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

 VÄRMLANDS MUSEUM - ARKITEKTUREN

Nachdem das Projekt 50 Jahre lang diskutiert wor-
den war, stand das neue Museum im Jahre 1998 endlich 
fertig da. Der Architekt Carl Nyrén wollte, dass das neue 
Gebäude – obwohl grösser in der Ausdehnung und niedri-
ger als das schlichte ältere – dennoch mit diesem harmoni-
sieren sollte. Durch seine unregelmässige Form mit sieben 
bogenförmigen Fassaden fügt sich das Haus gut in die um-
gebene Natur ein. Das alte Ziegelhaus mit seinem ocker-
gelben Putz wurde von Cyrillus Johansson entworfen und 
erinnert an orientalische Tempel. Nähert man sich dem 
Museum von Süden her, sieht man wie sich dessen Eing-
ang in dem 110 Meter langen Teich spiegelt. Steht man 
dann vor dem Gebäude, kann man durch den offenen In-
nenhof  auf  das Wasser des Klarälven schauen.

Under 1900-talets första decennier var Cyrillus 
Johansson en välrenommerad arkitekt. I Stockholm har 
han bland annat ritat hyreshus på Norr Mälarstrand, villor 
i Diplomatstaden och Vin & Spritcentralens lagerbyggnad 
i Vasastaden. Tillsammans med ingenjörer ritade han också 
Årstabron, inspirerad av romerska akvedukter.

När Cyrillus började skissa på Värmlands Museum 1928 
tog han fasta på orientens tempelbyggnader. Han tänkte sig 
huset dolt bland träden på udden. Vattnet runt om var vik-
tigt. För att understryka dess betydelse har han gjort hela 

byggnadens mittenparti genomskinligt 
genom en stor öppen innergård - ett 
atrium. Står man rakt framför huset 
kan man därför se Klarälven breda ut 
sig på andra sidan. 

Hur besökaren skulle upplevda ingång-
en till museet funderade Cyrillus myck-
et kring. Han tänkte sig att besökarna 
kom från staden och klev in genom 
en lövad pergola. Så blev det. På insi-
dan möter man därefter den 110 meter 
långa och magnifi ka spegeldammen där 
museets portal speglar sig i den bortre 
änden. 
Till fasaden har han använt sitt favorit-
material tegel, som skymtar bakom ett 
tunt lager slamputs i ockragul ton. Det 
kinesiskt inspirerade och utsvängda 
taket är gjort av kopparplåt som med 
tiden vackert ärgats i grönt. 
Muséet invigdes den 22 juni 1929.

Förutom Värmlands Museum har Carl Nyrén också ritat 
bland annat Vitlycke museum i Tanum, Värnamo stads-
hus, Malmö lärarhögskola, Gottsunda kyrka och 
Baldersskolan i Danderyd.

Cyrillus hus
Ett kinesiskt tempel, lyft av fyra örnar som spejar ut från 
taket, i en omgivning inspirerad av Taj Mahal. Arkitek-
ten Cyrillus Johansson hade stora visioner för Värmlands 
Museum: ”En byggnad, vigd åt skönheten och hembyg-
den, konsten och kulturen” skriver han själv. 

Det stramt vackra, bredvid det glatt, generöst inbjudande. 
Värmlands Museums två hus ser på ytan ut som dag och 
natt.

Nyréns hus
Femtio år - så lång tid av diskussion och funderande tog 
det innan det nya museihuset stod klart sommaren 1998. 
Falurött lyser det upp Sandgrundsudden. Ett hus som sig-
nalerar glädje med stora inbjudande fönster. Det var så 
som arkitekten Carl Nyrén ville ha det. 

Nyrén valde att se det nya huset som 
en stor, lusthusliknande, ekonomibygg-
nad. En skarp kontrast mot Cyrillus 
Johanssons äldre, strama och högtidliga 
tempelliknande hus. I sitt tävlingsbi-
drag förklarar Nyrén sina tankar - det 
nya huset måste både ha respekt och 
tappa respekt för det gamla. Hålla sig 
lite på avstånd men ändå vara nära. 
Eftersom den nya byggnaden blev så 
mycket större till ytan måste den 
tillåta det gamla huset att vara lite 
högre, så att de två blir jämställda. 
Det gamla Cyrillushuset skulle fortsätta 
att spela huvudrollen. 
   

För att det skulle passa in i naturmiljön 
ute på Sandgrundsudden valde Nyrén 
att göra huset oregelbundet med sju 
bågformade fasader. På insidan har in-
redningsarkitekten Karin Nyrén jobbat 
med blått och grönt som huvudfärger. 
I entrén kliver besökarna på värm-
ländskt skiffergolv. I resten av botten-
planet ligger såpskurade grangolv. 

After 50 years of  deliberations, the iron-based red 
addition to the museum was completed in 1998. The archi-
tect, Carl Nyrén, wanted the new building both to pay tri-
bute to and depart from the adjacent old and austere mu-
seum: although spatially bigger, the new building is lower 
than the old museum. To harmonize with the landscape, 
it was designed irregularly with seven bow-shaped fronts. 
The old brick, ochre-yellow stucco building, designed by 
Cyrillus Johansson in 1928, is inspired by oriental temples.  
Viewed from the pergola gate, the museum portal is refl ec-
ted in the 110-meter mirror pond, and facing the entrance, 
the viewer can see the river Klarälven through the atrium.

Historisk vy över Sandgrundsudden och Värmlands Museum 
från 1935 foto: AB fl ygtrafi k Dals Långed
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Cyrillus hus
Arkitekt Cyrillus Johansson
Invigning 22 juni 1929
yta ca 1500 kvm, 1000 kvm utställningar

Nyréns hus

Arkitekt Carl Nyrén
Invigning 7 juni 1998
Yta ca 5000 kvm, 2500 kvm utställningar


