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

 STADSTRÄDGÅRDEN

Der Stadtpark wurde Mitte des 19.Jahrhunderts 
in altenglischem viktorianischem Stil angelegt. Es war ein 
Park zum Spazierengehen und zur Erholung, aber auch 
Teil einer Gartenbauschule. Das Schulhaus enthielt unter 
anderem eine Orangerie, die dem originellen Gebäude in 
der nordwestlichen Ecke seinen Namen gab. 
       Im Park gab es zunächst ein kleineres Café, das im 
Jahre 1899 durch ein stattliches und vielbesuchtes Restau-
rant ersetzt wurde. 1959 wurde das Restaurant leider durch 

Vattenspel och välbesökta utställningar

Stadsträdgårdens nuvarande fontän sattes upp 1897. 
Den är tillverkad vid Bolinders Mekaniska verkstad i 
Stockholm och ersatte en äldre fontän tillverkad här i 
staden, av AB C.J. Wennbergs Mekaniska verkstad. 
     Åren 1927 och 1947 höll Karlstads Fabriks- och 
Hantverksförening jubileumsutställningar i parken. 
Dessa var mycket välbesökta. 1947 års utställning 
nådde topprekord med hela 630 000 gäster! 

Satsning och restaurering

Efter pyromandådet mot restau-
rangen kom parken att ligga mer 
eller mindre i träda. 1993 beslu-
tade Karlstads kommun att ut-
veckla parken. Parkingenjör 
Alf  Hevelius och den pensione-
rade ingenjören och dendrologen 
Anders Blomqvist fi ck till uppgift 
att restaurera den lummiga träd-
gården med bibehållande av det 
gamla trädbeståndet.
    Stadsträdgården, ursprungligen 
planlagd i gammal engelsk vik-
toriansk parkstil med slingrande 
gångar, nyplanterades med cirka 
2 000 olika arter och sorter. Ett 
hortikulturellt och botaniskt 
intressant växtmaterial, bestående 
av buskar och träd, perenner och 
annuella växter. Allt med tanke-
gången att det året runt ska fi n-
nas någon växt i blom.

Numera fi nns åter en mindre servering  i parken som 
blivit ett populärt utfl yktsmål för såväl Karlstadsbor 
som turister.

Schweizeriet drevs sedan vidare med olika ägare 
fram till 1899 när det av Karlstads Spritförsäljnings-
aktiebolag ersattes med en ny och pampigare bygg-
nad. Den nya restaurangbyggnaden, med tre ka-
rakteristiska torn, ritades av arkitekt Svante Dylén. 
Denna mycket populära restaurang fanns kvar till 
den 17 september 1959, då den blev lågornas rov, 
offer för den omskrivne karlstadspyromanen som 
sammanlagt anlade ett 20-tal bränder och höll sta-

Stadsträdgården grundades 1860 som en promenad- 
och rekreationspark för stadens invånare. Det var på 
initiativ av Hushållningssällskapet och dess sekrete-
rare Frans von Schéele, som ville fl ytta hit sin träd-
gårdsmästarskola från Grums.

12 000 buskar och träd samt ett skolhus

Stadsträdgårdens egentliga anläggning påbörjades 
1863 när det planterades 12 000 buskar och träd. 
Karlstads förste stadsträdgårds-
mästare, Lorentz Ljungdahl, 
ritade parken. 1865 uppförde 
staden här ett skolhus. Eleverna 
fi ck till uppgift att hjälpa till vid 
parkens anläggning.
     Skolhuset kom att innehålla 
växthus, bostäder, skollokaler, 
inackorderingsrum för elev-
erna och utrymme för orangeri. 
Byggnaden i parkens nordvästra 
hörn som kom att kallas Orang-
eriet, har en särpräglad arkitek-
tur och är numera kulturskyd-
dad. Arkitekt var kapten Erik 
Wilhelm Sparre.

Populärt schweizeri 

Stadsfullmäktige menade att 
Stadsträdgården borde ha någon 
form av servering. 1869 låg en 
ritning av stadsarkitekt Karl Erik 
Sundberg klar. Ritningen utropa-
des på auktion och köptes av sta-
dens krogmadame, fru Mathilda Möller. Hon var ti-
digare restauratris på bland annat Frimurarlogen och 
fi ck nu för den ansenliga summan av 175 riksdahler 
rättighet att bygga och driva parkens schweizeri.  

Karlstad’s botanical garden, in old English Victo-
rian style, was founded in the 1860s partly for recreation 
and partly as a school of  horticulture. The schoolbuilding 
housed, among other things, an orangery, which lent its 
name to the characteristic building in the northwest corner. 
A small tavern in the park was replaced in 1899 by a mag-
nifi cient and popular restaurant. Unfortunately, it was bur-
ned down by  a pyromaniac in 1959. After the fi re the park 
was fallow land until 1993 when the municipality decided 
to restore the foliage. The old stand of  trees was preserved 
and 2 000 different species and family plants were freshly  
added to ensure that there would be some plant in bloom 
at all times of  the year.

Brandstiftung zerstört. Danach lag der Park mehr oder we-
niger brach, bis die Stadt im Jahre 1993 beschloss, das dicht 
zugewachsene Gartengelände zu restaurieren. Man wollte 
den alten Baumbestand erhalten, aber pfl anzte auch an die 
2000 neue Bäume verschiedenster Art, damit es das ganze 
Jahr über  irgendwo blühen sollte. 

Flygfoto över Stadsträdgården från 1947 då Karlstads Fabriks- och Hantverksförening jubileumsutställning hade 630 000 besökare. 

den i skräck under sommaren 1959. En snabb upp-
byggnad av Restaurang Sandgrund blev följden av 
detta pyromandåd.


