
Fängelset
I samma anda som de framväxande rörelserna för nykterhet och religiös 
väckelse inleddes på 1840-talet två stora sociala reformer i Sverige. Den 
ena var den allmänna folkskolan. Den andra var byggandet av cellfängelser. 
Båda syftade till att medborgarna skulle omvändas och formas till goda 
medborgare. Avgörande för att skapa opinion för den storskaliga satsningen 
på fångvård var skriften Om straff och straffanstalter. Den utgavs 1840 
anonymt av kronprins Oskar, blivande kung Oskar I (1799–1859) och fick 
ett starkt genomslag i ståndsriksdagen. Han framförde här liberala idéer som 
flyttade fokus från straff och samhällets hämnd till reformer som i stället skulle 
förebygga brott. Kropps-, skam- och bötesstraffen skulle överges och ett nytt 
fängelsesystem utan fysiskt våld skulle införas. De gemensamhetsutrymmen 
i fästningar och fängelsehålor där fångarna avtjänade sina straff skulle 
ersättas med ensamceller. Förebilden var hämtad från kväkarrörelsen i 
Philadelphia, USA, och kom därför att kallas Philadelphiasystemet. Tanken 
var att total isolering från yttervärlden och medfångar samt bibelläsning och 
samtal med fängelseprästen skulle väcka ånger och längtan efter bättring hos 
brottslingen.
 I juni 1841 anslog Kunglig Maj:t ansenliga medel för reformen och Karlstad 
var en av de fyra landsortsstäder som tidigt bedömdes vara i störst behov av 
ett nytt fängelse. Fängelset i Karlstad blev därför ett av de första cellfängelser 
som byggdes av de totalt 48 som kom att uppföras runt om i landet. Staden 
fick upplåta mark och precis som i de flesta städer valde man en plats precis 
i utkanten av stadsområdet. Detta var en monumentalbyggnad som skulle 
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Fängelset, kvarteret Bilan
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dominera och utgöra ett respektingivande landmärke i stadsbilden. Det nya 
fängelset placerades därför på den dåvarande udden vid Tyggårdsviken, strax 
söder om det nyuppförda länslasarettet. Vänerns strandlinje gick vid den 
här tiden ungefär där Hagaleden löper idag. Byggnadsarbetet började 1842 
och sommaren 1847 kunde de första fångarna flytta in. Till en början var 
dessa rannsakningsfångar och vatten- och brödfångar, d.v.s. korttidsfångar, 
men senare tog man även in dem som dömts till straffarbete eller fängelse i 
högst två år.

 Förändringar i strafflagen medförde att strafftiderna liksom klientelet 
kom att skifta och varje gång gjordes mindre förändringar i byggnaden 
för att tillgodose de nya behov som uppstod. På 1880-talet inrättades 
en tvångsarbetsanstalt för lösdrivare och under en period på 1920-talet 
användes de nedre våningarna som sinnessjukhus för sådana som inte 
ansågs ansvariga för sina brott på grund av mental sjukdom och därför 
straffriförklarades. 1932 blev fängelset interneringsanstalt vilket innebar 
att fången hade en obestämd strafftid. Under andra världskriget användes 
stora delar av byggnaden för tillfällig inkvartering av flyktingar från Norge i 
väntan på vidare transport till flyktingläger. Dessa var förutom norrmän även 

Fängelset från söder 1865. Foto: Ur Carlstads-gillets arkiv. 



ryska krigsfångar som flytt från tyskt tvångsarbete i Norge och tyska soldater 
som deserterat. Man inhyste då även så kallade opålitliga, d.v.s. spioner och 
sådana som idag skulle betraktas som politiska fångar. Under några år i 
början av 1940-talet användes också byggnaden delvis som kvinnofängelse. 
 Cellstraffet byggde på en idealistisk och humanitär tanke, men blev i 
praktiken en grym strafform som bröt ner fångarna psykiskt och fysiskt. I 
början av 1900-talet skedde förändringar med kortare strafftider och en ny 
vårdideologi började göra sig gällande. Den strikta isoleringen ifrågasattes 
och 1946 avskaffades cellfängelsestraffet helt. Fångarna tilläts nu att umgås 
under bestämda tider och även ha kontakter med yttervärlden genom brev 
och besök. Den nya tanken var att förbereda fången för ett liv i frihet och att 
livet innanför murarna därför skulle efterlikna samhället i övrigt.

Striden om fängelset
Verksamheten i Karlstad lades ner 1968 och byggnaden stod därefter tom. 
Kriminalvårdsstyrelsen som ägde fastigheten hade dock planer på att åter ta 
fängelset i bruk och försåg därför byggnaden med nytt tak och ny fasadputs 
och drog in fjärrvärme 1973. Planerna ändrades dock och 1978 hotades 
fängelset av rivning då Byggnadsstyrelsen, som då ansvarade för statliga 
myndigheters lokaler, ville uppföra en stor kontorsbyggnad på tomten. 
Detta blev startpunkten för en nära tio år lång räddningsaktion som 
initierades av den då 12-årige karlstadsbon Anders Jansson (f 1965) och 
det kom även senare att bli ett bevarandeärende inom Föreningen Karlstad 
Lever (då under namnet Rädda Badhuset) där en särskild fängelsegrupp 
bildades med Anders Jansson och hans far Lars-Martin Jansson (f 1932) 
som de drivande krafterna.
 Tack vare de successiva små ändringar som gjorts i byggnaden kunde man 
avläsa den utveckling som skett inom fångvården från 1840-talet och framåt. 
Riksantikvarien bedömde cellfängelset i Karlstad som det bäst bevarade av 
de kvarvarande cellfängelserna i landet och ansåg att det skulle skyddas 
genom byggnadsminnesmärkning. Med stöd av Riksantikvarieämbetet och 
en namninsamling med 3300 namn kunde rivningshotet avvärjas. 
 Fängelset stod därefter oanvänt och 1983 meddelade Kriminalvårds-
styrelen att man definitivt lade ner planerna på att använda byggnaden. 
I avvaktan på byggnadsminnesmärkesförklaring påbörjade då Föreningen 
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Karlstad Lever arbetet med att hitta en användning för byggnaden som 
inte skulle kräva omfattande ingrepp. Överläggningar fördes till en 
början med Kriminalvårdsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och dåvarande 
justitieministern Sten Wickbom (f 1931) som alla var överens om att 
tillsammans med föreningen verka för en gemensam lösning som kunde 
skydda byggnaden och 1984 presenterade föreningen ett förslag för 
återanvändning av fängelset som kriminalvårdsmuseum och föreningshus 
för kulturföreningar. 
 Dessa planer fick dock ett abrupt slut då det i början av 1985 blev känt 
att kommunens fastighetskontor, Home Hotel AB och länsantikvarien 
förhandlat om att bygga om fängelset till hotell. Trots protester 
från Föreningen Karlstad Lever och en intensiv debatt i media sålde 
Kriminalvårdsstyrelsen fängelset till kommunen för 650 000 kr. Samma 
dag överlät kommunen byggnaden till Home Hotel AB och kunde behålla 
den mark man behövde för den planerade trafiklösningen för Hagaleden 
och den nuvarande parkeringen mot Pråmkanalen. Hotellföretaget fick 
byggnaden utan ersättning men betalar en årlig tomträttsavgäld på 75 000 
kr. Eftersom en byggnadsminnesmärkning var aktuell hade regeringen 
beslutat att kommunen fick köpa fastigheten under förutsättning att den 
godkände att byggnaden skulle byggnadsminnesförklaras. I och med att 
fängelset nu överläts avhände sig kommunen detta ansvar, men var tvungen 
att i villkoren för överlåtelsen ställa krav på att skyddsföreskrifter skulle 
upprättas i samarbete mellan länsantikvarien och Home Hotel AB för att 
möjliggöra en senare byggnadsminnesförklaring. Dessa kom dock att bli 
så urvattnade att större delen av den kulturhistoriskt värdefulla interiören 
och exteriören inte fick något skydd. Byggnadsnämnden lämnade dessutom 
bygglov för ombyggnaden innan skyddsföreskrifterna för byggnadsminne 
hunnit fastställas.
 Föreningens ansträngningar att in i det sista hindra förstörelsen var 
förgäves. Ombyggnaden slutfördes och hösten 1988 öppnade Hotell 
Bilan. De kulturhistoriska värden som ur ett nationellt perspektiv borde 
ha skyddats var då utplånade och fängelset kom därför aldrig att bli 
förklarat varken som byggnadsminnesmärke eller byggnadsminne. Detta 
misslyckande för kulturminnesvården fick naturligtvis ett efterspel. De 
inblandade aktörernas anmärkningsvärda hantering av fängelset resulterade 
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i en såväl lokal som nationell debatt kring frågan om hur ombyggnaden 
kunnat ske trots att den stred mot ett uttalat kulturhistoriskt riksintresse. 
I backspegeln kan man konstatera att kommunen och länsantikvarien 
uppenbart hade låtit sig styras av hotellföretagets intressen istället för att 
försvara de kulturhistoriska värden som regeringen avsett när man tillät 
försäljningen av fängelset. Länsantikvarien hävdade att man av ekonomiska 
skäl tvingats tillmötesgå hotellföretaget medan kommunen ansåg att man 
bara följt de skyddsföreskrifter som fastställts av länsstyrelsen. Det kraftigt 
begränsade skyddsområde som förhandlingarna med hotellföretaget lett 
fram till, förlorade dock sin betydelse eftersom skyddsföreskrifterna aldrig 
fick något lagligt stöd varken i en byggnadsminnesförklaring eller några 
andra planregleringar. 
 Idag bedrivs hotellverksamheten i byggnaden under namnet Clarion 
Collection Hotel Bilan och ingår i hotellkoncernen Choice Hotels Scandi-
navia AS som omfattar 171 hotell i Norge, Sverige, Danmark, Finland och 
Baltikum.

Beskrivning av fängelset 
Fängelset i Karlstad uppfördes efter den större av två standardplaner som 
ritades av majoren vid ingenjörskåren Carl Fredrik Hjelm (1793–1858) 
som under åren 1841–1855 var anställd av Styrelsen för Rikets fängelser 
och arbetsinrättningar (som 1859 blev Fångvårdsstyrelsen) för att utforma 
arkitektur och tekniska lösningar för de nya cellfängelserna. Han efterträddes 
av Vilhelm Teodor Ankarsvärd (1818–1878), som var verksam fram till 
1877. Standardplanerna medförde att alla fängelser som uppfördes runt om 
i landet kom att få en påtagligt enhetlig utformning såväl interiört som 
exteriört. Byggnaden i Karlstad består av två volymer som bildar en T-form 
i tre våningar och med vind samt källare. Den södra delen, som motsvaras 
av T:ets överdel, är längst och inrymde ursprungligen cellavdelningen. Mitt 
på den norra sidan är en kortare vinkelställd del placerad som ursprungligen 
innehöll utrymmen för administrationen. 
 Anläggningen är uppförd i den nyklassicistiska byggnadsstil som ville 
återuppväcka antikens ideal och eftersträvade enkelhet och harmoni men har 
även drag från 1700- och 1800-talens fästnings- och militärarkitektur. Den 
är mycket stram i sitt uttryck och har medvetet sparsam och enkel dekor. 
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Fängelsets resliga fasad mot söder med avtryck från dagens hotellverksamhet. Foto: Karlstad Lever 2010. 

Fängelset skulle vara praktiskt och rationellt. De båda volymernas förhållande 
till varandra är väl avvägt och antyder en centralaxel från norr till söder genom 
den tidigare administrationsdelen. För att skapa symmetri har byggnadens 
tre gavelsidor försetts med gavelrösten som skjuter upp något över takfallen 
och på den södra fasaden finns en likartat gestaltad risalit krönt med ett 
frontonfält som bryter genom takfoten och betonar mittpartiet. Risaliten får 
därmed två funktioner, dels som pendang till den motstående norra gaveln, 
dels som ett tudelande element på väggens muryta. Härigenom får man ett 
intryck av att den långa södra celldelen utgörs av två symmetriskt placerade 
flyglar vars väggmurar är exakt lika stora som de övriga långsidornas runt 
byggnaden. Från lite avstånd uppfattar man tydligt att detta tillsammans 
med byggnadskropparnas välavvägda proportioner ger anläggningen en 
horisontell prägel och den regelbundenhet och symmetri som var viktiga 
kompositionsprinciper inom nyklassicismen. Gavelröstena och risaliten 
som avslutas med kraftiga numera plåtinklädda kronor av natursten ger en 
vertikal motvikt som för tanken till äldre tiders borgar och fästningar. Dessa, 
tillsammans med de breda ljust brunputsade hörnmarkeringarna, förstärker 
byggnadens resliga men också tunga och slutna uttryck.
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 Källarsockeln i släthuggen granit, som är synlig runt hela byggnaden 
bildar ett källarvalv med 1,5–2 meter tjocka källarmurar där ett fåtal 
små fönstergluggar infogats, några igenmurade och några med nya små 
fönsterkarmar insatta. Endast två ursprungliga gluggar med sitt originalglas 
finns kvar. Ytterväggarna är uppmurade i tegel, slätputsade och numera vita 
istället för den ursprungliga ljust gula avfärgningen. Väggmurarna är ca 1 
meter tjocka på första våningen för att sedan tunna av till ca 0,8 meter på 
andra våningen och 0,6 meter på tredje våningen. Sadeltaken, som har en 
ganska flack lutning men ändå är synliga från gaturummet, är belagda med 
svart falsad plåt som försetts med fotränna. Takfotens utsprång fortsätter 
som ett plåtbelagt listverk som sträcker sig över såväl risaliten som gavlarna. 
Härigenom får man en känsla av en obruten takfot som löper runt hela 
anläggningen och att gavelröstena och risaliten spränger sig upp genom 
taket vilket förstärker byggnadens vertikala uttryck och signalerar styrka 
och makt. Vid omvandlingen till hotell byggdes även hotellrum på den då 
oinredda vindsvåningen varför yttertaket försågs med 18 takkupor med 
fönster. 
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Fängelsets ursprungliga huvudentré på norra gavelsidan och den nya hotellentrén innanför muren. 
Foto: Karlstad Lever 2010.



 På den norra gaveln fanns tidigare fängelsets huvudentré. Från trottoaren 
leder den ursprungliga dubbeltrappan i sten och med smidesräcken upp 
till pardörren. Dörren sattes in vid omvandlingen till hotell och används 
numer inte för passage utan har endast en estetisk funktion. Den liknar 
originalet från 1847 men saknar de lås, beslag och handsmidda detaljer som 
fanns på den ursprungliga dörren. Tittluckan som bara kunde öppnas från 
insidan har nu bara markerats med lister. Portalen är betonad med en enkel 
rusticerad naturstensimiterande omfattning i ljusbrun puts och avslutas 
uppåt med en rundbågefris under en plåtklädd gesims. Ovanför denna finns 
ett fält där byggnadsåret anges med romerska siffror målade i svart. Förutom 
ett fönster på vindsvåningen saknar den norra gavelsidan fönsteröppningar 
men ett fönsterband bestående av smala höga öppningar har fingerats som 
blinderingar för att göra upplevelsen av väggytan mindre massiv, ett stildrag 
som var mycket vanligt på de medeltida tegelvalven.
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Den västra och östra gavelsidan med sina uppskjutande gavelrösten. Vid den östra gaveln fanns tidi-
gare en utgång till en solfjäderformad rastgård för häktes- och isoleringsfångarna. De triangelformade 
rastutrymmena avskildes med plank så att fångarna inte skulle kunna se varandra och från en vaktkur 
centralt placerad där trianglarnas spetsar möttes kunde övervakningen skötas av en fångvaktare. Idag 
är utgången förändrad och en utrymningstrappa har monterats på fasaden. Foto: Karlstad Lever 2010. 



 Samtliga fönster sitter djupt indragna från fasadlivet i en segmentbågig 
öppning utan omfattningar vilket förstärker intrycket av de tjocka ytter-
väggarna. Fönsteröppningarna har i huvudsak en jämn symmetrisk indelning 
med horisontellt betonad placering. På 1920-talet förstorades alla utom en av 
fönsteröppningarna som fanns för cellerna på första och andra våningen. På 
tredje våningen förstorades cellfönstren i en senare etapp omkring 1937. Alla 
nuvarande fönsterbågar sattes in i samband med ombyggnaden till hotell. På 
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De moderna fönstren har en spröjsindelning som skall föra tanken till de ursprungliga fönstergallren 
varav endast två har bevarats. Foto: Karlstad Lever 2010.



den tidigare celldelen har dessa en smårutig luft- och spröjsindelning utom 
på risaliten där fönstren är indelade i fyra lufter med korspost och endast 
en horisontell spröjs i de nedre lufterna. Samma fönsterutformning som på 
risaliten återfinns på den norra delen av byggnaden vilket överensstämmer 
med de ursprungliga fönstren. Öppningarna var här redan från början större 
eftersom denna del inrymde administrationslokaler. Även fönstren på den 
södra delens gavelsidor har denna större storlek, ursprungligen för att ge 
ljus in i den långa fängelsekorridoren, men är här indelade i två lufter med 
tvärpost och fyrdelad spröjs i båda. Till skillnad från de övriga på byggnaden 
är gavelsidornas fönster centrerade i mitten och vertikalt orienterade i 
grupper om tre på varje våningsplan. Dessutom har de dekorerats med 
enkla putsade klassicistiska omfattningar och nederdelar i granit som ger en 
estetisk skuggeffekt på de annars helt släta gavelfasaderna. 
 Den drygt fyra meter höga, rödmålade träpalissaden, som ursprungligen 
omgav fängelset ersattes 1923 med den nuvarande putsade och vitfärgade 
tegelmuren. På murkrönet fanns även så länge fängelset var i bruk ett knappt 
en meter högt inåtlutande överklättringshinder av taggtråd som löpte mellan 
järnstolpar. Vid omvandlingen till hotell öppnades muren upp på ömse 
sidor om den norra delen för att skapa passage till en ny huvudentré och till 
parkering på gården. Innanför murens sydvästra hörn uppfördes då också en 
låg envåningsbyggnad som inrymmer konferenslokaler och som döpts till 
Rastgården. Den har i likhet med fängelsebyggnaden en vitputsad fasad och 
tak belagt med falsad plåt men har försetts med höga perspektivfönster som 
sträcker sig från den låga sockeln och nästan ända upp till takfoten. Ingen 
annan utsmyckning finns varför den ändå underordnar sig huvudbyggnaden. 
Innanför murens östra del som kröker sig runt anläggningen har ett 
skärmtak satts upp som skydd för en bilparkering. Gårdsutrymmet mjukas 
upp av mindre gräsytor, enstaka lövträd och planteringar intill muren och 
byggnaden.
 I den södra flygeldelen låg ursprungligen 78 ljusa och tre mörka celler 
i rader längs ytterväggarna kring ett öppet ljusschakt som sträckte sig 
genom alla våningarna. De mörka cellerna saknade fönster och användes 
för kortare disciplinstraff för de fångar som brutit mot fängelsets regler. 
Balkongbryggor löpte utanför celldörrarna i de två övre planen vilket gjorde 
det lätt för fångvaktarna att övervaka alla celler. I mitten av ljusschaktet 
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fanns en spiraltrappa som förbindelse mellan våningarna. I samband 
med att fängelset delvis skulle användas som sinnessjukhus 1925 lades 
öppningen igen mellan bottenvåningen och det andra planet för att skapa 
utrymme för en matsal och avskilja den nedre stormavdelningen från de 

Muren med sitt avfasade hörn mot Eneströmsgatan. På utsidan under murens krön löper ett listverk med 
tandsnitt medan gårdssidan har en enklare utformning. På fängelsets södra sida fanns ursprungligen 
en dubbeltrappa som ledde ner till gården. Vid omvandlingen till hotell gjordes den om till uteterrass 
som glasades in 2009. Gårdshuset intill murens södra sida inrymmer konferenslokaler för hotellet. Foto: 
Karlstad Lever 2010.
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lugnare patienterna en trappa upp. Öppningen mellan andra och tredje 
våningen i cellkorridorerna lades igen under perioden 1930–1960. Vid 
omvandlingen till hotell 1987 gjordes cellutrymmena om till hotellrum. 
Två av de ursprungliga cellerna på bottenvåningen liksom deras utvändiga 
fönstergaller sparades dock. Dessa är idag inredda som de såg ut förr och ger 
besökaren en bild av hur fångarnas vardag såg ut.
 Den norra byggnadsdelen (T:ets stapel) inrymde från början lokaler för 
administration, vaktrum, kök, bad och mottagningsrum. På mellanvåningen 
fanns även en lägenhet för fängelsedirektören som gjordes om till expedition 
och läkarmottagning 1932. På översta våningen fanns också ursprungligen en 
tingssal som samtidigt gjordes om till skrädderisal där fångarna bland annat 
tillverkade fångkläder, uniformer och blåkläder till SJ. De övre våningarna 
liksom vinden är idag ombyggda till hotellrum medan utrymmena på 
första våningen inrymmer hotellets reception, matsal och köksutrymmen. I 
källaren under finns en relaxavdelning med bastu och en mindre badbassäng 
samt sällskapsutrymmen.
 I källaren, under den södra, tidigare cellflygeln, har ett mindre fängelse-
museum inrättats med fotografier, dokument och föremål som beskriver 
cellfängelsets historia och ger en bild av hur fängelsemiljön såg ut för 
fångarna. Här finns också en straffcell från åren 1890–1900 kvar, samt de 
tre isoleringsceller som kom till 1932. I dessa mörka utrymmen placerades 
de som varit våldsamma eller på något sätt brutit mot fängelsets regler. Ett 
sådant disciplinstraff kunde vara alltifrån ett eller ett par dygn till över en 
vecka. Enligt en intervju med en vaktkonstapel förvarades dock en fånge vid 
ett tillfälle på 1930-talet sex veckor i sträck i källarcell.

Betydelse i stadsrummet
När man rör sig mot söder genom Frödingsparken kan man endast skymta 
fängelset bakom de stora lövträden och den höga muren. Det är först från lite 
längre avstånd man uppfattar anläggningens ansenliga storlek och karaktär. 
Den bästa vyn är från Hagaleden i söder där man tydligt kan uppfatta 
byggnadens stränga symmetri, välavvägda proportioner och rena raka linjer 
i enlighet med det klassicistiska formspråket. Det är också härifrån man kan 
erfara fängelsets mäktiga, tungt vilande och stränga uttryck och hur väl Carl 
Fredrik Hjelm lyckats med en gestaltning som speglar både den ideologi 
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och den funktion byggnaden skulle ge uttryck åt. Men denna särprägel 
gör också att fängelset nu, liksom vid tillkomsten, blir ett udda inslag i 
stadsbilden, en solitär utan synligt sammanhang med de övriga byggnaderna 
runt Frödingsparken.

Status i kommunens detaljplan
I den nuvarande detaljplanen som utgörs av bestämmelserna i den stads-
plan som fastställdes 1946 har byggnaden inte något särskilt skydd. I 
inventeringen av kulturhistorisk bebyggelse i Karlstads kommun som gjordes 
1984 utpekades cellfängelset som en tidstypisk fängelsebyggnad. Den var då 
välbevarad och bedömdes som ett viktigt socialhistoriskt och kulturhistoriskt 
dokument från 1840-talets fängelsereform. Hela anläggningen inklusive 
muren och den inredning som fanns kvar föreslogs därför att skyddas som 
byggnadsminnesmärke eller byggnadsminne. I samband med ombyggnaden 
till hotell utplånades det mesta av den värdefulla interiören, gårdshusen 
försvann och muren öppnades upp mot Karlbergsgatan. I kommunens 

Till vänster en av de ursprungliga cellerna som den såg ut i slutet av 1800-talet. Det höga takvalvet 
gjorde det möjligt att placera fönstret så högt att fången inte skulle kunna se ut. Till höger en cell som 
den såg ut på 1940-talet. Under dagtid fälldes järnsängen upp mot väggen. Foto: Karlstad Lever 2010. 



Dörren till 1800-tals cellen med sina ursprungliga 
beslag, haspar, lucka och titthål. Till höger ses den 
signalapparat som tillkom omkring 1910 som fång-
en kunde använda för att tillkalla vakten genom 
att frigöra den lilla plåtflaggan så att den fälldes ut 
med en smäll som hördes i korridoren. Till vänster 
i dörrnischen finns den så kallade kyrkhaken kvar. 
Den användes för att varje söndag haka upp cell-
dörrarna på glänt så att fångarna kunde höra fäng-
elseprästens söndagspredikningar. Innanför vägg 
luckan till vänster finns ett utrymme som användes 
för att ställa in och ta ut klosettburken. På insidan 
i cellen finns en motsvarande lucka till utrymmet. 
Foto: Karlstad Lever 2010.

59•  KARLBERGSGATAN

Till vänster ses förrummet till den äldsta straffcellen från omkring 1890—1900 som finns kvar i fängelsets 
källare. Mittenbilden visar det inre utrymmet där fången placerades bakom en vägg av grova träbjälkar 
och en trädörr med matlucka. Inredningen bestod av en träbrits som även hade ett fjölhål där fången 
kunde uträtta sina behov. Latrinhinken togs ut för tömning via luckan nere vid golvet. Till höger ses den 
kvarvarande isoleringscellen från 1932. Den var också utformad med ett förrum och ett inre bakom 
kraftiga galler. Inredningen bestod av en cementerad brits med träöversida. Till vänster nere vid golvet 
finns den lucka som användes för latrinhinken och ovanför i gallret en mindre lucka där fången fick sin 
mat. Foto: Karlstad Lever 2010.
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nuvarande kulturmiljöprogram är fängelset med den omgivande muren 
klassificerad som en särskilt värdefull anläggning som ingår i området med 
äldre institutionsbyggnader kring Frödingsparken. Fängelset ligger även 
inom det område av Karlstads stadskärna som är utpekat som riksintresse för 
kulturmiljövården enligt Miljöbalken, MB, (SFS 1988:808). Anläggningen 
har härigenom ett visst skydd mot ytterligare förvanskning av exteriören. 
Mot bakgrund av hur fängelset hanterats tidigare och att området öster 
om muren enligt nu gällande plan tillåter att ny bebyggelse uppförs, 
anser Föreningen Karlstad Lever att skyddet bör förstärkas med lämplig 
q-märkning i en ny detaljplan för området.

Föreningens tolkning och kommentar
Fängelsebyggnadens social- och kriminalhistoriska värde består i dag endast 
av fragment. Spåren efter det noggrant reglerade anstaltslivet och de senare 
förändringarna som visade hur fångvården kom att utvecklas är borta. Den 
ursprungliga osymmetriska placeringen av celldörrarna utmed ytterväggarna 
som skulle förhindra att fångarna mitt emot varandra skulle få ögonkontakt 
om celldörrren mitt emot råkade öppnas samtidigt går inte att uppfatta. 
Balkongbryggorna och det öppna ljusschaktet som möjliggjorde en 
effektiv samtidig övervakning av de tre våningsplanen är ersatta av bjälklag 
mellan våningarna. Golvnivåerna har höjts för att sänka den tidigare höga 
fönsterplaceringen som skulle förhindra fången att se ut. Med undantag för 
de kvarvarande cellerna på första våningen och i anslutning till museidelen i 
källaren är fängelsets interiör därför inte längre avläsbar som den omsorgfullt 
utformade cellfängelsemiljö som skulle hålla fångarna åtskilda från varandra 
och minimera kontakten med fångvaktarna. 
 Anpassningen till de krav som hotellverksamheten ställer har visserligen 
inneburit exteriöra förändringar med bland annat genombrott i muren, nya 
entréer, spröjsindelade fönster med borttagna galler, utrymningstrappor och 
takkupor. Trots detta har byggnadens exteriör i huvudsak fortfarande kvar 
mycket av sin ursprungliga karaktär som en tidstypisk fängelsebyggnad som 
visar dåtidens skicklighet i att använda det klassiska formspråket och kombi-
nera detta med den ändamålsenliga funktionalitet man ville åstadkomma. 
Fängelset har därför ett stort arkitektur- och byggnadsteknikhistoriskt 
dokumentvärde som berättar om den standardiserade fängelsearkitektur 
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som utvecklades i syfte att främst skapa största möjliga effektivitet i det nya 
fängelsesystemet.
 Fängelset är också en av de få byggnader som finns kvar från tiden före 
branden 1865. Det har ett högt arkitektoniskt värde och har länge varit 
ett särpräglat inslag i stadsbilden som berättar om Karlstads betydelse som 
centralort för Värmland. 

Hans Olsson
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