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I samarbete med 

Värmlands Museum, Carlstads-Gillet, Karlstad Lever och Karlstads Hembygdsförening

 SANDGRUND - STADENS GRÖNA UDDE

Karlstad liegt in einem grossen Flussdelta. Durch 

den Sand, den der Klarälv ständig mit sich führte, entstand 

im Laufe der Zeit eine Insel. Als man den Flussarm

zwischen der Stadt und der Insel in der ersten Hälfte des 

vorigen Jahrhunderts auffüllte, wurde die Insel zu einer 

Halbinsel. 

Sandgrundsudden, wie die Halbinsel genannt wurde, wurde 

bald zu einer natürlichen Oase mit offenen Grasfl ächen 

und lichtem, von schmalen Pfaden durchzogenem Baum-

bestand. 

Im 19. Jahrhundert kam man von Süden her über eine 

Brücke dorthin. Damals befanden sich dort unter anderem 

Carl Adolph Agardh som genom sitt fönster i biskopsgården 

iakttog att den nya ön uppstigit ur vattnet - Påskön.

Restaurang Sandgrund och Bibliotekshuset

Restaurang Sandgrund invigdes 1960 och är till sin arkitektur 

mycket modernistisk. Restaurangen har gjort Karlstad känt 

som ”dansstad”. Stadsbiblioteket invigdes 1973 och är ritat av 

karlstadsarkitekten Janne Feldt. Byggnaden är i bottenplan ut-

smyckat med en relief  i naturbetong av de 

norska konstnärerna Per Tholin och Inger 

Sitter. Här fi nns förutom bibliotek fi lm-, 

teater- och musiksalongen Arenan, 

samlingslokaler, kafé och inte minst 

stadens turistbyrå. 

Museiparken och Sandgrundsparken

Parkdelen söder om (framför) museet 

heter Museiparken och området norr om  

museet kallas Sandgrundsparken. Här 

arbetar kommunen kontinuerligt med att 

göra hela området attraktivt för fritid och 

rekreation. Sandgrundsparken, vars första 

etapp invigdes 2008, är ritad av arkitekten 

Torbjörn Andersson och ska ta tillvara på 

den dramatiska plats där Klarälven, för 

första gången, delar sig på sin väg mot  

Vänern. 

Värmlands Museum

1929 invigdes länsmuseet i den pampiga gulputsade 

byggnaden med ”kinesiskt” svängda takfall, pergola och 

långsmal damm; allt i en orientaliskt infl uerad stil ritad av 

arkitekt Cyrillus Johansson. Nästan 70 år senare fi ck 

Cyrillus hus sällskap av en ny museibyggnad ritad av 

arkitekt Carl Nyrén. Nyrén kallade sin byggnad ”Påskön”. 
Ett namn taget efter den lärde karlstadsbiskopen 

Unikt deltalandskap

Karlstad ligger på ett 30 km2 stort deltaområde där 

Klarälven delar sig i många grenar innan den mynnar ut i 

Vänern. Älven och sandens påverkan på staden ser man 

tydligt här på Sandgrundsudden. För 200 år sedan 

existerade den knappt. Men genom de enorma mängder 

sand, 20 - 50 ton per dygn vintertid, som Klarälven för 

med sig uppstod med tiden en sandö. 

En bit in på 1900-talet förvandlades ön 

till en udde genom att man fyllde upp 

passagen till staden. Sandgrundet blev 

snabbt en naturlig oas i staden med 

öppna gräsytor, träddungar och mjukt 

slingrande stigar. Ett givet mål för ung-

domar, svärmande kärlekspar och 

karlstadsfamiljers söndagspromenader.

Tidig bebyggelse

Till Sandgrund kom man under 1800-
talet på en bro i Västra Torggatans 

förlängning. Tunnbindare Ekström 

uppförde här en verkstad 1866, men 

den försvann i en vårfl od 1868. 
Här har även funnits en kopparslags-

verkstad och en verkstadsbyggnad i 

två våningar för tillverkning av möbler 

och snickerier. 1904 uppförde Hushåll-

ningssällskapet en fi skodlingsanstalt 

och något år tidigare hade en tvättstuga 

byggts. På Sandgrund låg också sedan 

1890 stadens vattenledningsverk.

Karlstad is located in a delta area. Over the years 

the sand carried by the river Klarälven into the area gradu-

ally formed an island. Early in the 20th Century, the island 

was turned into a small peninsula when a land connection 

to the town was made. The Sandgrund area soon became a 

green oasis of   meadows, groves and winding trails. 

In the 19th Century people reached the island via a bridge 

to the south. A water plant and several workshops were 

located here. In 1929 the regional museum was inaugurated 

in the splendid, orient-inspired building, designed by 

Cyrillus Johansson, with a pergola and a pond. Nearly 

seventy years later a second building, designed by 

Carl Nyrén, was added.

The Sandgrund Restaurant, in modernist style, was ope-

ned in 1960 and has made Karlstad known as the ”Dance 

City”. The Library Building completed in 1973 was 

designed by Janne Feldt.

   

mehrere Werkstätten und ein Wasserwerk. 

Im Jahre 1929 wurde das Landesmuseum eingeweiht - in 

einem prachtvollen, orientalisch beeinfl ussten Gebäude mit 

Pergola und Gartenteich - entworfen von dem Architekten 

Cyrillus Johansson. 

Knapp 70 Jahre später kam ein weiteres Gebäude dazu; ein 

Entwurf  des Architekten Carl Nyrén. 

Das Restaurant Sandgrund mit seiner modernistischen Ar-

chitektur wurde 1960 eingeweiht und machte Karlstad  als 

Tanzstadt bekannt. 

Das Bibliotheksgebäude aus dem Jahre 1973 wurde von 

dem Karlstadarchitekten Janne Feldt entworfen.

Vy mot Sandgrund från Stadshotellet 1880


