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Herrhagen i årtal: 

1605-47  Området är betesmark tillhörande herrgården Carlsberg
1838  Värdshuset Åttkanten uppförs
1860  KMW grundas
1899  Stadsplanen för Herrhagen antas
1906  Herrhagsskolan uppförs
1960-70  KMW flyttar till Lamberget. Sanering av äldre

 träbebyggelse, däribland glasbruket på Glasberget 
1970  Tre storskaliga flerbostadshus uppförs på Glasberget 
1972  Herrhagskyrkan uppförs
1999-  Bostäder uppförs vid de gamla industritomterna på 

 södra Herrhagen 

UPPSATT 2006

I samarbete med 
Värmlands Museum, Carlstads-Gillet och Karlstads Hembygdsförening

HERRHAGEN

Seit dem 16. Jahrhundert und bis zur Mitte des 19. 
Jahrhunderts bestand Herrhagen grösstenteils aus 
Weideland. Die Besiedlung war spärlich: ein paar Gehöfte 
und das Wirtshaus ’Åttkanten’. Aber gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts beginnen Industrieunternehmen sich in 
Herrhagen anzusiedeln.
1860 wurde ’Karlstads Mekaniska Werkstad’, KMW 
gegründet, die schnell zu dem grössten Industrieunterneh-
men der Stadt wurde. An weiteren Unternehmen kamen 
unter anderem Glashütten, Kachelofenbauer, Karamell-
fabriken, eine Streichholzfabrik, eine Tabakfabrik und 
Textilindustrie nach Herrhagen.

Mit der Ausweitung der Industrie nahmen auch Ein-
wohnerzahl und Bebauung in Herrhagen zu. Die Gegend 
bekam deutlich den Charakter eines Industriearbeiter-
stadtteils. In den 60er Jahren des letzten 
Jahrhunderts waren doch viele Gebäude und Wohnungen 
verfallen, es sah beinahe aus wie in einem Elendsviertel 

förfallna trä- och stenhusen ersattes med moderna 
huskroppar. Vid Herrhagsskolan växte det fram ett 
centrumtorg och 1972 byggdes här också en modern 
stadsdelskyrka. I KMW:s gamla verkstadslokaler i kvarteret 
Gjutaren har man med kultur-, nöjes- och idrotts-
verksamhet idag skapat ny rörelse kring den äldsta delen av 
Herrhagen.

Parker och monumentalbyggnader
Stadsdelen har två större parker, Vasalunden och Herrhags-
parken. I Herrhagsparken står Karlstads första offentliga 

konstverk, fontängruppen  
”Lekande barn” av Oscar  
Johannesson. Herrhagsskolan 
(1906) med sin högresta fasad 
tillhör de större byggnaderna. 
Vattentornet (1888) och gamla 
KMW är andra monumentala 
landmärken på Herrhagen.
De äldsta byggnaderna är Våg-
mästarbostaden (1850-tal) och 
Hamnkaptensbostad i områdets 
södra del. Delar av det gamla 
värdshuset Åttkanten från 1838 
finns fortfarande kvar i områdets 
norra del.

Med industrierna växte invånarantalet och bebyggelsen och 
området fick karaktären av arbetarstadsdel.

Herrhagen i ny miljö
År 1898 upprättades en stadsplan för Herrhagen vilken 
reglerade bebyggelsen i ett rutnät av breda raka gator. 
Villorna ligger i en sammanhållen del på den östra sidan 
medan det på den västra sidan byggdes flerfamiljshus. 
Den största delen av de hus som finns på Herrhagen idag 
byggdes under 1900-talets första hälft. På 1960-talet 
började dock stadsdelen saneras och många av de gamla 

Från 1500-talet och fram till mitten av 1800-talet bestod 
Herrhagen till stor del av hagmark, som ursprungligen 
tillhörde Karl IX:s herrgård Carlberg. Området kallades 
Herrgårdshagen.
Omkring 1850 var bebyggelsen fortfarande gles med ett 
par gårdar samt värdshuset Åttkanten, men snart skulle 
området komma att växa.

Industrier
Det har länge funnits industrier på Herrhagen. Karlstads 
Mekaniska Werkstad, KMW, grundades 1860 och blev 
snabbt den största industrin i 
Karlstad och var under en tid 
en av världens ledande pappers-
maskintillverkare. På Herrhagen 
fanns även mindre industrier som 
Glasbruk, kakelugnstillverkning, 
karamellfabriker, tändsticksfabrik, 
tobaksfabrik och textilindustri.
Efter andra världskriget fort-
satte hamnrörelsens expansion i 
Karlstads Yttre hamn. Det första 
steget var att bygga en pir med 
ett anslutande järnvägsspår. Den 
vackra stationsbyggnaden från 
1904, Östra station, som låg vid 
spåret är tyvärr riven medan sta-
tionsmästarbostaden är bevarad.

From the16th century to the mid-19th century 
Herrhagen was mainly a sparsely populated area of  
wooded pasture ground. There were only a few farms and 
an inn, Åttkanten. Towards the end of  the 19th century the 
district began to grow as industry was attracted to 
Herrhagen. Karlstads Mekaniska Werkstad, KMW, was 
founded in 1860 and soon became the biggest industry in 
Karlstad. Other industries were also established, such as a 
glassworks, a stove manufacturer, a candy factory, a match 
factory, and a textile business. Karlstad’s outer harbour is 
also a part of  Herrhagen.

With the industrial expansion, population and housing in-
creased in Herrhagen. The district turned into a residential 
area for industry workers. In the 1960s many of  the 
housing properties were deteriorating into slums and the 
district was in need of  renovation. Many of  the old 
wooden and stone buildings were deemed unfit to live in 
and replaced by modern building structures. Herrhagen has 
two parks, Vasalunden and Herrhagsparken. Karlstad’s first 
public work of  art, titled “Children Playing” is placed in 
Herrhagsparken.

und man fing an, den Stadtteil zu sanieren. Viele der alten 
Holz- und Steinhäuser wurden abgerissen und durch 
moderne Wohnhäuser ersetzt. 

Herrhagen hat zwei grössere Parks, ’Vasalunden’ und 
’Herrhagsparken’. In ’Herrhagsparken’ steht Karlstads erstes 
öffentliches Kunstwerk, die Gruppe ”Spielende Kinder”.

Flygfoto från 1927 med KMW i förgrunden. 
Foto: Oscar Bladh, AERO-Material A/B.


