
Funkishuset vid Norra Strandgatan 7
Mellan Norra skolan och Hotell Scandic Winn ligger Norra Strandgatan 
7, ett fyravåningshus som man kanske inte genast uppmärksammar. Det 
uppfördes åren 1938–1939 i slutet av den funktionalistiska stilepoken. 
Byggherre var Gustaf Branzell, som behövde lokaler för sin verksamhet 
inom bilbranschen. Husets arkitekter var John Wästlund (1910–1975) samt 
Tore Lind och det uppfördes av Bröderna Wästlunds byggnadsbolag. 
 Huset ligger på det gamla Garvarelandet, på platsen för den Holmbergska 
gården, som revs 1938 och flyttades till Råtorp. Inne på gården låg förr 
en tobaksfabrik. Fram till branden 1865 löpte också Stora Herrgårdsgatan 
mellan tomterna i kvarteret. Den gick då parallellt med Lilla Herrgårdsgatan 
som idag motsvaras av nuvarande Herrgårdsgatan.

Beskrivning av huset   
Huset är uppfört i den funktionalistiska arkitekturstilen, även kallad funkis. 
Stilen blev allmän i Sverige i samband med Stockholmsutställningen 
1930 och var en reaktion mot den tidigare historiserande arkitekturen. 
Funktionalismen innebar en strävan att utforma byggnader på ett sakligt 
och strikt ändamålsenligt sätt utan utsmyckning av fasaderna. Ornament 
ansågs inte bara vara onödiga utan också falska och sentimentala.
 Huset vid Norra strandgatan 7 är byggt i betong och har en sockel inklädd 
med bruna kakelplattor som också skjuter upp och bildar en inramning och 
markering av entrépartiet till trapphusets nederdel. Fasaden är ljust grå och 
slätputsad utan ornament eller utsmyckningar i enlighet med den förenkling 
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som de funktionalistiska idealen förespråkade. Fasaden mot gården har en 
något mörkare färg än den mot gatan. Taket är utformat som ett flackt 
sadeltak täckt med grön plåt och är inte synligt från gatan. Funktionalismens 
betoning av vertikalitet uttrycks i det indragna uppglasade trapphuset. Till 
det vertikala intrycket bidrar också affärslokalerna på var sin sida om porten 
genom de skyltfönster som sträcker sig över två våningsplan.

 Lägenheterna har tvåluftsfönster av varierande storlek med rödmålade 
karmar och gröna fönsterbleck. De saknar de traditionella spröjsarna 
eftersom de enligt funktionalismen inte fyllde någon funktion. Varje 
lägenhet har fönster åt såväl gatusidan som mot gården för att få in så mycket 
ljus som möjligt. Balkongerna på husets baksida har skyddsräcken med 
fronter av grönmålad tidstypisk sinuskorrugerad plåt. Under gården finns 
ett underjordiskt garage, försett med lanterniner som släpper ner dagsljus. 
Mellan den östra gaveln på Norra Strandgatan 7 och den intilliggande 
Norra skolan finns en s.k. vretmo, det vill säga ett obebyggt område eller 
brandgata som förr fanns mellan husen för att förhindra en spridning av 
eventuell brand.
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De stora glasade partierna släpper in ljus till butikslokalerna och trapphuset. Foto: Karlstad Lever. 



46 •  KARLSTAD MED KULTURHISTORISKA ÖGON

 Trapphuset har en originell trapetsformad planlösning i stället för den 
traditionella rätvinkliga. Interiören är målad i en ljus färg med gröna accenter 
i t. ex. golvlisterna. Trappor och trappavsatser är i grön marmor. Hissen har 
en hisskorg av trä, innesluten i en ståltrådsbur med gallergrind. Tack vare 
det uppglasade partiet mot gatan upplevs trapphuset som ljust och luftigt. 
Huset rymmer tio lägenheter av varierande storlek. Till hyreslägenheterna hör 
vindskontor och källarutrymmen. I källaren finns tvättstuga och cykelrum. 
Källaren var från början anordnad som skyddsrum, vilket en skylt i porten 
vittnar om.
 Lägenheterna varierar i storlek från femrummare till enrummare. Gemensamt 
för alla är det lilla köket, ett uttryck för funkisens rationella tänkande. Till alla 
lägenheterna utom de mindre hör en extra ytterdörr med skylten ”kök”, som 
leder in till den s.k. jungfrukammaren och serveringsgången. Köksavdelningen 
kan stängas av från den övriga lägenheten dels genom en köksdörr med 
glasruta dels genom en skjutdörr in till hallen och vardagsrummet. Denna 
lägenhetsplanering påminner om en tidigare epoks uppfattning om hemarbetets 
uppdelning mellan ”herrskap och tjänstefolk”. Till de större lägenheterna hör 
den trivselskapande öppna spisen i gult tegel i det stora vardagsrummet.

De ursprungliga glasade fernissade trädörrarna finns kvar till entréerna till de båda butikslokalerna i 
bottenplanen. Foto: Karlstad Lever. 
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 Vissa ingrepp och förändringar har skett sedan huset uppfördes för sjuttio 
år sedan. Ursprungligen fanns tvättstugan på vinden, vilket inte var ovanligt 
i äldre hus. Senare flyttades den till källaren och gav istället plats åt ytterligare 
en tvårumslägenhet. Fönstren mot gården är utbytta mot fönster med karm 
och bågar i aluminium. I porten mot gatan är entrédörren utbytt mot en 
aluminiumdörr med glasfönster.

Betydelse i stadsrummet
Norra Strandgatan 7 har idag fått ett läge där den moderna hotellbyggnaden 
i väster dominerar stadsbilden med sin volym och mörkare färgsättning. På 
andra sidan ligger Norra skolan som i sin strama nyrenässans istället utgör 
en stark kontrast till husets funktionalistiska släta fasader, smäckra detaljer 
och räta geometriska linjer. Gaturummet har därmed fått en stilblandning 
utan tanke på helheten där varken Norra skolan eller funkishuset kommer 
till sin rätt. Men de berättar ändå om hur olika tiders gestaltningsideal satt 
sina spår i stadens utveckling.

Status i kommunens detaljplan
Nuvarande detaljplan utgörs av bestämmelserna i den stadsplan som fastställdes 
1943 och där fastigheten inte givits något särskilt skydd. Exploateringsplaner 
för delar av kvarteret väcktes 2008. Föreningen Karlstad Lever framförde 
därför till stadsbyggnadsnämnden i slutet av 2008 att det vore lämpligt att 
även lyfta in Norra Strandgatan 7 i arbetet med en ny detaljplan för att i 
denna kunna ge huset lämpligt skydd genom q-märkning. 

Föreningens tolkning och kommentar
Huset Norra Strandgatan 7 är ett av de få funkishusen som finns kvar i 
innerstaden. Eftersom exteriören inte har blivit utsatt för större förändringar 
och då trapphusets ursprungliga interiör med sin höga arkitektoniska kvalitet 
är helt intakt, är huset mycket angeläget att bevara.
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