
Bostadsdshusen vid Norra Strandgatan 1
Sedan slutet av 1600-talet fram till branden 1865 användes större delen 
av det område som idag utgör kvarteret Lantmätaren i huvudsak för stadens 
kålgårdar och åkerlyckor. I den stadsplan som upprättades efter branden av 
dåvarande kommissionslantmätaren Adolf Fredrik von Wachenfeldt (1826–
1905) kom kvarteret att ingå i den nya rutnätsplanen för Tingvallastaden 
som i princip gäller ännu idag. Lantmätare von Wachenfeldt som var 
verksam i Karlstad från 1855 fram till 1883 har inte bara lånat sin titel 
till kvarteret utan var också den person som hade avgörande betydelse för 
stadens snabba återuppbyggnad. Trots den kaotiska situation som rådde 
direkt efter branden  lyckades han under loppet av några månader kartlägga 
den tidigare kvarters- och tomtindelningen och upprätta en ny plankarta. 
Tillsammans med stadsbyggmästare P. G. Hamberg utarbetade han sedan 
ett förslag till hur planen skulle genomföras med markvärdering och 
ersättningsprinciper för stadens inlösen av mark och ersättningar tomtägare 
emellan. Hans grundliga arbete förebyggde därmed risken för långdragna 
tvister i ersättningsfrågor och möjliggjorde en snabb återuppbyggnad av 
staden. Han lät även uppföra ett eget bostadshus i kvarteret där han flyttade 
in med sin familj 1869. Det Wachenfeldtska huset, senare kallat det Gröna 
huset, var i två våningar och låg på Västra Kanalgatan intill Pråmkanalen. 
 På 1870-talet fanns endast ett fåtal ytterligare byggnader i kvarteret. I hörnet 
Västra Kanalgatan–Norra Strandgatan låg två gatuhus där J.P. Nyströms 
Orgel- och Pianofabrik flyttade in 1877. Johan Petter Nyström (1839–1900) 
var egentligen möbelsnickare men startade redan 1859 den första svenska 
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Norra Strandgatan 1, kvarteret Lantmätaren
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tillverkningen av handklaver och kammarorglar. Verksamheten visade sig 
bli framgångsrik och de första lokalerna blev otillräckliga och 1877 togs 
husen i kvarteret Lantmätaren i bruk. Nyström lät i anslutning till dessa 
uppföra en större tvåvånings fabriksbyggnad som senare också byggdes på 
med ytterligare en våning. Intill orgel- och pianofabriken utmed Västra 
Kanalgatan fanns även ett mindre timrat trähus i två och ett halvt plan från 
1870 som var familjen Nyströms bostad, även kallat det Gula huset.

 Ytterligare ett putsat tvåvånings stenhus som ännu finns kvar byggdes på 
1870-talet i hörnet av Norra Kyrkogatan – Herrgårdsgatan. 1907 uppfördes 
det nuvarande bostadshuset i hörnet mot Pråmkanalen som i sin stil 
representerar den blandning av jugend och nationalromantik som var vanlig 
vid denna tid. Något senare byggdes också det putsade femvåningshuset 
som har adress Herrgårdsgatan 4. I kvarterets nordvästra hörn mitt emot 
Gamla Badhuset uppfördes på 1950-talet ett kontorshus i tre våningar mot 
Norra Kyrkogatan.

Det Wachenfeldtska husets fasad mot trädgården som det såg ut omkring år 1900. Foto: Förmodligen 
Karl Adolf Sebastian von Wachenfeldt eller hans syster Ebba. Ur Erik von Wachenfeldts arkiv. 
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Striden om Wachenfeldtska huset 1989–1995
Alla dessa byggnader fanns kvar i slutet av 1980-talet då ett fastighets bolag 
förvärvade de flesta fastigheterna i kvarteret i syfte att uppföra nya hus 
för bostäder och kontor. Exploatören ville riva orgel- och pianofabriken, 
det Wachenfeldtska huset och det Gula huset, trots att de båda senare var 
utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i kommunens inventering 1984. 
Detta väckte starka protester från allmänheten och blev startpunkten för en 
av Föreningen Karlstad Levers räddningsaktioner. 
 Trots en namninsamling med mer än 1500 underskrifter, skrivelser till 
byggnadsnämnden, ett stort antal debattartiklar i pressen och stöd från 
Värmlands Museum och kulturnämnden, antog byggnadsnämnden i juni 
1992 en detaljplan som innebar rivning av de kulturhistoriskt värdefulla 
byggnaderna och flyttning av Wachenfeldtska huset till kvarteret Braxen på 
motsatta sidan av Pråmkanalen. Detaljplanen överklagades och upphävdes 
senare av regeringen varför en ny fastställdes av kommunfullmäktige i mars 
1993 och byggarbetena kunde påbörjas. I ett försök att rädda åtminstone 
Wachenfeldtska huset anhöll då föreningen om att det skulle förklaras 
som byggnadsminne. Länsstyrelsen avslog denna begäran men påpekade i 
sitt beslut att huset visserligen borde bevaras av stadshistoriska och kultur-
historiska skäl, men att det i det här fallet inte var statens uppgift utan 
kommunens.
 Föreningens dåvarande ordförande Ingvar Ekemark lyckades även 
upprätta ett skriftligt avtal där fastighetsägaren förband sig att låta huset stå 
kvar. Fastighetsbolaget gick emellertid i konkurs och övertogs av Fastighets-
bolaget Kungsleden som inte ansåg sig bundet vid den förre ägarens 
 överenskommelse. Trots föreningens fortsatta ansträngningar monterades 
huset ner i mars 1995 och lades i malpåse. Några år senare byggdes en kopia 
upp i kvarteret Braxen på Östra Kanalgatan men då med helt nytt material 
där endast en ursprunglig entrédörr återanvändes.

Beskrivning av byggnadskomplexet i kvarteret Lantmätaren 
Sedan Wachenfeldtska huset monterats ner, kunde exploateringen av 
 kvarteret Lantmätaren nr 4, 5 och 6 fullföljas i enlighet med den detaljplan 
som fastställdes 1993 och som också innebar att fastigheterna slogs ihop till en 
enda. Den utarbetades i samarbete mellan stadsbyggnadskontoret och Klara 
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arkitektbyrå, vars arkitekt Göran Grönkvist sedan anlitades som ansvarig för 
utformning av ritningarna. Komplexet börjar i nordöstra hörnet av kvarteret 
med adress Norra Strandgatan 1, tidigare betecknat Lantmätaren nr 4. Det 
sträcker sig sedan runt hörnet utefter Västra Kanalgatan och omfattar även 
en inre del av kvarteret, tidigare betecknad nr 6, som man når via en bred 
trappa från gatan. Till de nyuppförda husen hör även en byggnad på tidigare 
nr 5 vid trappans södra sida, som ansluter till bebyggelsen från 1910-talet 
utefter Västra Kanalgatan.

 Redan under 1970-talet hade gestaltningen av byggnader i stadsmiljö 
börjat frigöra sig från den funktionalistiska ”tvångströjan” och en postmodern 
arkitektur hade framträtt. Man framhöll komplexitet och mångfald, 
tvetydighet, motsägelser och formmässigt överflöd till skillnad från de 
rådande idealen med enkelhet, klarhet och harmoni. Man började ta upp 

Kvarteret Lantmätaren med de tidigare fastighetsbeteckningarna nr 4, 5 och 6 inom parentes. I 
samband med exploateringen i början av 1990-talet lades dessa samman till en fastighet som idag 
har beteckningen Lantmätaren 8. De mörkare gulfärgade huskonturerna är de två huskroppar som då 
uppfördes. Karta: Underlag från Karlstads kommun bearbetat av Karlstad Lever.
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stildrag från gångna epoker och anspela på lokala traditioner. Med modern 
byggnadsteknik kunde detta ske utan hantverksarbete med åtföljande 
fördyringar. Tillverkningen av prefabricerade byggnadselement hade 
genomgått en teknisk utveckling så att beställarens önskningar beträffande 
form, färg och material vid fasadernas gestaltning kunde tillfredsställas. 
 Det fanns en önskan från kommunens sida att den nya bebyggelsen i kvarteret 
Lantmätaren stilmässigt skulle anknyta till de äldre fyra- och femvånings 
stenbyggnaderna utmed Västra Kanalgatan. Fasaden på de nya byggnaderna 
uppvisar därför form- och färgmässigt drag av 1910-talets jugendstil och 
nationalromantik. Gatufasaden är tydligt uppdelad så att den visuellt 
förefaller tillhöra flera enskilda hus trots att den utgör en sammanhängande 
byggnadskropp. Fönsterindelning, balkonger, fasadbeklädnad och färgsättning 
varierar från ”hus” till ”hus”. Rundade fasadformer är ett lån från 1910-
talsarkitekturen. Tornet i hörnet Norra Strandgatan – Västra Kanalgatan 
är en pendang till tornet i hörnhuset Västra Kanalgatan – Herrgårdsgatan. 
Burspråk över flera våningar ger vertikala linjer som förstärker intrycket av 
husrad och takkupornas och takens varierade former som är tydligt avläsbara 
från gatan ger en omväxlande och livfull taklinje.

De postmodernistiska fasaderna på de båda husen mot Västra Kanalgatan. Foto: Karlstad Lever. 
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 All denna mångfald har kunnat förverkligas genom den utvecklade 
betonggjutningstekniken. Prefabricerade betongelement utrustade med 
fönsteröppningar, fasadbeklädnader och form- och färgdetaljer har fogats 
samman för att skapa den önskade variationen med anknytning till kvarterets 
byggnadshistoria.
 Där Wachenfeldtska huset stod, leder numera en trappa upp till 
gårdsplanet, där flera byggnader, såväl nya som gamla, samsas om utrymmet 
och skiljs åt av gårdsytor och planteringar med enhetlig utformning. Här 
finns även entréer till flera av huskropparna i kvarteret. Man kan röra sig 
mellan de olika öppna ytorna via portiker och även ta sig ut på gatorna 
runt kvarteret på flera ställen. På så sätt skapas intimitet och smidig 
kommunikation i kvarteret.

 Ett stort antal parkeringsplatser skapades i samband med exploateringen av 
kvarteret. Portarna vid Norra Strandgatan utgör in-och-utfart för parkeringen 

Fasaden mot Norra Strandgatan med sitt postmodernistiska uttryck är uppbygd med prefabricerade 
betongelement som formgivits med inspiration från 1910-talets rundade former. Foto: Karlstad Lever. 
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under byggnaderna. Därigenom belastas inte gatorna av boendeparkering. 
Idag inrymmer kvarterets byggnader 234 bostadslägenheter och ca 2000 
kvm butiks- och kontorslokaler.

Betydelse i stadsrummet   
Fasaderna utmed Norra Strandgatan och Västra Kanalgatan har gestaltats med 
stor omsorg. Proportioner, rikt artikulerade fasadpartier, takutformningar 
och enskilda detaljer samspelar på ett sätt som ger en varierad och estetiskt 
verkningsfull helhet. De nya byggnaderna har ett modernt uttryck men är 
ändå i sitt formspråk väl förankrade i den karaktär som de intilliggande 
1910-talsbyggnaderna representerar. Dagens fasad utmed Norra Strandgatan 
och Västra Kanalgatan fullbordar också på ett konsekvent sätt Wachenfeldts 
stadsplan från 1865 med en tydlig avslutning i norr och öster av rutnätsstadens 
sammanhållna stenhuskvarter. Exploateringen av kvarteret Lantmätaren är 
ett av de goda exemplen på hur modern bebyggelse kan infogas då staden 
förtätas. Med ambitionen att ta hänsyn till den befintliga bebyggelsens 
förutsättningar och tillfoga ny med hög arkitektonisk kvalitet har en helhet 
med ett stort miljöskapande värde åstadkommits i stadsrummet.

Status i kommunens detaljplan   
Hörnhuset från 1907, med adress Herrgårdsgatan 2, är betecknat som 
kulturhistoriskt värdefullt i kommunens inventering 1984. I den nu 
gällande detaljplanen som fastställdes 1993 i samband med den senaste 
exploateringen har samtliga hus utmed Herrgårdsgatan givits skydd genom 
q-märkning som innebär att de inte får rivas och att ändring av byggnaderna 
inte får förvanska deras karaktär.

Föreningens tolkning och kommentar   
Föreningens ansträngningar att värna den kulturhistoriskt värdefulla 
trähusbebyggelsen från senare hälften av 1800-talet i kvarteret Lantmätaren 
misslyckades. Den långdragna räddningsaktionen kan dock tjäna som 
ett lärorikt exempel på hur svårt det kan vara att hävda kulturhistoriska 
värden gentemot andra starka ekonomiska och politiska intressen, som 
olika  aktörer har i den ständigt pågående omvandlingen av staden. Här 
fanns en stark folklig opinion med stöd från sakkunniga instanser som 
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länsstyrelsen och Värmlands Museum. Trots detta gjorde dåvarande 
byggnadsnämnd och senare också kommunfullmäktige en avvägning 
där de kulturhistoriska värdena kunde offras till förmån för exploatörens 
intressen. Detta var möjligt på grund av att regelverket och lagstiftningen 
för skydd och vård av vårt gemensamma kulturhistoriska arv i hög grad 
utgår från ett nationellt perspektiv. Bebyggelsen i kvarteret Lantmätaren 
var inte en nationell angelägenhet men likväl ett värdefullt kulturhistoriskt 
och stadshistoriskt dokument sett ur lokalt perspektiv. Avvägningen mellan 
bevarande och andra intressen blev därför en fråga för lokala politiker och 
utgången blev därmed också beroende av såväl enskilda beslutsfattares 
uppfattningar som politiska strategier. Slutligen ställde man dock krav på 
en god gestaltning av den nya bebyggelsen och gjorde ett, som det senare 
skulle visa sig, misslyckat försök att bevara det Wachenfeldtska huset 
genom att ge lov för nedmontering i avvaktan på senare återuppbyggnad 
i kvarteret Braxen.

Kopian av Wachenfeldska huset i kvarteret Braxen på östra sidan Pråmkanalen. Till skillnad från 
 originalets trästockar består kopian av betongelement som klätts med träpanel Foto: Karlstad Lever. 
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 Exploateringen av kvarteret Lantmätaren innebar därmed att några av 
de sista kvarvarande trähusen från stadens återuppbyggnad efter branden 
1865 revs och spåren i stadsrummet från denna tid suddades ut. I gengäld 
vann man ett stort antal nya bostäder i centralt läge nära grönstråk och en 
ny karaktär i stadsrummet. Här speglas idag såväl arkitekturidealen i början 
av 1900-talet, som hur den postmoderna arkitekturen nära hundra år senare 
tack vare ny teknik lyckats infoga ny bebyggelse, som på ett hänsynsfullt sätt 
appellerar till den äldre. I arkiteturhistoriskt hänseende är därför kvarteret 
Lantmätaren ett bra exempel på hur olika tiders ideal satt sina årsringar 
i Tingvallastaden under 1900-talet och samtidigt ett dokument över den 
eklekticism som är utmärkande för den postmodernistiska arkitekturen.
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