsunderlag över området vilken bland annat beskriver att platsen kan komma
att innehålla ”ytterligare handel, verksamheter, blandad bostadsbebyggelse med koppling

till både universitetet och Vänern”. Fältarbetet inom utredningen utfördes av två
arkeologer och en byggnadsantikvarie i september 2010.

Figur 1. Topografiska kartan med utredningsområdena markerade med röda linjer.

Lantmäteriet. Ärende

nr MS2005/01156.
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Uppdraget
Värmlands museums uppdrag består av att påvisa områdets historiska utveckling,
fornlämningar, kulturlämningar och värdefull bebyggelse. Inventeringsresultaten
skall, tillsammans med skriftligt källmaterial och kartstudier, ligga till grund för en
kulturhistorisk analys över området.

Områdesbeskrivning och historik
Utredningsområdet är beläget i östra delarna av Karlstad mellan E18 och Vänern och
avgränsas i väster av Kroppkärrssjön och i öster av Alsterdalen med Alsterån.
Utmärkande för utredningsområdet kan sägas vara den dalgång, mellan två
skogsbeklädda bergspartier, i vilken det idag finns etablerad industri- och
handelsverksamhet. De skogsklädda bergspartierna innehåller rikligt med mindre och
större stenblock varvat med våtmarker som till viss del är utdikade. Området har en
lång historia av mänsklig närvaro vilket en rad gravar i form av en hällkista men även
ett flertal stensättningar och gravrösen vittnar om. Dessa ligger alla placerade på
höjder i nära anslutning till Vänern och därmed i utredningsområdets södra delar. I
övrigt finns några osäkra stensättningar omnämnda i fornminnesregistret vilka är
placerade på Trollkoneberget intill Kroppkärrssjön.
Inom utredningsområdet finns gården Kroppkärr. Tidigare fanns det ytterligare en
gård i området vilken benämndes Välsviken. Gården Kroppkärr som ligger vid
Kroppkärrssjöns östra strand omnämns första gången i ett medeltida diplom år 1348 i
samband med en tvist kring fisket vid Gullspångsälvens mynning. Den dåtida
lagmannen i Värmland, Gustav Tunason, uppläste på ett ting ett brev från kung Erik
till invånarna i Amnehärad och Visnum där han berättade att fisket inte tillhörde
någon annan än munkarna i Varnhem samt några herrar som av hävd fiskat på
platsen. I samband med detta omnämns herr Erlend i Croppoker (Kroppkärr) som en
av sigillanterna (Nilsson, 1997). Först gången Kroppkärr omnämns i jordeboken är år
1568 och då som ett kronotorp som senare kom att överföras till 1 mantals
skattehemman vilket visar att det var en gård med hög avkastningsförmåga
(Ortnamnen i Värmlands län VII, 1926). Under 1600-talet utgör gården Kroppkärr en
del av Hertig Karls tidigare ägor vilka ligger i anslutning till Karlstad och under 1700talet kom Kroppkärr att tillhöra Karlstad stad. I mitten av 1700-talet bestämdes att
delar av ägorna skulle utarrenderas till ett tobaksbolag och användas till bete.
Tobaksbolaget kom att gå i konkurs efter några år och staden hade därefter svårt att
få några inkomster från marken och därpå har ett flertal ägare brukat Kroppkärrs
gård (Nygren, 1939). Vidare kan man på en äldre lantmäterikarta se att det fanns kål
och örtagårdar i anslutning till gården samt att man förutom åkrar och ängar brukade
en häst och en kalvhage (R38-18:4/1770).
År 1719 kom Karlstad att drabbas av en brand som ödelade stora delar av staden.
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Domkyrkan som vid den här tiden låg nere vid älven i nära anslutning till dagens
Stadshotell förstördes vid branden och man beslutade att bygga en ny kyrka på den
plats där Karlstad domkyrka idag är belägen. Kyrkan byggdes bland annat av
stenmaterial från den tidigare kyrkan men man skall även ha kört över 1000 lass sten
från Kroppkärrsberget (Nygren, 1930). I det här sammanhanget kan det vara på sin
plats att nämna att Trollkoneberget intill Kroppkärrs gård skall vara synonymt med
Kroppkärrsberget (Ortnamnsarkivet).
Första kända herrgårdsbyggnaden vid Kroppkärr skall ha rivits 1666 då en Samuel
Kempe bodde här. På 1850-talet bodde dåvarande vågmästaren vid järnvågen på
Kanikenäset, C F Lundell på Kroppkärr. Han lät bygga till herrgårdsbyggnaden så att
huset svängdes från sjön och mot söder istället. Andra ägare till gården är Carl Fr von
Hiltebrant på 1760-talet, kapten Wallencrona som byggde ladugården, parton Sven
Traung vid 1800-talets mitt och Ingenjör Einar Lund från 1925 (Ronge 1945).1936
avyttrades jordbruket till Karlstads stad och 1952 inleddes en ny epok för gården.
Växthusen vid Stadsträdgården skulle rivas och Kroppkärrs gård valdes som plats för
nya växthus. Karlstad kommun har idag sin plantskola här. Här odlas de blommor som
sätts ut runtom i staden under sommarhalvåret.
I de centrala delarna av undersökningsområdet låg fram till 2000-talets början
gården Välsviken tills det att den fick ge plats för etableringen av ett industriområde.
Dess dåtida placering tillkom troligen någon gång under 1800-talet. Under 1700-talet
kan man se att gården låg längre sydväst i förhållande till gårdens senare placering.
Gården omnämns första gången i jordeboken år 1574 som ett frälsetorp under
Kroppkärrs gård. Under 1700-talet kom torpet att bli ett 1/3 dels skattehemman
(Ortnamnen i Värmlands län VII, 1926). Enligt en lantmäteriakt över gården Kroppkärr
från 1770 kan man se att gården förutom sina åkrar även nyttjar stranden vid Vänern
som då kallas för ”Wälswike kärn” för vasslåtter (R38-18:4/1770).
Förutom flytten av gården Välsviken kom järnvägen mellan Karlstad och
Kristinehamn att dras fram i området under andra hälften av 1800-talet. Järnvägen
kom att invigas år 1869 (Ronge, 1945) och i anslutning till Välsviken kom en
banvaktarstuga att anläggas. Enligt Häradsekonomiska kartan skall det i anslutning
till Välsviken och strax norr om järnvägen ha legat 2 backstugor under slutet av 1800talet.
Under 1900-talet kom Karlstads kommun att utarrendera tomter till sommarstugor
vid Trollkoneberget och den först stod färdig 1946 och med tiden kom det i området
att byggas 20 sommarstugor vid Kroppkärrssjöns östra strandkant (Skrivelse från
Kroppkärrssjöns fritidshusområde).

I öster gränsar utredningsområdet, som tidigare nämnts, mot Alsterdalen.
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Alsterdalen utgör en miljö som bildar Riksintresse för kulturmiljövården (K18). Den
bakomliggande värdegrunden till detta går att läsa i Länsstyrelsens rapport
”områden av riksintresse för kulturminnesvård”. Anledningen till att Alsterdalen utgör
ett sådant område är att: ”Alsterdalen med tillhörande kulturlandskap och
bebyggelse representerar den Värmländska herrgårdskulturen med dessa
anknytningar till litteratur och bruksrörelse. Alsters, Gunneruds och Alstrums gårdar
belyser samtliga den enkla nyklassisistiska panelarkitektur som kommit att
förknippas med denna provinsiella herrgårdskultur. Dalgångens natur,
odlingslandskap, kyrkby- och jordbruksbebyggelse, ortnamn etc utgör sammantaget
den miljöbakgrund mot vilken Frödings diktarskap avtecknar sig.” Gränsen för
riksintresseområdet skär genom det aktuella kulturmiljöutredningsområdets östra
delar.

Arbetsmetod
Innan fältarbetet påbörjades gjordes en genomgång av befintliga register,
ortnamnsböcker, hembygdsböcker och Värmlands Museums topografiska arkiv.
Dessutom studerades äldre Lantmäteriakter, den så kallade Hembygdskartan (188395 års häradsekonomiska karta) och 1960-talets ekonomiska karta. Fältarbetet
utfördes av två arkeologer från Värmlands Museum. Dokumentationen utfördes med
beskrivningar utifrån Riksantikvarieämbetets mall och genom digital
fotodokumentation. Påträffade objekt registrerades med GPS och handdator.

Inventeringsresultat och värdering av övriga kulturhistoriska lämningar
Vid inventeringen påträffades 38 objekt inom det aktuella utredningsområdet. Ett av
de påträffade objekten utgör fast fornlämning medan 37 objekt utgörs av övriga
kulturhistoriska lämningar. Förutom den vid kulturmiljöutredningen påträffade
fornlämningen finns det inom utredningsområdet ett flertal registrerade
fornlämningar i form av gravar (RAÄ 9, 10, 99, 100, 106). Dessutom finns det inom
utredningsområdet gravar (RAÄ nr 17) som har den antikvariska statusen
bevakningsobjekt vilket innebär att dessa skall utredas vidare om lämningarna
påverkas av framtida arbetsföretag.
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. Om framtida exploateringsarbeten kommer att beröra
dessa lämningar eller närområdet till dessa skall kontakt tas med länsstyrelsen i
Värmland.
Vid inventeringen påträffades en fast fornlämning i form av ett äldre gårdsläge
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(obj 1). Läget för detta har fastställts genom att rektifiera 1770 års karta över
hemmanet Kroppkärr mot dagens ekonomiska karta. Begränsningen är tillkommen
efter de topografiska förutsättningarna vid respektive gårdsläge samt påträffade
fynd vid ett av tomtlägena och gårdsläget enligt den historiska kartan.
Nedan följer en lista med beskrivningar över påträffade objekt.
ID

Objektstyp

Antikvarisk bedömning

1

Bygårdstomt

Fast fornlämning

2

Stridsvärn

Övrig kulturhistorisk
lämning

3

Gränsmärke

Övrig kulturhistorisk
lämning

4

Stridsvärn

Övrig kulturhistorisk
lämning

5

Gränsmärke

Övrig kulturhistorisk
lämning

6

Gränsmärke

Övrig kulturhistorisk
lämning

7

Gränsmärke

Övrig kulturhistorisk
lämning

8

Brott/täkt

Övrig kulturhistorisk
lämning

9

Brott/täkt

Övrig kulturhistorisk
lämning

10

Brott/täkt

11

Brott/täkt

12

Brott/täkt

13

Brott/täkt

14

Brott/täkt

15

Brott/täkt

16

Brott/täkt

17

Brott/täkt

18

Brott/täkt

19

Brott/täkt

20

Brott/täkt

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

9

21

Brott/täkt

22

Brott/täkt

23

Brott/täkt

24

Brott/täkt

25

Brott/täkt

26

Brott/täkt

27

Övrigt

28

Brott/täkt

29

Brott/täkt

30

Stridsvärn

31

Gränsmärke

32

Brott/täkt

33

Brott/täkt

34

Stridsvärn

35

Stridsvärn

36

Stridsvärn

37

Stridsvärn

37

Stridsvärn

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
Övrig kulturhistorisk
lämning
Övrig kulturhistorisk
lämning
Övrig kulturhistorisk
lämning
Övrig kulturhistorisk
lämning

Figur 2. Tabell över påträffade objekt vid inventeringen.

Vid inventeringen påträffades ett antal övriga kulturhistoriska lämningar som i
huvudsak går att koppla till verksamhet knuten till stenbrott i området. Merparten av
de påträffade stenbrotten (Obj 10-29) utgörs av kluvna större stenblock alternativt
av en eller flera nivåer av urtag ur berget. Stenbrotten som är små och ligger
utspridda i skogsmarken utan synliga äldre vägar i området visar inga spår av att
någon bearbetning av stenen skett på platsen. Dessutom framkom andra stenbrott
(Obj 8-9, 32-33) där spåren utgörs av borrhål i berg och sten, dessa ligger i huvudsak i
utredningsområdets östra delar. Troligtvis rör det sig om tillverkning av sten för syllar
eller liknande och möjligen har tillverkningen skett för att tillfredställa ett eget behov
vid den närbelägna gården Alster.
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Figur 3. Översiktsbild av utredningsområdet med nypåträffade objekt samt lämningar i FMIS.
Lantmäteriet. Ärende nr MS2005/01156.

Kring Karlstad finns en rad stenbrott vilka i huvudsak tillkommit under första
hälften av 1900-talet, en tid då flertalet av stenhuggerierna kring staden kom att
skapas. Dessa stenbrott är av en annan karaktär än de som framkommit vid
Välsviken. De tidigare påträffade stenbrotten utgörs i huvudsak av urtag ur berget
med hjälp av borr eller rundkil. På flera av dessa platser kan man se att bearbetning
skett på plats, antingen för bruk av gatusten eller av syllstenar. Vid stenbrotten på
Trollkoneberget och Rävberget påträffades ett stort antal mindre stenbrott där
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merparten av spåren efter brytning av sten bestod av märken efter bredkil men även
spår av rundkil förekommer. Brukandet av bredkil, som är en äldre teknik vid
brytandet av stenen, visar tillsammans med brottens övriga karaktär och
topografiska belägenhet att dessa är av ett äldre datum än tidigare påträffade
stenbrott i Karlstadregionen.
Enligt äldre arkivuppgifter skall ett stort antal stentransporter ha skett år 1719 från
stenbrott vid Kroppkärrsberget för att anlägga den nya Domkyrkobyggnaden inne i
Karlstad. Om de påträffade stenbrotten vid Trollkoneberget och Rävberget faktiskt
utgör lämningar efter denna aktivitet kan vi inte med säkerhet uttala oss om. Det
finns inga samtida kartor som namnger Trollkoneberget för Kroppkärrsberget men
enligt ortnamnsarkivet skall Trollkoneberget vara synonymt med Kroppkärrsberget.
Att stenbrytning skett vid ett berg på 1700-talet vilket är benämnt för
Kroppkärrsberget vet vi emellertid och vi kan även se spår efter stenbrytning vid
Trollkoneberget och Rävberget vilka är av ålderdomlig karaktär.

Figur 4. Märken efter bredkil på större stenblock vid stenbrott (Obj 11).

Inga liknande brott är påträffade inom gården Kroppkärrs ägor. Det är därför ganska
sannolikt att historiken kring domkyrkobygget i Karlstad under första hälften av
1700-talet går att applicera på de stenbrott som påträffades under den här
kulturmiljöutredningen.
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Vid kulturmiljöutredningen påträffades förutom ovan nämnda stenbrott av
skiftande karaktär även ett antal gränsmärken. Två av dessa representerar en
administrativ gräns som går att spåra så långt tillbaka som till 1700-talets mitt (Obj 3
& Obj 31) medan övriga representerar gränser tillkomna under 1900-talets första hälft
(Obj 5-7).

Figur 5. Gränsmärke (Obj 31) i form av en uppallad gränssten.

Figur 6. Ett av de påträffade stridsvärnen (Obj 37).
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Inom utredningsområdets centrala delar påträffades ett flertal stridsvärn i
anslutning till en bergshöjd intill det nyligen etablerade Ica Kvantum. Stridsvärnen
som är 7 till antalet utgörs av kallmurade stenar vilka ligger i hästskoformade vallar.
Dessa är 2-7 meter stora, i huvudsak 2-3 meter, och är alla riktade mot väster.
Liknande stridsvärn har tidigare påträffats i Årjäng och i Kristinehamn och kunde i
dessa fall kopplas till beredskapstiden. Dessa värn gick emellertid inte att koppla till
någon känd skans från den här tiden men får ändå anses vara från samma tid.
Möjligen har dessa anlagts på platsen som ett bakre försvarsverk kring Karlstad och i
anslutning till den bergsrygg som den äldre landsvägen till Kristinehamn passerade.
Avståndet till den dåtida vägen är emellertid ganska långt även om det tidigare legat
våtmarker mellan de här värnen och vägen vilket kan ha gett ett fritt siktfält.
De påträffade övriga kulturhistoriska lämningarna är inte skyddade av
kulturminneslagen men Värmlands Museum anser emellertid att flertalet av dessa
har ett särskilt bevarandevärde. För att avgöra vilka lämningar som kan ses som
särskilt bevarandevärda kan dessa värderas utifrån kriterier såsom upplevelse- och
kunskapsvärden. Vissa objekt kan ha ett högt upplevelsevärde, det vill säga att de är
synliga och tydliga i landskapet och att de därmed också har ett pedagogiskt
egenvärde. En del objekt kan tilldelas historiska värden genom att de har en specifik
historia knuten till sig eller att utgör lämningar efter en viss typ av företeelse som är
representativ för områdets kulturhistoria.
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.
Nedan följer en tabell över påträffade lämningar och deras samlade förmåga att
tillhandahålla upplevelser och kunskaper.
Objekt

Objektstyp

Samlat värde

1

Bygårdstomt

Fast fornlämning

2

Stridsvärn

Högt

3

Gränsmärke

Lågt

4

Stridsvärn

Högt

5

Gränsmärke

Lågt

6

Gränsmärke

Lågt

7

Gränsmärke

Lågt

8

Brott/täkt

Lågt

9

Brott/täkt

Lågt

10

Brott/täkt
Brott/täkt

Högt

11

Högt

14

12

Brott/täkt

13

Brott/täkt

Högt
Högt

14

Brott/täkt

Högt

15

Brott/täkt

Högt

16

Brott/täkt

Mellan

17

Brott/täkt

Mellan

18

Brott/täkt

Mellan

19

Brott/täkt

Högt

20

Brott/täkt

Högt

21

Brott/täkt

Högt

22

Brott/täkt

Högt

23

Brott/täkt

Högt

24

Brott/täkt

Högt

25

Brott/täkt

Högt

26

Brott/täkt

Högt

27

Övrigt

Lågt

28

Brott/täkt

Lågt

29

Brott/täkt

Lågt

30

Stridsvärn

Lågt

31

Gränsmärke

Högt

32

Brott/täkt

Lågt

33

Brott/täkt

Lågt

34

Stridsvärn

Högt

35

Stridsvärn

Högt

36

Stridsvärn

Högt

37

Stridsvärn

Högt

38

Stridsvärn

Högt

Figur 7. Tabellen visar de olika objektens samlade förmåga att tillhandahålla upplevelser och kunskaper.

Relativt många av de inom utredningen påträffade objekten har tilldelats ett högt
värde. Flertalet av objekten har fått ett högt värde eftersom de tillsammans med
andra objekt utgör en samlad kulturmiljö som på ett tydligt sätt beskriver områdets
kulturhistoriska utveckling. Detta gäller framförallt lämningarna efter stenbrotten på
Trollkoneberget och Rävberget. I det här fallet är det extra tydligt att det är den
totala mängden kluvna stenblock och urtag ur bergen som tillsammans förmedlar
historiken kring bergsnäringen i området och här är det svårt att lyfta ur enskilda
objekt som synnerligen bevarandevärda. Det faktum att dessa stenbrott med all
sannolikhet går att knyta till en, för staden Karlstad, viktig historisk händelse bidrar
även det till objektens höga samlade värde.
Ett gränsmärke (Objekt 31) i form av en gränssten har även det tilldelats ett högt
samlat värde vilket beror på dess tylighet i terrängen samt att gränsmärket
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representerar en ålderdomlig administrativ gräns, mellan gården Kroppkärr och
gården Alster, i området.
Vidare har ett antal stridsvärn (Objekt 2,4, 34-38) i området getts ett högt samlat
värde eftersom de tillsammans kan berätta om hur en skansmiljö från
beredskapstiden är organiserad. Lämningarna i sig är inte så tydliga, vilket aldrig
heller har varit deras avsikt, men en förståelse för dessa erhålls ändock när man rör
sig i området och ser dessa i sitt uppenbara sammanhang.

Byggnadsinventering

Metod
Innan fältarbetet påbörjades gjordes en genomgång av relevant litteratur och
Värmlands Museums topografiska arkiv. Dessutom studerades äldre Lantmäteriakter,
den så kallade Hembygdskartan (1883-95 års ekonomiska karta) och 1960-talets
ekonomiska karta. Fältarbetet utfördes av en byggnadsantikvarie från Värmlands
Museum.

Kroppkärrs gård
Den första kända herrgårdsbyggnaden vid Kroppkärrs gård skall ha rivits 1666 då en
Samuel Kempe bodde här. Hur gårdens byggnader sett ut fram till dess kan vi bara
spekulera i. På 1850-talet bodde dåvarande vågmästaren vid järnvågen på
Kanikenäset, C F Lundell på Kroppkärr. Han lät bygga till herrgårdsbyggnaden så att
huset svängdes från sjön och mot söder istället. Ingenstans framgår emellertid
åldern på den byggnad han bygger till och som i sådana fall delvis finns bevarad i den
befintliga herrgårdsbyggnaden. Andra ägare till gården är Carl Fr von Hiltebrant på
1760-talet, kapten Wallencrona som byggde ladugården, parton Sven Traung vid
1800-talets mitt och Ingenjör Einar Lund från 1925.

Figur 8. Kroppkärrs gård i början av förra seklet.
Värmlands Museums arkiv.
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1936 avyttrades jordbruket till Karlstads stad och 1952 inleddes en ny epok för
gården. Växthusen vid Stadsträdgården skulle rivas och Kroppkärrs gård valdes som
plats för nya växthus. Karlstad kommun har idag sin plantskola här. Här odlas de
blommor som sätts ut runtom i staden under sommarhalvåret.

Figur 9. Situationsplan upprättad av Nordiska Museets utsände i samband med en herrgårdsinventering i
början av 1950-talet. Värmlands Museums arkiv.

Vid 1950-talets början besöktes Kroppkärrs gård av Nordiska Museet.
Huvudbyggnaden var då gulreverterad med vita pilastrar. Den stod på en stensockel
klädd med kalkstensplattor och täckt med skiffertak med konsolburen taklist.
Fönstren var tre rutor höga, med brunmålade bågar och spröjsverk. Öster om
herrgården låg ett rödpanelat bostadshus jämte ett gammalt timrat och rödfärgat
magasin i två våningar. Det senare stod på stolpar av sten och hade ett papptäckt
sadeltak. Ytterligare österut var stall och ladugård belägna. Åt söder från
huvudbyggnaden låg hönshus samt ett orangeri och några nyare bodar tillhörande
trädgårdsanläggningen. 1965 kläddes herrgården med träpanel.
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Figur 10. T v: Stall och ladugårdsbyggnaden. T h: Herrgårdsbyggnaden. Foto: Mattias Libeck

Herrgårdsbyggnaden ägs alltjämt av Karlstads kommun men hyrs ut till tre olika
hushåll. Av de byggnader som nämns ovan återstår såväl den rödpanelade
bostadshuset som stall- och ladugårdsbyggnaden.

Välsvikens banvaktstuga
Strax öster om Välsviken s station ligger en banvaktstuga med samma namn.
Bandelen Kristinehamn – Karlstad påbörjades 1867 och öppnades 1869. Sannolikt
uppfördes banvaktstugan vid den här tiden.

Figur 11. Välsvikens banvaktsstuga. Foto: Mattias Libeck.
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Banvaktstugor var en av många byggnadstyper som tillkom när en järnväg byggdes.
De uppfördes i serier efter typritningar. Banvaktstugorna var från början mycket små
och man tvingades bygga ut dem och utveckla nya och större typer. Den sista typen
kom på 1920-talet. Under 1960-talet försvann banvakterna.
Välsvikens banvaktstuga är uppförd efter någon av de allra första modellerna.
Karaktäristiskt är den anspråkslösa storleken och läget med gavelsidan vänd mot
järnvägen. Den aktuella stugan har byggts till mot järnvägen och en liten förstuga på
gaveln har då byggts bort. Likaså är huset tillbyggt med en glasad veranda mot
väster. Till bostadshuset hör en uthuslänga samt en jordkällare. På tomten finns även
andra byggnader vilka kommit till i senare tid. Anmärkningsvärt är den vackra
stenmuren som sträcker sig runt tomten samt den stensatta terrasseringen ned mot
järnvägen.
Banvaktstugans värde ligger i dess roll som typhus, vittne om järnvägens framväxt
och betydelse samt som hem för en viktig grupp arbetare. Enligt ett examensarbete
utfört vid Högskolan på Gotland finns omkring 30 procent av alla de banvaktstugor
som uppförts i Sverige kvar. Hur beståndet längs nordvästra stambanan ser ut är
outrett. Känt är dock att båda de banvaktstugor som tidigare funnits i närbelägna
Skattkärr idag är borta. Den sista revs 2009.

Figur 12. Uthuslänga och jordkällare hör till de ursprungliga ekonomibyggnaderna. Foto: Mattias Libeck.
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Sommarstugeområdet
Det område längs östra sidan av Kroppkärrssjön som är bebyggt med fritidshus tycks
ha tillkommit i sin helhet före upprättandet av 1962 års ekonomiska karta. Enligt en
skrivelse till Karlstads kommun från Kroppkärrssjöns sommarstugeförening, daterad
2010-10-04 stod den första stugan klar 1946. Under följande år växte området och
omfattade slutligen 20 sommarstugor. Husen är alla karaktäristiska för sin tid då
sportstugan och sommarstugeområden blev ett vanligt inslag i kulturlandskapet.
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. Så var även fallet vid Kroppkärr.
Den första tidens stugor kännetecknades av en mycket enkel och funktionell
utformning. Genomsnittsstorleken låg omkring 40 kvm. De var i regel billiga att
uppföra och det gick även att köpa monteringsfärdiga stugor. Stommen var ofta av
plank eller reglar och fasaderna var klädda med locklistpanel, stockpanel eller panel
på förvandring 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.

Figur 13. Tidstypiska byggnader på Kroppkärrs sommarstugeområde, karaktäristiskt placerade ”mitt” i
naturen. Foto: Mattias Libeck.
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Karaktäristisk för stugorna vid Kroppkärrssjön är dess mycket enkla karaktär och hur
de varsamt placerats i terrängen utan stora ingrepp i naturen. ”Trädgården” utgörs
ofta av den naturliga, omgivande floran. Ett nytillskott i området i form av en
nyuppförd stuga avviker emellertid kraftigt från denna beskrivning genom sin storlek,
mer påkostade utformning och de förberedande markarbeten som föregått
uppförandet av själva byggnaden.

Figur 14. Det senaste tillskottet i sommarstugeområdet. Avviker väsentligt i sin karaktär i förhållande till
andra stugor men ligger tämligen dold och kan med tiden komma att smälta in bättre när växtligheten
runtom om tagit sig. Foto: Mattias Libeck.

Övrig bebyggelse
Utöver ovan beskrivna miljöer finns en modern bebyggelse i form av ICA Kvantum och
den industribebyggelse som uppförts väster om platsen för tidigare Välsvikens gård.
Därutöver finns en telemast med tillhörande byggnad och resterna av ett tidigare
växthus, norr om Kroppkärrsgård. Intill den förfallna växthusanläggningen finns ett
mindre bostadshus med ett fåtal mindre ekonomibyggnader. När det senare är
uppfört är okänt, men troligen en bit in på 1900-talet. Det är vidare okänt om den varit
knuten till den verksamhet som bedrivits vid växthuset. Växthuset kom sannolikt till i
samband med att Karlstads kommun flyttade ut sin trädgårdsodling till Kroppkärr vid
1950-talets början.
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Figur 15. Den förfallna växthusanläggningen norr om Kroppkärrs gård. I bakgrunden skymtas den röda
stuga som beskrivs i texten. Eventuellt har det funnits ett samband mellan huset och verksamheten på
platsen. Foto: Mattias Libeck.

Utredningens resultat
Analys av utredningsområdets kulturhistoria
Vid inventeringen slogs man av att området, som består av flera större bergspartier
med flackare moränlandskap däremellan, innehöll rikligt med större och mindre
stenblock. Det var därför inte så förvånande att det inte framkom några lämningar
efter ett traditionellt utmarksbruk i form av exempelvis kolbottnar och tjärdalar. Inför
kulturmiljöutredningen kunde vi konstatera att ett flertal förhistoriska gravar fanns
kända i området. Dessa ligger alla, två osäkra gravar finns även i nordvästra delen, i
områdets södra delar och på höjdpartier i nära anslutning till sjön Vänern. Gravarna
är från neolitikum, yngre stenåldern, och bronsåldern men kan även vara från
övergången mellan bronsålder och yngre järnålder och visar att människor brukat och
rört sig i området under en längre tid. Graven från yngre stenåldern, RAÄ 109, utgörs
av en hällkista och placeringen av dessa visar ofta att de inte förlades i
bosättningarnas direkta närhet och detsamma gäller även för de bronsåldersrösen
och större stensättningar som är från bronsåldern alternativt äldre järnålden. De
topografiska förutsättningarna i området visar att lämningar efter samtida
bosättningar troligtvis inte går att finna innanför utredningsområdet.
Under medeltiden omnämns gården Kroppkärr vilken är belägen inom
utredningsområdets västra delar. Gården har en händelserik historia och har ömsom
tillhört staden Karlstad och ömsom privata ägare som nyttjat gården och dess
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närområde för odling och fiske men även för djurhållning och tobaksodling. Idag ägs
gården åter av staden som hyr ut den till ett flertal brukare. Under 1500-talet
tillkommer ett frälsetorp under gården Kroppkärr vilket benämns för Välsviken. På
1700-talet har torpet blivit en skattbärande gård som förutom sina åkrar i anslutning
till gården även bedriver vasslåtter nere vid Välsviken vid Vänern. Under 1700-talet
börjar det även låta av hammarslag i skogarna vid Kroppkärr och Välsviken och
transporter av stenar drar fram i skogarna. Stenbrott dyker upp på flera platser på
och intill bergen vid Kroppkärr. Stenen bryts från större stenblock men även från
själva berget med hjälp av bredkilar och rundkilar och hammare. Stenen bearbetas
inte på plats utan istället kör man de stora blocken till platsen för byggnationen av
den nya Domkyrkan i Karlstad där även stenbearbetningen troligtvis sker.
Under 1800-talet får Kroppkärrs gård mycket av sitt nuvarande utseende avseende
herrgårdsbyggnaden och de kringbyggnader som finns. Vid mitten av seklet dras
järnvägen genom östra delen av området och en banvaktsstuga uppförs intill spåren
som tjänstebostad åt den banvakt som ansvarar för skötseln av denna del av
Nordvästra stambanan.
Vid mitten av 1900-talet inleds nästa fas i områdets bebyggelseutveckling när
Kroppkärrssjöns sommarstugeområde breder ut sig ovanför sjöns östra strand. Vid
ungefär samma tid övertar Karlstads kommun Kroppkärrs gård och flyttar snart över
sin växtodling från stadsträdgården till Kroppkärr och de nya växthus som uppförs
här.
Under det sista decenniet försvinner de sista resterna av Välsvikens gård och
området bebyggs med storskaliga verkstadshallar. Affärsetableringen utmed E18 tar
fart, ett stort område bereds och Ica Kvantum slår upp portarna i mars 2010.

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 eller bebyggelse vilka på olika sätt representerar områdets historia från
1700-talet och framåt. Merparten av de lämningar som tidigare fått ett högt samlat
värde vad gäller deras förmåga att förmedla utredningsområdets kulturhistoriska
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utveckling ingår på ett eller annat sätt i skilda kulturmiljöer som presenteras nedan.
Vissa lämningar eller byggnader utgör emellertid enskilda objekt som kan berätta om
viktiga delar av områdets kulturhistoria.
Kulturmiljö 1
Utgörs av lämningar i form av kluvna stenbrott och urtag ur berget (Obj 10-15) i en till
flera nivåer med synliga märken efter bredkil och rundkil. Lämningarna representerar
en ålderdomlig brytningsteknik och dessutom går en för staden Karlstad viktig
händelse att knyta till dessa lämningar. På bland annat den här platsen skall sten ha
brutits och därefter körts in till Karlstad för att användas vid byggnationen av
Domkyrkan under 1720-talet.
Kulturmiljö 2
Utgörs av lämningar i form av kluvna stenbrott och urtag ur berget (Obj 19-25) i en till
flera nivåer med synliga märken efter bredkil och rundkil. Lämningarna representerar
en ålderdomlig brytningsteknik och dessutom går en för staden Karlstad viktig
händelse att knyta till dessa lämningar. På bland annat den här platsen skall sten ha
brutits och därefter körts in till Karlstad för att användas vid byggnationen av
Domkyrkan under 1720-talet.
Kulturmiljö 3
Kroppkärrs gård utgör med sina bostadshus, stall- och ladugårdsbyggnad en viktig
länk till områdets äldre historia. Till den ståndsmässiga miljön här även den allé som
leder fram till herrgårdsbyggnaden. De äldre byggnaderna har en välbevarad,
autentisk karaktär. Den imponerande stall- och ladugårdsbyggnaden har kunnat
bevaras med bibehållen karaktär tack vare att byggnaden fått ny funktion.
Nuvarande verksamhet passar väl in i miljön och är en naturlig fortsättning på
tidigare gårdsbruk och genom att herrgårdsbyggnaden fortfarande tjänstgör som
bostad kan man än idag få en känsla av hur livet på gården en gång tedde sig.
Kulturmiljö 4
Värdet i sommarhusbebyggelsen ligger tills stor del i områdets välbevarade karaktär.
Till skillnad från många andra liknande områden har tillsynes merparten av de
ursprungliga stugorna bevarats utan några mer omfattande förändringar eller
tillkomst av mer storskalig året-runt-bebyggelse. Karaktäristiskt är hur stugorna är
smälter väl in i naturmiljön. Flera stugor utgör bra exempel på den klassiska
sportstugan.
Kulturmiljö 5
Stridsvärnen ( Obj 2,4, 34-38) bildar tillsammans en skansmiljö som berättar om
orostiderna under beredskapstiden och hur dessa kunde ta sig uttryck i enkla
försvarsanordningar.
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Figur 16. Översiktsbild över kulturmiljöer och enskilda objekt.

Särskilda objekt
Den bevarande banvaktsstugan utgör en bevarad helhetsmiljö i direkt anslutning till
den järnväg som en gång gav anledning till varför den här typen av tjänstebostäder
uppfördes. Det faktum att den är uppförd utifrån en centralt framtagen typritning gör
att stugan också berättar en del om det svenska järnvägsväsendet. Förutom
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bostadshuset finns här ekonomibyggnader som uthus och jordkällaren samt en
omsorgsfullt anlagd stenmur som inhägnar området.
Förutom banvaktstugan framkom även ett objekt i form av ett gränsmärke.
Gränsmärket är välbevarat och tydligt i terrängen. Vidare återfinns den gräns som
gränsmärket representerar på kartmaterial från 1700-talet och objektet kan därför
berätta om administrativa gränser vilka sträcker sig flera hundra år bakåt i tiden.

Kulturvärdenas direkta och indirekta inverkan på planeringen
Vad gäller kulturmiljö 1 och 2 så menar Värmlands Museum att även närmiljön till
dessa bör bevaras eftersom man för att förstå hur dessa varit organiserade även bör
se dem i den miljö där de brukats. I dessa fall torde kulturmiljöerna på ett gott sätt
kunna inlemmas i framtida planer för områdets vidare utveckling, här skulle
kulturmiljön kunna bidra till att öka livskvaliteten för eventuellt boende i närområdet.
Genom att få tillgång till dessa platser på olika sätt genom exempelvis skyltning och
ordnade rekreationsmiljöer skulle de här miljöerna kunna bidra till en ökad
attraktivitet i ett område för boende. Namn på vägar och kvarter skulle med fördel
kunna låna ord och begrepp från stennäringen vilket ytterligare skulle stärka
historiens vingslag i området.
Vad gäller kulturmiljö 3 ser Värmlands Museum inga hinder för fortsatt exploatering
i närområdet. Det förutsätter dock att allén och viktiga karaktärsbyggnader som
herrgårdsbyggnaden samt stall och ladugårdsbyggnaden skyddas mot större
förändringar.
Sommarstugeområdet, kulturmiljö 4, utgör ett gott exempel från fritidshusepokens
bebyggelse. Värmlands Museum menar att förutsättningarna för ett bibehållet
sommarstugeområde är goda då det är uppfört på arrenderad mark vilket i viss mån
borgar för att de attraktiva tomterna inte tas i anspråk för storskalig villabebyggelse,
vilken på kort tid utplånar fritidshusbebyggelse till följd av de stora vinster en
försäljning av tomten kan inbringa. Områdets karaktär passar därtill väl ihop med
intilliggande rekreationsområde.
Kulturmiljö 5 består av en mer eller mindre intakt skansmiljö från beredskapstiden. I
många fall utgörs dessa skansar av betongvärn i olika former med tillhörande
löpgravar. Den här typen av värn som är uppbyggda av kallmurade vallar av sten ger
ett helt annat intryck och ger en mer känsla av att vara uppförda i all hast och utan
samma organisation. Värmlands Museum menar att dessa lämningar, som är mycket
ömtåliga till sin karaktär, bör lämnas orörda och att markanvändningen i närområdet
förblir oförändrad.
Förutom utpekade kulturmiljöer bör hänsyn även tas till utpekade objekt såsom
banvaktstugan och ett påträffat gränsmärke (objekt 31).
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I utredningsområdets västra delar ligger gränsen för riksintresseområdet för
kulturmiljövården inom Alsterdalen. Anledningen till att Alsterdalen utgör ett sådant
område är att området representerar den Värmländska herrgårdskulturen med dess
anknytningar till litteratur och bruksrörelse. I det här sammanhanget torde Alsters
herrgård utgöra en viktig anledning till att området blivit ett riksintresse för
kulturmiljövården. Här föddes Gustav fröding år 1860. Gustav Fröding omnämner vid
ett flertal tillfällen skilda platser inom Alsterdalen i sin diktning. I anslutning till
Alsters herrgård är mycket av naturen orörd. En förändring av den skogsbeklädda vyn
väster om herrgården skulle förta mycket av upplevelsen vid ett besök på platsen.

Sammanfattning
På uppdrag av Karlstad kommun har två arkeologer och en byggnadsantikvarie från
Värmlands Museum utfört en kulturmiljöutredning vid Välsviken i Karlstads socken,
Karlstads kommun. Kulturmiljöutredningen har genomförts i samband med arbetet
med att ta fram en fördjupad översiktsplan. Vid kulturmiljöutredningen framkom en
fast fornlämning i form av en bygårdstomt (Obj 1). Om framtida exploateringsarbeten
sker i närområdet skall vidare kontakt ske med Länsstyrelsen i Värmland.
Utredningen har innehållit såväl kart- och arkivstudier som en fältinventering. Detta
material har resulterat i en bild av ett område som nyttjats i varierande grad genom
historien. Det är först under 1700-talet som vi genom arkivens hjälp kan se hur
området brukats vid de olika gårdarna inom utredningsområdet. Det är även från den
här tiden som merparten av de påträffade arkeologiska objekten härrör.
Den i dag befintliga bebyggelsen härstammar huvudsakligen från 1800-talets mitt,
1900-talets mitt och 2000-talets början. Fram tills att mark tagits i anspråk för nytt
handelscentrum och industri var huvuddelen av utredningsområdet obebyggt. Av
tidigare bebyggelse som idag är borta känner vi till Välsvikens gård och förmodat
fritidshusbebyggelse vid Alstersnäset.
Värmlands Museum menar att det finns ett flertal kulturmiljöer inom
utredningsområdet av varierande art som kan innebära mervärden vid en framtida
exploatering av området. Dessa kulturmiljöer speglar på ett tydligt sätt områdets
historiska utveckling. Värmlands Museum anser därmed att hänsyn bör tas till
befintliga kulturvärden och att dessa miljöer blir en naturlig del i planeringen av
områdets framtida utveckling.

Förutom de påträffade arkeologiska objekten samt befintlig bebyggelse i området
finns det även immateriella värden som utgörs av det riksintresse för
kulturmiljövården som Alsterdalen utgör. Delar av området ligger inom
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utredningsområdet och Värmlands Museum menar att inga bestående förändringar
av markanvändningen bör göras inom riksintresseområdet.
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Objektstabell

Objekt
ID#
OBJEKT
1 Husgrund,
historisk

2 Stridsvärn

3 Gränsmärke

4 Stridsvärn

5 Gränsmärke

6 Gränsmärke

7 Gränsmärke

8 Brott/täkt

9 Brott/täkt

10 Brott/täkt

MARKSLAG SKOGSTYP
X
Y
PDOP
BESKRIVNING
Skogsmark Blandskog 6587874, 1373488, 1,17 Husgrund, troligen 6x6 m
41046167 78517429
stor. Syllstenar i SO, 0,3-0,5
m st. I NV är spismursröse,
2x2 m och 0,6 m h av 0,10,4 m stora sten. Skärvsten
och tegel synliga i ytan.
Skogsmark Barrskog
6588077, 1373852, 3,85 3x2 m [n-s], mot v, ingång i
79008171 48642998
N, 1 m br, vall av 0,2-0,6 m
st stenar, 1 m br och o,7 m
h
Skogsmark Blandskog 6588048, 1373877, 2,09 visarsten, omkullfallen,
34745915 27995415
0,7x0,35,0,1, intill och 0 om
8 stenar, 0,2-0,5 m st
stenar
Skogsmark Barrskog
6588143, 1373868, 1,44 7x2 m [n-s], vand mot v,
59234346 4244761
ingång i s, 2 m br, vall av
0,3-1 m st stenar, 3 varv, 1
m br och o,5 m h. i s härd
på block, 0,9 m diam, 8
stenar 0,2-0,4 m st, kol
Skogsmark Blandskog 6587666, 1374500, 1,09 gränsröse, 1 m diam, 0,3 m
38765072 285947
h, av 0,2-0,5 m st stenar, 0 i
upplevelsevarde
Skogsmark Barrskog
6587758, 1374462, 1,69 grnssten, 1 m diam,
14815618 01266675
0,4x0,3x0,1 [n-s] m h,
uppallad av 10-tal
stenar,0,2-0,4 m st
Skogsmark Blandskog 6588656, 1374723, 2,26 gränsröse 1,1 m diam och
03629475 32177667
0,4 m h av, 0,3-0,6 m st
stenar
Skogsmark Blandskog 6588553, 1374826, 1,29 stenbrott, i berget ar 4
76761555 43176153
borrhal synliga i 2 nivaer.
1,5-3 cm i diam 0,1-0,4 m
djupa. öster om är större
stenblock med borrhal.
Skogsmark Blandskog 6588519, 1374819, 1,36 stenbrott, i block ar 2
82019742 14782941
borrhal synligt. 1,5-3 cm i
diam 0,2-0,4 m djupa.
Skogsmark Blandskog 6588063, 1373272, 1,32 stenbrott, i block ar 1
37639277 69310621
borrhal synligt. 3 cm i diam
0,3 m dj. tre marken efter
bredkil, 0,1 m br

TERRÄNG
V-sluttande
moränmark.
Beväxt med
3 tallar.

V-sluttande
moränmark
intill berg
avsats av
bergshöjd

v sluttande
moränmark
intill berg

svagt sosluttande
moränmark
svagt sosluttande
moränmark
bergshöjd

ostsluttande
av
bergshöjd.

ostsluttande
av
bergshöjd.
s-sluttande
av
bergshöjd.
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Objekt
ID#
OBJEKT
10 Brott/täkt

11 Brott/täkt

12 Brott/täkt

13 Brott/täkt
14 Brott/täkt
15 Brott/täkt
16 Brott/täkt

17 Brott/täkt
18 Brott/täkt
19 Brott/täkt

20 Brott/täkt

21 Brott/täkt

22 Brott/täkt

23 Brott/täkt

MARKSLAG SKOGSTYP
X
Y
PDOP
BESKRIVNING
TERRÄNG
Skogsmark Blandskog 6588059, 1373254, 1,59 stenbrott, urtag ur berg i
s-sluttande
89011966 75979865
två nivåer, med synliga
av
marken efter bredkil, ca 0,1 bergshöjd.
m 0ch ca 0,05 m dj, 3 block
ar marken efter bredkil.
Skogsmark Blandskog 6588024, 1373264, 1,45 stenbrott, 4 större block ar s-sluttande
43958627 65844317
kluvna i 3 delar vardera, 1-2 av
m st stenar , synliga
bergshöjd.
marken efter bredkil på
samtliga, 0,1 m br och 0,05
m dj. Urtag ur berg med
märken efter bredkil
Skogsmark Blandskog 6588053, 1373209, 1,2
Stenbrott, 4 större block, 12259716 71090241
1,5 m st, med märken efter
bredkil och borrhål, urtag
ur berg, 2 nivåer, bredkil
Skogsmark Blandskog 6588039, 1373131, 1,19 urtag ur berg och block,
30041298 9123817
bredkil
Skogsmark Blandskog 6588053, 1373079, 1,19 bredkil i block
50040929 79277999
Skogsmark Blandskog 6588068, 1373060, 1,41 bredkil i block
26138311 76644544
Skogsmark Blandskog 6588115, 1372977, 1,25 15x15 m brottytor i 4
85515587 07530258
nivåer, märken efter
bredkil och borrhal
Skogsmark Blandskog 6588167, 1372954, 1,29 bredkil, block, 0,1-0,2 m br,
33956967 54629392
borrhal
Skogsmark Blandskog 6588367, 1372923, 1,24 urtag ur berg i3nivaer,
40002367 18033455
borrhal; lagt varde
Skogsmark Blandskog 6588352, 1372765, 1,41 urtag ur berg, större stenar, intill mindre
45506775 46840056
1-2 m st stenar, marken
bergshöjd
efter bredkil pa blocken,
0,1 m br och 0,05 m dj
Skogsmark Blandskog 6588372, 1372697, 2,22 block med marken efter
intill mindre
94014637 93035363
bredkil, r, 1 m st sten, 0,1 bergshöjd
m br och 0,05 m dj
Skogsmark Blandskog 6588341, 1372736, 1,17 block med marken efter
intill mindre
53302997 6719704
bredkil, r, 1 m st sten, 0,1 bergshöjd
m br och 0,05 m dj
Skogsmark Blandskog 6588277, 1372569, 1,54 flertal större upp till 2 m st intill mindre
30499504 42989078
block med marken efter
bergshöjd
bredkil, 0,1 m br och 0,05
m dj, urtag ur berg i tva
nivaer
Skogsmark Blandskog 6588235, 1372587, 1,3
flertal större upp till 2 m st intill mindre
43397973 82334906
block med marken efter
bergshöjd
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Objekt
ID#

OBJEKT

MARKSLAG SKOGSTYP

X

Y

PDOP

24 Brott/täkt

Skogsmark Blandskog

6588214, 1372613, 1,32
69028977 3737307

25 Brott/täkt

Skogsmark Blandskog

6588190, 1372609, 1,29
11688151 22831244

26 Brott/täkt

Skogsmark Blandskog

6588217, 1372493, 1,25
26421837 0137343

27 Övrigt

Skogsmark Blandskog

6587687, 1372611, 1,48
60326687 42888635

28 Brott/täkt

Skogsmark Blandskog

6587896, 1372437, 1,48
3654001 92375098

29 Brott/täkt

Skogsmark Blandskog

6587928, 1372425, 1,48
73965558 65381704

30 Stridsvärn

Skogsmark Barrskog

6588099, 1373973, 1,28
5799189 4715868

31 Gränsmärke Skogsmark Blandskog 6587876, 1373878, 1,25
98062519 76178199
32 Brott/tõkt

Skogsmark Blandskog

6587869, 1373938, 1,32
40635769 68877876

33 Brott/täkt

Skogsmark Blandskog

34 Stridsvärn

Skogsmark Barrskog

6587866,
22080499
6588108,
63103529

1374062, 1,27
06948574
1373858, 1,27
15973544

BESKRIVNING
bredkil och borrhal, 0,1-0,2,
0,1 m br och 0,05 m dj,
urtag ur berg i tva nivaer
flertal större upp till 1,5 m
st block med marken efter
bredkil , 0,1 m br och 0,05
m dj, urtag ur berg i tva
nivaer
flertal större upp till 1,5 m
st block med marken efter
bredkil , 0,1 m br och 0,05
m dj, urtag ur berg i tva
nivaer
större upp till 1,5 m st
block med marken efter
bredkil , 0,1 m br och 0,05
m dj, urtag ur berg i tva
nivaer
härd, 1 m diam och 0,1 m
h, stenar, 0,2-0,4 m st,
delvis overmossad, bevõxt
med en liten bjork, sondat
kol
större upp till 1 m st block
med marken efter bredkil ,
0,1 m br och 0,05 m dj,
urtag ur berg i tva nivaer
större upp till 1 m st block
med marken efter bredkil ,
0,1 m br och 0,05 m dj,
urtag ur berg i tva nivaer
hästskoform, 4x2 m [n-s],
vand mot o, 1 m br, 0,4 m
h, vall av 0,3-0,5 m st
stenar
grnssten, 0,7x0,3x0,1 [n-s]
m h, uppallad av 9
stenar,0,3-0,5 m st
urtag ur berg, 3 nivaer,
större block med borrhal,
rundkil. skrosten i s
större block med borrhal,
rundkil.
hästskoform, 2x1m [n-s],
vand mot v, 0,5 m br, 0,4 m
h, vall av 0,3-0,5 m st

TERRÄNG

intill mindre
bergshöjd

intill mindre
bergshöjd

intill mindre
bergshöjd

svagt ssluttande
bergshöjd

intill mindre
bergshöjd

intill mindre
bergshöjd

s sluttande
moränmark
intill berg
svagt ssluttande
moränmark
s-sluttande
bergshöjd
s-sluttande
bergshöjd
s sluttande
moränmark
intill berg
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Objekt
ID#

OBJEKT

MARKSLAG SKOGSTYP

X

Y

PDOP

35 Stridsvärn

Skogsmark Barrskog

6588098, 1373862, 1,27
26163874 64656249

36 Stridsvärn

Skogsmark Barrskog

6588150, 1373858, 1,41
78837609 80922793

37 Stridsvärn

Skogsmark Barrskog

6588132, 1373849, 1,57
68858726 96033477

38 Stridsvärn

Skogsmark Barrskog

6588134, 1373850, 1,49
35269943 20543222

BESKRIVNING
stenar
hästskoform, 2x1m [n-s],
vand mot v, 0,5 m br, 0,4 m
h, vall av 0,3-0,5 m st
stenar
2x2 m [n-s], vand mot v,
ingång i s, 2 m br, vall av
0,3-0,6 m st stenar, 1 varv,
0,6 m br och o,3 m h. i s
mindre stenpackningar pa
block, 0,9 m diam, 8 stenar
0,2-0,4 m st, kol
hästskoform, 4x2 m [n-s],
vand mot v, 2 m br, vall av
0,3-0,8 m st stenar, 3 varv,
0,5 m br och o,4 m h.
3 m l, [n-s], vand mot v, 0,4
m br, vall av 0,2-0,7 m st
stenar, 2 varv, 0,4 m br och
o,4 m h.

TERRÄNG
s sluttande
moränmark
intill berg
v sluttande
moränmark
intill berg

v sluttande
moränmark
intill berg
v sluttande
moränmark
intill berg
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