
 

 

Förord 
 
   Under min praktikperiod på Kultur-
förvaltningen fick jag uppgiften att färdigställa 
denna Kulturcykel, vilket har lett till att jag fått 
ett annat perspektiv på staden. Karlstad och 
Stora Torget har för mig förvandlats till ett 
Karlstad vid vatten. Det är en vacker upplev-
else att en tidig morgon susa fram längs den 
blanka Klarälven och samtidigt känna den kar-
aktäristiska kaffedoften. Jag tror att cykel är 
det bästa färdsättet för att få uppleva det 
Karlstad som finns i Klarälvsdeltat.  
   Min förhoppning är att denna guide skall få 
dig som själv är ”Kallstabo” eller du som är på 
tillfälligt besök att upptäcka vårt vackra 
Karlstad och dess historia. Kommer man riktigt 
nära staden och kryper in i dess gränder 
mellan husen och låter sig fångas av dess torg 
och charmeras av dess vatten blir upplevelsen 
något som sätter spår. I denna Kulturcykel 
finns dock endast en del av den konst och 
arkitektur som finns att se i Karlstad presen-
terad. Men jag hoppas att någon av dem 
fångar er lika mycket som Liv Dues Cellisten 
fångat mig. Denna kraftfyllda skulptur i 
bohusgranit som spelar för oss utanför 
Karlstads teater invid Klarälven. 
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51. Frödings minnessten 
Minnestenen finns i den så kallade Frödingdungen. 
Det är en vacker björkdunge belägen vid gamla 
gravrösen och ett gravfält. Idén till att resa en 
minnessten över Fröding kom från bildhuggaren 
Christian Eriksson och det var också han som fick 
uppdraget att utforma stenen. På stenen finns motiv 
ur tre Frödingdikter ”Ett gammalt bergtroll”, ”En 
morgondröm” och ”Strövtåg i hembygden”. Mid-
sommarafton 1921 invigdes minnesstenen och idag 
tillhör den Värmlands museum.  
 
52. Alsters herrgård 
Jan Fröding köpte denna gård 1837 och lät bygga 
om herrgården i nyklassicistisk stil och den 
exteriören finns bevarad än idag. Den nyklassiska 
panelarkitekturen är typisk för värmländsk herr-
gårdskultur. Här föddes brukspatron Frödings barn-
barn, skalden Gustaf Fröding den 22 augusti 1860. 
Idag fungerar herrgården som minnesgård över 
Gustaf Fröding. 
 
53. Farkost 
Vid bron till Gubbholmen norrifrån står en skulptur 
av Börje Wahlström som Karlstad Bostads AB lät 
uppföra 1992. Skulpturen heter Farkost och består 
av ett litet hus i granit och ett fartyg i glans-
hammarmarmor på en sockel av gråröd bohus-
granit. På fartygets däck finner man två figurer som 
är utförda i svart labrador från Norge. 
 
 
 
 
 

 

 

1. Fredsmonumentet 
Detta är statyn som bland annat blivit utsedd till 
Sveriges fulaste staty i ett TV-program. Den har 
kallats såväl ”Elna med klappträt”, ”Skräcktanten” 
som ”Skräckens monument”. Bronsskulpturen är 
gjord av konstnären Ivar Johnsson och är ett 
monument över undertecknandet av unions-
upplösningen mellan Sverige och Norge som ägde 
rum i Frumurarlogens hus här vid Torget 1905. 
 
2. Frimurarlogens hus 
Frimurarlogens hus är byggt 1869 och byggnaden är 
ritad av JF Åbom som även står bakom Alsters 
herrgård men också Berns salonger och Södra 
teatern i Stockholm. Korset man ser över porten är 
det kors frimurarna vanligtvis använder. Vapen-
skölden avser den värmländska provinciallogen. 
Örnen är hämtad ur Värmlands vapen.  
   Det var här som förhandlingarna kring unions-
upplösningen mellan Sverige och Norge hölls 1905. 
 
3. Gustaf Fröding 
Gustaf Fröding debuterade med diktsamlingen 
Guitarr och dragharmonika i maj 1891. Han växte 
upp i Alsterdalen utanför Karlstad men trivdes 
egentligen inte nämnvärt i staden. Fröding ansågs 
vara för radikal av överklassen och detta gav honom 
en känsla av vantrivsel och instängdhet. Herman 
Reijers heter mannen bakom denna bronsskulptur 
och sedan 1996 har Gustaf Fröding stått här på 
Västra Torggatan. 
 
4. Rådhuset 
Rådhuset är rest i en klassisk romersk stil och stod 
färdigt 1869. Byggmästarbröderna Lars och Magnus 
Johansson är männen bakom bygget. Mest 
spännande är ”fôgglera” på taket. Värmlands-
örnarna skänktes till rådhuset av häradshövdingen 

 



 

 

Frans Fredrik Maechel och de kallas i folkmun för 
”fôgglera”. 
 
5. Ferlin steppar 
Nils Ferlin föddes 1898 på Sandbäcksgatan 7 i 
stadsdelen Klara i Karlstad och bodde i Karlstad 
fram till 10 års ålder. Sedan flyttade familjen till 
Filipstad och det var den staden som Ferlin kom att 
fånga i sin lyrik. 
   Nils Ferlins mor ville gärna att sonen skulle gå i 
dansskola och tog med honom ut för att köpa 
dansskor. På hemvägen när de gick över Västra 
bron släppte Nils helt sonika ner skopaketet i älven. 
Så slapp han för tillfället dansskolan. Med tiden blev 
han dock en inte oäven steppdansör. 
   Sedan sommaren 2002 står Thomas Qvarsebos 
skulptur Ferlin steppar här. 
 
6. Stadshotellet 
Stadshotellet byggdes 1869 och arkitekten hette CF 
Sundberg. 1906 fanns värmeeldning, toalettrum 
med wc och rikstelefon i samtliga rum. Det var då 
landsortens största och modernaste hotell.  
   Ytterligare en våning har byggts på och denna 
stod färdig 1938. 
 
7. Sola i Kallsta 
”Sola i Kallsta” hette egentligen Eva Lisa Holtz och 
levde mellan åren 1793 och 1828. Hon var 
värdshusservitris och senare även själv ägare till ett 
värdshus. Hennes glada och trevliga humör gav 
henne namnet ”Sola” – hon sken alltid lika varmt 
mot gästerna.  
   I denna tolkning av Herman Reijers ser Sola 
ganska sträng ut och verklighetens ”Sola” lär ha 
varit en bestämd och tuff kvinna. Skulpturen 
placerades här 1985 och den är en gåva till 
kommunen från journalisten Lennart Cedrup. 
Se bild vid mittuppslaget. 
 

 

 

48. Universitetsbiblioteket 
Karlstads nya Universitetsbibliotek är ritat av 
Christian Frisenstam och öppnades i januari 2002. 
Mitt i byggnaden finns Aula Magna, som rymmer 
600 besökare. Under en ceremoni den 29 augusti 
murades ett mässingskrin med hemligt innehåll in i 
aulaväggen. Varje institution och avdelning på 
Universitetet lämnade ett tidstypiskt bidrag till 
skrinet, som får öppnas först om 100 år.  
 I biblioteket finns flera konstverk, bland annat 
Helene Billgrens utsmyckning av hästskor på 
väggen till Aula Magna. Börje Wahlströms skulptur 
Föränderlig pelare är en gåva till Universitetet från 
Karlstad kommun vid invigningen av biblioteks-
byggnaden. Pelaren är placerad utanför ingången till 
bibliotekets andra plan. Skulpturen är just för-
änderlig, beroende på från vilket håll man ser den, 
gå sakta runt den och upptäck dess föränderlighet! 
 
49. Tänkande 
Den norske konstnären Per Inge Bjørnlos stora 
skulptur Tänkande är gjord i syrafast stål. Denna 
skulptur är tillverkad vid järnverket i Degerfors, där 
Per Inge Bjørnlo hyrt in sig. Statens konstråd har 
beställt och ställt skulpturen på sin plats utanför det 
nya Universitetsbiblioteket. 
 
50. Kunskapens väktare 
Denna bronsskulptur av Herman Reijers föreställer 
en krigare utrustad i hjälm och med svärd. Reijers 
gjorde denna redan 1968 och verket är utfört i en 
mycket komplicerad gjutningsteknik. Konstnären 
har själv donerat Kunskapens väktare till Uni-
versitetet. 
 
 
 
 



 

 

Dessa hörnutsmyckningar kallas Källan. Verken är 
utförda i sandblästrad naturbetong och Thorlin har 
använt sig av naturslipad dansk havssten. Verken 
fortsätter även inne i byggnaden och i bibliotekets 
mitt finns ett porlande vattenfall. 
 
45. Biskopsgården 
Biskopsgården är en av de äldsta byggnaderna i 
Karlstad och en av de få byggnader som inte för-
stördes vid branden 1865. Att biskopsgården 
klarade sig kan ha berott på de höga almarna som 
växte vid husets södra sida och som bildade ett 
naturligt brandskydd. Almarnas kronor var blöta 
efter regn och elden tog sig inte igenom dem till 
byggnaden. Här har flera biskopar bott, en av de 
mest välkända är J. A. Eklund som skrivit psalmen 
”Fädernas kyrka”, idag bor biskop Esbjörn Hagberg 
här. 
 
46. Balanserande klot 
Bo Jonzons skulptur, som är placerad utanför 
huvudentrén till Stora Enso, är ett konstverk som 
bygger på kontraster. Den hårda och raka stommen 
ställs mot det runda klotet med sin oregelbundna 
form. För Bo Jonzon själv symboliserar klotet något 
som inte ligger stilla, samtidigt som det står för en 
kraftsamling. Skulpturen är utförd i svartpatinerad 
ek och den placerades här 1999. 
 
47. Élaine I 
Detta är ett av Liss Erikssons konstverk som har sin 
utgångspunkt i skulpturen Oskuld. Tanken var att 
skulpturen skulle fungera såväl stående som 
liggande. Den liggande Élaine I köptes in av 
Landstinget i Värmland 1976 och placerades utanför 
Kronoparkens vårdcentral. En sittande Élaine II 
finns utanför SAF-huset i Stockholm. 

 
 
 

 

 

8. Karl IX 
Det var Hertig Karl, senare Kung Karl IX, som 
1584 utfärdade ett privilegiebrev för köpingen 
Tingvalla som därmed kom att bli Karlstad. 1908 
beslutade stadsfullmäktige att man skulle resa 
en staty över Kungen. Bildhuggaren Christian 
Eriksson tillfrågades om ett förslag till statyns 
utförande. Med den kände konstnären Anders 
Zorns hjälp beslöt man senare att godkänna 
Erikssons förslag. Men Eriksson fick vänta 
många år innan han fick sitt kontrakt angående 
statyn, närmare bestämt till 1924 och den 18 
juni skedde invigningen i närvaro av Gustav V. 
Statyn är gjord i brons och i höger hand håller 
Konungen privilegiebrevet. Under Vasaättens 
vapen – vasakärven – kan man läsa de latinska 
orden ”Urbem condidit 1584” vilket betyder 
”Han grundade staden 1584”. 
 
9. Hypotekshuset, Älvgatan 1 
Hypotekshuset är byggt åren 1852–53 och arki-
tekten hette Jonas Jonasson. Hypotekshuset är 
ett av de få hus som klarade sig undan 
stadsbranden 1865. Detta kom att bli platsen för 
de husvilla Karlstadbornas viktiga träffpunkt och 
administrativa centrum. Med sina harmoniska 
mått och sin klassiska stil med rik stukatur är 
denna pistagegröna byggnad vårt vackraste 
stenhus från tiden före branden. 
 
10. Kvarteret Almen 
Kvarteret Almen utmed Älvgatan är det enda 
kvarter som klarade sig undan stadsbranden 
1856.  
Landshövdingegården, Älvgatan 7 
Här i denna gula träbyggnad har flera av 
Värmlands landshövdingar bott. Den förste hette 
Johan Gustav Uggla och han innehade posten 
mellan 1779 och 1793. Därefter följer flera, 
bland andra Axel Pontus von Rosen som under 
1800-   



 

 

talets början var en av centralgestalterna i 
Kavaljerernas Värmland. Landshövdingegården är 
till sin yttre form i stort sett densamma idag som 
vid 1800-talets början. Den stora entrétrappan av 
sten är dock ersatt med en mindre då den förra tog 
upp för stor del av trottarutrymmet. Gården utgör 
ett exempel på hur en borgargård såg ut för två 
sekler sedan. Huset uppfördes under första hälften 
av 1700-talet och byggdes sedan på med en våning 
när det blev landshövdingebostad. 
   Det sägs att Kung Karl XII ska ha övernattat här 
då han var på väg till Halden, där han sköts till döds 
år 1718. 
Doktorsgården, Älvgatan 9 
Doktor Petter Sundberg uppförde detta två-
våningshus i 1700-tals stil. Under en längre period 
under 1800-talet huserade två privat-praktiserande 
läkare här, den blivande professor Sundberg och 
doktor Erik Högberg, därav namnet Doktorsgården. 
Flacheska gården, Älvgatan 11 
Detta är en av stadens äldsta träbyggnader. Den 
första våningen byggdes redan under 1600-talet och 
här bodde stadens förste postinspektör majoren Erik 
Gabriel Flach. 
 
11. Selma Lagerlöf  
Selma Lagerlöf har blivit en av de stora per-
sonligheterna som förknippas med Värmland. I 
Gösta Berlings Saga låter hon Kevenhüller möta 
skogsråa på Stora Torget. Förebilden till Kevenhüller 
hette Heublein och det sades att han kunde för-
färdiga vilken tekniska apparat som helst. Selma 
låter sin Kevenhüller vid mötet med Skogsråa – den 
i Karlstad benämnda ”Lambergsfrua”- få samma 
möjligheter som Heublein. Just där statyn över 
Selma är belägen stod en gång ett gammalt 
stenmagasin som hade en väderkvarn högst upp. 
Kvarnen byggdes av Heublein och gick under 
namnet ”Hybelejens kvarn”. Arvid Backlund har 
utformat statyn och den placerades här 1958.       
Se bild vid mittuppslaget. 

 

 

Lambergsfrua hotade därför att på natten riva ned 
den sten som byggts upp under dagen. När så 
några ras inträffade blev arbetarna så illa till mods 
att de krävde att sten skulle brytas på andra platser 
i stadens utkant. Lambergsfrua vann således tvisten 
och kunde i lugn och ro fortsätta sin tillvaro som 
skogsväsen på Lamberget. 
 
42. Gamla Badhuset 
Det gamla badhuset är byggt i jugendstil med en 
medeltida prägel. Arkitekten hette Ture Stenberg 
och det stod färdigt 1909. Tack vare föreningen 
Rädda Badhuset sparades denna byggnad till 
eftervärlden då tanken fanns att man skulle riva det 
gamla badhuset när det nya togs i bruk 1978. 
Karlstad kommun sålde badhuset 1997 och idag är 
det ombyggt till flerfamiljshus. 
 
43. Värmlands museum 
Värmlands museum består av två byggnader, en 
äldre och en modern, som förbinds med en glasad 
gång. Den äldre byggnaden är ritad av Cyrillus 
Johansson som hämtat inspiration från den 
kinesiska paviljongen. Byggnaden är av ockra-
slammat tegel och kröns av fyra värmlandsörnar 
och den invigdes av Prins Eugen 1929. Carl Nyrén 
har ritat den sjuhörniga moderna byggnaden och 
denna invigdes i juni 1998. 
 
44. Bibliotekshuset 
Arkitekten bakom bibliotekshuset heter Janne Feldt 
och huset stod färdigt 1973. Här ryms förutom 
Stadsbiblioteket, film- och teatersalongen Arenan, 
hörsal, galleri, Café Hyllan och några av Karlstads 
kommunala förvaltningar samt Länsbiblioteket. 
   Livsströmmen är en 47 meter lång utsmyckning 
längs hela bibliotekshusets fasad. Konstnären Per 
Thorlin har även dekorerat tre av byggnadens hörn. 

 
 



 

 

40. Pråmkanalen 
Under 1800-talet bildades det sandgrund i Klarälven 
vid sträckan fram till Residenstorget där hamnen 
var belägen. Den nu grundare älven gjorde att båt-
arna allt oftare fick svårt att ta sig ända fram till 
kajkanten. Därför beslöt man att anlägga en ny 
hamn vid Kanikenäset och att därifrån bygga en 
kanal till Klarälven. Lösningen blev denna pråm-
kanal som stod helt färdig 1838. 
   Nils Ericson fick uppgiften att utforma Pråm-
kanalen och den tillhörande slussen. Kanalen skulle 
grävas mellan Tingvallastaden och Hagaområdet. 
Det krävdes 400 man för att bygga den. När 
Pråmkanalen invigdes 1838 var slussen den på sin 
tid bredaste i Sverige med en bredd av 8,5 meter. 
Slussen kallades Carlarnas sluss efter Konungarna 
Carl IX och Carl XIV Johan. 
   Intill Pråmkanalen ligger Slussvaktarstugan. Av 
stadens invånare kallas den för Pepparkakshuset. 
Slussvaktarstugan har bevarats i sitt ursprungliga 
skick sedan den byggdes under 1800-talets första 
hälft. 
 
41. Östra bron 
Detta är idag med sina tolv valv Sveriges längsta 
stenbro och den uppfördes mellan åren 1761- 97. 
När bron byggts medförde det en markant 
minskning av vattenflödet i den östra grenen av 
älven. Därmed började älvens bredd att anpassa sig 
efter en rad uppgrundningar och öar. Ett av de 
första tecknen på detta ses i bildandet av Gubb-
holmen som alltså inte fanns innan stenbron 
byggdes. Idag är Gubbholmen i ungefärliga mått 
650 meter lång och 150 meter bred. 
   Vid byggandet av stenbron hävdas det att man 
hämtade stenblock från Lamberget och att ”Lam-
bergsfrua” – det fruktade väsen som levde på Lam-
berget – blev ilsken av allt brytande och forslande 
av sten från det berg som hon ansåg vara sitt. 
 
 

 

 

12. Karlstads teater 
Karlstads teater är byggd 1893 och arkitekten 
hette Axel Anderberg. Inuti påminner bygg-
naden något om Kungliga Operan i Stockholm. 
Den vackra takkronan inne i teatersalongen var 
från början placerad i Berns salonger i Stock-
holm. Men när Berns elektrifierades 1893 kom 
en av takkronorna till Karlstads teater. I 
Karlstad behöll man den fram till år 1913, sedan 
togs den ned och glömdes bort. Efter 70 år 
återfanns takkronan och bildhuggaren Göte 
Mellin lyckades återskapa dess forna elegans. 
Nu strålar dess sken åter över Carl Grabows 
takmålningar och logernas guldglänsande 
ornament samt salongens djupröda sammets-
klädsel. 
   Teatern användes länge som biograf men 
1975 fick Värmlands län en fast musikteater-
ensemble med Karlstads teater som bas. 
Musikteatern bjuder på föreställningar av hög 
kvalitet och en omväxlande repertoar. 
 
13. Cellisten 
Liv Due heter konstnären bakom denna skulptur 
som ställdes upp här 2001. Samma år köptes 
skulpturen in av Karlstad kommun efter den 
utställning som under sommaren varit i 
museiparken. Cellisten är gjord av bohusgranit 
och ränderna har skapats med en diamantsåg. 
Det tog hela tio år för Due att helt färdigställa 
den och hon ville utforma Cellisten rå och 
burlesk men även känslig och stillsam. 
Se bild vid mittuppslaget. 
 
14. Vindarnas boning 
Denna fontänskulptur i brons är gjord av den 
finske konstnären Aimo Tuikanen och är en gåva 
från Finlands folk till Sveriges. Skulpturen är ett 
äreminne över de många finnar som kom som 
nybyggare till Sverige från 1500-talet och 
framåt. Man valde att placera Vindarnas boning i 



 

 

Karlstad eftersom det var till Värmland många av 
finnarna kom, lockade av Karl XI löften om fri jord 
och skattefrihet. Skulpturen invigdes 1967 och åter-
invigdes år 2002 efter att ha varit i Finland för en 
omfattande restaurering. 

 
15. Sockerslottet, Hybelejens gata 2 
Jonas Andersson från Trossnäs var under 1800-
talets senare hälft Värmlands störste jordägare. Han 
köpte tomten till detta hus efter att ha fått veta att 
hans dotter Ida skulle gifta sig med lektor Conrad 
Fristedt vid Karlstads Högre Allmänna Läroverk. 
Andersson lär ha sagt att ”Har dôttra fått en tocken 
fin kär så ska hon ha ett fint hus å bo i”.  
   Huset stod klart 1899 och blev så vackert att 
Karlstadborna snart benämnde det ”Sockerslottet”. 
Arkitekten hette Carl Ostermann och konstnären 
Olof W. Nilsson har utsmyckat trapphuset med 
vägg- och takmålningar. Sedan 1993 är Socker-
slottet byggnadsminneförklarat.  
   Kvarteret Ugglan där Sockerslottet är beläget är 
stadens enda kvarter som är komplett med 
sekelskiftesbebyggelse. 
 
16. Karolinen 
I början av 1970-talet beslöt riksdagen att en del av 
centrala förvaltningen i Stockholm skulle ut-
lokaliseras till 16 orter i landet. En del av försvaret 
skulle till Karlstad. Allt som allt var det 500 tjänster 
som berördes. Senare kom även Försvarets Civil-
förvaltning hit. Denna gång gällde det drygt 400 
tjänster. Byggnaden invigdes i två etapper, den 
första 1976 och den andra 1978. Arkitekten bakom 
byggnaden heter Gösta Edberg. 
 
17. Solur 
Roland Haeberleins skulptur utanför Karolinen vid 
Våxnäsparken är ett riktigt solur, men det är också 
ett monument över tiden. På skulpturens svängda 
väggar finns små skisser som visar jordens bana   
 

 

 

35. Uppståndelse 
I hemlighet gjorde David Petterson sin skulptur av 
den uppståndne Jesus och i skydd av nattens 
mörker monterade han 1990 skulpturen i parken 
utanför domkyrkan. Allt material bekostades av 
honom själv. Tanken bakom utförandet var att 
väcka frågor kring vad vi kan göra med våra 
allmänna platser. Petterson hade vid två tidigare 
tillfällen placerat konstverk på allmänna platser, 
men dessa hade blivit vandaliserade. Uppståndelse 
fick dock stå kvar. 
 
36. Gamla Saluhallen 
Saluhallen byggdes 1906. Den har fortfarande kvar 
sin yttre karaktär men fungerar idag som skolmatsal 
för Tingvallagymnasiet. 
 
37. Liten dansös 
Denna bronsskulptur är gjord av Torsten Fridh och 
det är hans egen dotter som stått modell för den. 
Liten dansös är en av ett ganska stort antal 
framställningar som finns i olika material av den 
dansande lilla flickan. Skulpturen skänktes 1957 till 
staden av Karlstads Kaféaktiebolag.  
 
38.  Gamla lasarettet 
Lasarettet ansågs vara sin tids praktbyggnad och en 
av stadens förnämsta prydnader. Den uppfördes 
mellan åren 1839–42. När det nya lasarettet togs i 
bruk 1905 byggdes det gamla om till brandstation. 
Numera används byggnaden av Tingvallagymnasiet. 
 
39.  Gamla Stadsbiblioteket 
Detta hus som ligger vid Frödingparken byggdes 
1876. Fram till 1905 var det läkarbostad, men då 
lasarettet flyttade till sin nuvarande plats flyttade 
doktorerna ut. Mellan åren 1928 och 1973 användes 
byggnaden som stadsbibliotek. 
 
 



 

 

Framför huvudfasaden undantogs för stadens behov 
en mindre parkremsa. Den inhägnades av ett 
järnstaket men fick inte beträdas av vem som helst, 
allra minst av läroverkspojkarna. 
   Bland studenterna kan nämnas Gustaf Fröding, 
Tage Erlander, Bosse Parnevik och Håkan Hagegård. 
 
33. Gamla gymnasiet 
Denna skola invigdes 1759 och var då det 
förnämsta gymnasiet i hela landet. Namnet Gymn-
asium Adolphus Fredricianum fick det efter den då-
varande Kung Fredrik. Arkitekten bakom byggnaden 
heter Carl Hårleman, men då han dog innan det 
fullbordades fick arkitekterna Cronstedt och Carl-
mark ta vid. Det åttkantiga tornet på taket var från 
början ett observatorium. Idag har Carlstad Gillet 
sina lokaler här och i byggnaden ryms även ett 
skolmuseum. 
 
34. Domkyrkan 
Under 400 år låg stadens kyrka där Stadshotellet 
idag ligger. Denna kyrka brann ned 1719 och en ny 
byggdes här på Lagberget. Domkyrkan uppfördes 
mellan åren 1723 och 1730 av murarmästaren 
Christian Haller från Sachsen. Det dröjde dock 
sextio år innan kyrkan var helt färdiginredd. Vid 
stadsbranden 1865 drabbades även domkyrkan. 
Kyrkklockorna störtade ned och tornspiran föll på 
kyrktaket som fattade eld och rasade in. Vid åter-
uppbyggnaden fick kyrktornet sin nuvarande form. 
1998 skedde den senaste renoveringen då man 
satte nya bronsplattor på tornet. 
   Under förkristen tid användes kullen som 
tingsplats och fortsatte att användas som sådan 
under medeltiden. 
   De två byst som står i parken kring kyrkan 
föreställer den förste biskopen i Karlstad stift Sveno 
Elfdalius samt Johan Alfred Ekelund – känd för att 
han bland annat skrivit psalmen ”Fädernas kyrka”. 
 

 

 

 

runt solen. Här förklaras sommarsolståndet och man 
träffar även på Albert Einsteins relativitetsteori. 
Konstnären har också studerat värmländsk litteratur 
och historia – både ”Sola i Kallsta” och ”Hybelejen” 
finns med som reliefer. Konst och poesi blandas här 
med vetenskap samtidigt som vetenskapen blandas 
med fantasi.  
   Staven är parallell med jordaxeln och den pekar 
mot polstjärnan. Utsidans tema är liv och död. 
Stentavlan visar tolvslaget, sann soltid, i städer i 
olika världsdelar. När stavens skugga står syd-nord 
är klockan tolv i Karlstad. Insidans tema är för-
änderlighet. Vad är tid? Frågan har ett omfattande 
svar och nycklar till svaren finner man i konstverket 
som uppfördes 1976. Soluret är inte anpassat till 
sommartidsreformen som tillämpades först den 6 
april 1980. 
 
18. Flottaren 
Flottaren som står utanför Nya Wermlands-
tidningens huvudentré sedan 2001 är gjord av 
Solveig Nyqvist. Nyqvist är uppvuxen i Forshaga vid 
Klarälven och har själv upplevt tiden då det 
flottades timmer på Klarälven. Det stora stenröset 
som flottaren står i har formats av Karl-Erik 
Bäckman och här blandas röd och grå bohusgranit 
med flera gnejser, gråsten och skiffer. 
 
19. Mariebergsskogen 
I Mariebergsskogen finns kulturbyggnader samlade 
från hela Värmland. Den siste ägaren Conrad Hööks 
önskan var att landområdet till Mariebergs herrgård 
istället för att säljas skulle skänkas till Karlstad stad 
just för att det skulle bli ett friluftsmuseum. Efter 
Hööks död donerade hans syster Ebba Treffenberg 
Mariebergsskogen till Karlstad stad. I början av 
1920-talet flyttades ett tiotal byggnader hit och 
tanken var att skapa ett friluftsmuseum i samma 
anda som Skansen i Stockholm. Här finns allmoge- 
och högreståndskultur samt byggnader från finn- 

 



 

 

bygderna. Man kan också se Acksjöns kapell, som 
är Värmlands första frikyrkokapell.  
 
20. Varg 
Lennart Sand – verksam i Falun och känd för sina 
många djurmotiv – är också mannen bakom denna 
vargskulptur som sedan 1999 står strax innanför 
Mariebergsskogens huvudentré. Vargen är Värm-
lands landskapsdjur. Sands rovdjur är lekfullt och 
glatt, men också 30% större än naturlig vargstorlek 
vilket kanske kan göra att den ändå ser lite 
skräckinjagande ut. Två likadana skulpturer finns i 
landet, varav denna i Mariebergsskogen och den 
andra köpts in av Jägarförbundet. 
 
21. Flykt 
Denna skulptur som står till vänster innanför 
Mariebergsskogens entré är gjord av Jonas Fröding 
och den föreställer två människor – en man och en 
kvinna – på flykt. Men flykten tycks ske med lätta 
steg. Konstnären har gjort flera skulpturer med 
religiös anknytning. I Karlstad kan nämnas De fyra 
åldrarna som finns på Ruds kyrkogård. Kanske kan 
man ana en religiös koppling även här? 
 
22. Skogenpalatset 
Fasadmålningen på Skogenpalatset är utformad av 
konstnären Marja Hallstensson. Målningen är 13 
meter bred och 3.5 meter hög och uppfördes på 
gavelväggen 2001. Den symboliserar både Marie-
bergsskogen och Värmland. I konstverket återfinns 
bland annat Gustaf Frödings bergatroll och Selma 
Lagerlöfs resenär Nils Holgersson. 
 
23. Naturum  
Värmlands naturum öppnade den 20 april 2002 och 
är en naturlig träffpunkt med naturen. Här möter 
alla de karaktäristiska naturtyperna i det värm-
ländska landskapet – sjön, älven, våtmarken och 
skogen – människan.      

 

 

31. Stadsträdgården med Orangeriet 
I många städer under 1800-talets mitt fanns 
ambitioner att anlägga stadsparker, så även här i 
Karlstad. Inspirationen hämtade man från 
kontinenten. Parken anlades under 1860-talet och i 
början av dess historia fanns här en skola för 
trädgårdsmästare och en plantskola. Man hämtade 
intryck från den engelska parkstilen och utmed den 
västra sidan finns än idag en 300 meter lång allé av 
ekar. Här finns ett stort sortiment av Rhododen-
dron, ett 40-tal Magnolior och om sommaren 
arrangeras blomstervandringar. Parken har inrättats 
med en kombination av prydnadsväxter och bo-
taniskt intressant växtmaterial. Idag finns ca 800 
arter och sorter av träd, buskar och perenner i 
parken. I Gustaf Frödings dikt om Skalden 
Wennerbom kallas denna park för ”Stadens park”.  
   Tidigare fanns en restaurang här men den för-
stördes vid en anlagd brand 1959. Idag finns den 
gula byggnaden Orangeriet kvar som ett spår av 
den gamla parkbebyggelsen. Orangeriet byggdes 
samma år som den stora stadsbranden 1865. 
Byggnaden innefattade växthus, trädgårdsmästar- 
och elevbostäder, skollokal samt en vinterträdgård 
eller ”Orangeri” som det också kallas. Orangeriet 
fungerade som en vinterförvaring för exotiska 
växter. Under kriget var bränslebristen stor och 
många av växterna i Orangeriet överlevde inte 
vinterhalvåret. Efter kriget fick parken således en 
annan växtinriktning. Byggnaden är uppförd i den 
då gällande Schweizerstilen i två våningar samt en 
mezzanin våning – en våning med lägre rumshöjd 
än byggnadens övriga våningar. Idag rymmer 
Orangeriet kontorslokaler. 

 
32. Tingvallagymnasiet 
Skolan invigdes 1870 och byggnaden har inte 
ändrats i någon större utsträckning.  
    



 

 

28. Café August 
Namnet Kanikenäsholmen sägs härstamma från de 
Kanikermunkar som kom vandrande hit till näset 
från Skara stift. Enligt sägnen var munkarnas upp-
gift att vakta över laxfisket och deras munkboning 
utgjorde även ett stopp för pilgrimerna på väg till 
Trondheim.  
   Vid sekelskiftet 1900 drev Per August Sjöberg 
caféet Kanikenäsets servering som då var beläget i 
backen bredvid det nuvarande caféet, därav namnet 
Café August.  
   På 1870-talet var detta hus en Hamnförmans-
bostad och under 1930-40-talen fanns ett kall-
badhus vid kajkanten.  

 
29. Flöjtspelerskan 
Vid ingången till Länsförsäkringars byggnad finner 
man denna skulptur. Kvinnans hållning är stram och 
hon står på en pelare av granit vilket ger skulpturen 
ett ganska linjärt uttryck. Thomas Qvarsebo heter 
konstnären och han arbetade under en period 
mycket med skulpturer efter temat musik. 

 
30. Expositionshuset 
Expositionshuset är ritat av Adolf Wilhelm Edelswärd 
och huset stod färdigt 1862. Byggnaden uppfördes 
då Värmlands hushållningssällskap önskade en lokal 
för en permanent utställning av redskap och 
slöjdalster med anknytning till lantbruket.  
   Lantbruksutställningen pågick i 24 år, därefter 
hyrdes huset ut till olika ändamål och 1904 såldes 
huset till staden. Lokalerna har använts till allt från 
musikevenemang till boxningsgalor. Idag används 
Expositionshuset precis som övriga hus i kvarteret 
som kontorslokaler. 
 
 
 
 
 

 

 

Naturummet ligger inbäddat i en 300 år gammal 
tallskog med en vacker utsikt över och närhet till 
Vänern. Byggnaden är uppförd med största möjliga 
hänsyn till naturen och miljön. 
 
24. Wennbergsparken 
I Wennbergsparken finns Dimman, en skulptur av 
Gusten Lindberg. Man hittar den inte långt från 
fontänen och den föreställer en kvinna, runt 
kvinnans fötter växer sjögräs och näckrosblad och 
associationerna flyger lätt till ett naturväsen. 
Skulpturen utfördes i gips 1885 och ställdes ut på 
världsutställningen i Paris 1889. 1937 skänktes 
denna bronsavgjutning till Karlstad av disponent 
Simon Wennberg, grundaren av Wennbergsparken. 
Inte långt ifrån Dimman finns en fontän där man 
finner skulpturen Pojken med fisken som är gjord av 
Alfred Ohlsson. 
 
25. Vikenkyrkan 
Vikenkyrkan är ritad av Lars-Erik Havstad och 
tanken bakom kyrkobyggnaden är att den ska 
fungera som en fyr ut mot Mariebergsviken, där 
kyrkans torn utgör fyrtornet. Kyrkan invigdes den 
18 december 1983 och på klockstapeln sitter en 
kyrktupp gjord av förgylld kopparplåt som även den 
är ritad av Lars-Erik Havstad. Tuppen blev utsedd 
till årets kyrktupp 1987. 
 
26. Orrholmen 
Orrholmen som ibland kallas ”den vita staden” 
bidrog till att Karlstad 1968 utnämndes till ”årets 
stad”. Orrholmsprojektet väckte stor uppmärksam-
het i media bland annat för sin ovanliga utformning 
och nyskapande tankar angående trafikmatningen. 
Områdets karaktär skapades genom att man gav 
utrymme till att planera mera för barn än för bilar. 
Man ville få rum för de minsta barnens lek och 
gemensam rekreationsmöjlighet för barn och vuxna.  

 



 

 

Karlstad hade som årets stad ambitionen att bygga 
en annorlunda fritidspark och ge barnen ”lek-
kultur” i det moderna samhället och Orrleken kom 
till då man ville skapa ett bestående monument 
över utnämningen till ”Årets stad”. 
   Speciellt för hela Orrholmen är de ljusa färgerna 
som samtliga byggnader har. Området är en frukt 
av riksdagens beslut 1965 om miljonprogrammets 
byggande och med sin närhet till Vänern har det en 
vacker utsikt. 

 
 

27. Ett fall och en lösning 
Denna rebus i tre delar är gjord av Pecka Söderberg 
och den installerades här på Orrholmen under 2001. 
Dess tre delar utgörs av den moderne pojken 
tillsammans med orrarna, pelaren med 20 stenar 
samt texten på garageväggen ”Ett fall och en 
lösning”. Idén till en skulptur kom ursprungligen 
från eleverna på Orrholmsskolan.  
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Arvid 
Backlunds 
skulptur 
av”Selma 
Lagerlöf” 

Liv Dues 
skulptur 
”Cellisten” 
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