
Gamla Badhuset och Badhusparken
I syfte att förbättra stadens bristfälliga hygienförhållanden bildades 
1904 en badhuskommitté på initiativ av fältläkaren C A Haak. Ett förslag 
utarbetades som anammades av stadsfullmäktige 1906 då man beslöt att 
ett nytt kommunalt varmbadhus skulle uppföras vid Lagbergets norra 
ände vid Klarälven. Som arkitekt anlitades Ture Stenberg (1863–1917). År 
1909 kunde badhuset, som bland annat även inrymde en tvättinrättning 
och bostad för badmästaren, tas i bruk och hade då kostat 217 211 kr 
att uppföra. Staden slapp dock billigt undan eftersom donationer och 
medel ur fonder bidrog med 190 000 kr. Efter ritningar av civilingenjören 
Gustaf Heijkenskjöld (1887–?) moderniserades badhuset 1938–39 med 
tillbyggnad av en simhall. Även tillbyggnaden finansierades till större delen 
med donationer och fondmedel. 
 Badverksamheten upphörde 1978 då det nyuppförda badhuset på Sundsta 
togs i bruk. Gamla Badhuset stod därefter tomt. Bristande underhåll och 
tillsyn gjorde att huset både for illa och utsattes för vandalisering. 1979 
väcktes planer på att riva huset för att ge plats åt en modern kontorsbyggnad 
för Sveriges Television. På initiativ av arkitekt Ingvar Ekemark bildades 
Föreningen Rädda Badhuset (numera Föreningen Karlstad Lever) som kom 
att föra en intensiv kamp för badhusets bevarande. Opinionen lyckades 
avstyra rivningen och 1981 beslöt kommunfullmäktige att rusta byggnaden 
för att tillgodose lokalbehoven för Värmlands Museum och den verksamhet 
som bedrevs av Folkrörelsernas arkiv, Emigrantregistret och Värmlandsarkiv. 
Lokalerna blev så småningom för trånga och verksamheterna flyttade. Trots 
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Gamla Badhuset, kvarteret Varmbadhuset



protester från Karlstad Lever och allmänheten sålde kommunen fastigheten 
till JM Bygg 1997 för omvandling till bostadshus. Idag ägs fastigheten av 
Bostadsrättsföreningen Varmbadhuset och inrymmer 27 lägenheter.

Beskrivning av Gamla Badhuset
Vyn söderut från Tingvallabron ger den bild av Gamla Badhuset som 
var den ursprungliga tanken då det uppfördes som ett ”hus i park”. Med 
Klarälvens vattenspegel i förgrunden bildar Gamla Badhuset bakgrund 
för det parkområde som sträcker sig från älven ända upp till dörrarna i 
simhallsdelens undervåning och inramas av träden vid älven och trädalléerna 
i öster och väster. I öster finns flera av de lönnar och almar kvar som 
planterades runt 1840. Väster om Badhuset finns två trädrader, en med 
lindar utmed Tingvallabron och en med pilar närmast parkeringsplatsen.  
På parkeringsplatsen fanns tidigare ett femtontal ståtliga fontänpilar och 
silverpilar som fälldes 2001 på grund av pilskorvsangrepp.
 Den ursprungliga byggnaden uppförd i rött tegel är en mycket 
välkomponerad anläggning med medeltida prägel och med influenser från 
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Gamla Badhuset i parken som ger en mjuk, luftig och grön entré till den mer slutna Tingvallastaden. 
Foto: Karlstad Lever 2008.



såväl 1890-talets nystilar som jugend och nationalromantiken. Arkitekten 
Ture Stenberg var vid seklets början verksam i Stockholm och Uppsala men 
åtog sig även en rad uppdrag i andra delar av landet. Av särskilt intresse är 
det Mureénska badhuset i Gävle som uppfördes 1907 efter hans ritningar. 
Byggnaden är numera riven men uppvisade stora likheter med hans 
formgivning av varmbadhuset i Karlstad som uppfördes två år senare.

 Från entrén vid Norra Strandgatan sänker sig den T-formade byggnaden 
stegvis mot norr och anpassar sig på så sätt till markens naturliga lutning mot 
älven. Den södra fasaden mot Norra Strandgatan domineras av mittpartiets 
risalit som avslutas uppåt med ett först trappstegsformat och sedan spetsigt 
gavelparti som bryter taklisten och fortsätter upp över taknockens höjd. Den 
har även försetts med ett asymmetriskt placerat tornliknande rundburspråk 
med i nederkant trappstegsplacerade fönster som skvallrar om trapphuset 
innanför och den ytterligare framskjutna portal som omfattar entrén. Den 
ursprungliga utsmyckningen med en vacker urtavla och järnsmidda bokstäver 
som bildar ordet ”Badhus” på det utskjutande rundburspråket har bevarats. 
Gatufasadens båda yttersidor har försetts med lägre gavelrösten som skjuter 
upp något ovan takfoten och avslutas med trappgavelutformning vilket 

30 •  KARLSTAD MED KULTURHISTORISKA ÖGON

Den japanska körsbärslunden med bergskörsbär och fågelbär som anlades i Badhusparken 2001 i syfte 
att föryngra och förstärka parkkaraktären. Foto: Karlstad Lever 2008.



tillsammans med risalitens entréportal och rundburspråkets tornliknande 
form och avslutande krenelering ger byggnaden en medeltida karaktär.
 Sadeltaket, som har en relativt brant lutning och därigenom är synligt 
från gatan, är täckt av svart falsad plåt och är delvis valmat vilket gör att 
gavelröstena skjuter upp gavelpartierna över takfotshöjden och avslutas i 
en horisontell linje. Även den norra delen, som utgör T-formens fot, omges 
på tre sidor av prydnadsgavlar som skjuter i höjden likt risaliten på södra 
fasden. Ursprungsbyggnaden har därigenom en takfot som på ett fantasifullt 
sätt bryts på flera ställen och därför ger den livfullhet och vertikala verkan 
som eftersträvades i den tidiga 1900-tals arkitekturen.

 Fönstren är något indragna från fasaden, har välvda överstycken och 
varierar i bredd och utformning mellan de olika våningarna och fasaderna. 
Nedre våningens fönster har i huvudsak mittpost och liggande tvärpost och är 
småspröjsade i sin helhet vilket var ett nytt stilelemet i den nationalromantik 
som började utvecklas vid tiden för badhusets uppförande. På den mittersta 
våningen har fönstren också mitt- och tvärpost men är här något större 
och småspröjsade endast i överdelen, tidstypiskt för jugend. Även på tredje 
våningen återkommer denna utformning men här finns också fönster som 
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Gamla Badhusets huvudfasad mot Norra Strandgatan som med sina gavelrösten och sitt krenelerade 
tornliknande rundburspråk för tankarna till en medeltida borg. Foto: Karlstad Lever 2008.



saknar post och är småspröjsade i sin helhet. Fönstren har i huvudsak en 
jämn indelning med en horisontellt betonad placering i enlighet med 1880-
talets stilideal men ytterligare fönsteröppningar har tillfogats som bryter 
symmetrin och därmed ger fasaden som helhet det friare uttryck man 
eftersträvade på 1890-talet. På den norra fasaden mot älven kan man också 
se att fönstren har grupperats på ett sätt som i stället syftar till att ge ett 
vertikalt uttryck, ett stildrag som gjorde sig gällande inom jugendstilen i 
början av 1900-talet som en reaktion mot tidigare historiska byggnadsstilar. 
Samtliga fönster har fått behålla sin ursprungliga vita färgsättning som i 
början av 1900-talet var ett nytt inslag i stadsbilden och ett stilelement i den 
begynnande nationalromantiska arkitekturstilen.
 Med tydlig influens från jugend har den ljusa tegelfasaden sparsamt med 
dekorationer i form av slätputsade grå horisontella och vertikala linjer och 
fält. De horisontella löper runt hela byggnaden och fungerar som gesimser  
men markerar här fönsterraderna istället för våningsplanen. De slätputsade 
vertikala linjer och fält som har placerats på fasadens övre del förstärker 
byggnadens vertikala uttryck.
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I slutet av 1800-talet började man använda stilelement från olika tidsepoker. Här förkläddes gärna 
 byggnader såsom vattentorn, bryggerier och badhus i medeltidsdräkt. Foto: Karlstad Lever 2008.



 Ture Stenberg har gestaltat Gamla Badhuset på ett väl avvägt sätt 
där de olika stilelementen och formspråken från de snabbt växlande 
arkitekturidealen under 1880-talet fram till 1910-talet samverkar för att ge 
en harmonisk helhet där byggnadens volym, symmetri och det vertikala och 
horisontella uttrycket balanseras.
 Den tillbyggda simhallsdelen, med en bassäng som mätte 12x25 meter 
och var upp till 3,75 meter djup, uppfördes 1938–39 efter ritningar av 
Gustaf Heijkenskjöld. Han var civilingenjör men också uppfinnare och en 
av dåtidens experter på värme- och badtekniska anläggningar och anlitades 
för många uppdrag runt om i landet då badhus skulle uppföras, bl a 
Liljeholmsbadet i Stockholm och simhallar i Hofors, Sala, Enköping och 
Kungsör.

 Tillbyggnaden har visserligen fått nya detaljer vid ombyggnader på 1980- 
och 1990-talet, men man kan fortfarande uppfatta dess rena funktionalistiska 
arkitektur som en motsats till den romantiska tegelarkitekturen i den 
ursprungliga delen. Tillbyggnaden anpassar sig på ett hänsynsfullt sätt till 
den ursprungliga byggnadens utseende och har uppförts med rött tegel i 
likartat kryssförband. Fogarna har däremot formats på ett enklare sätt 
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Gamla Badhusets fasader mot Klarälven. Foto: Karlstad Lever 2008. 
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som hålfog i stället för rundfog som man kan se på den äldre byggnaden. 
Sadeltaket var från början klätt med papp men är nu belagt med svart falsad 
plåt som bättre överensstämmer med taket på den äldre byggnadskroppen. 
Som en kontrast är också taket mer flackt och har rak obruten takfot helt i 
enlighet med de funktionalistiska stildragen.

 Trots att fasadens ursprungliga tegelpelare och höga rutindelade fönster 
nu är borta representerar tillbyggnaden ännu idag det strama ideal man 
hade på 1930-talet med släta ytor, upprepning och enhetlighet. I samband 
med den första ombyggnaden (för museets och arkivens behov) gjordes 
omfattande invändiga förändringar med ny rumsindelning, bjälklag i den 
tidigare bassängen, m.m. Fönstren till simhallsdelen murades då igen men 
de tidigare öppningarna markerades så att det skulle vara möjligt att i 
framtiden öppna upp dem igen. Vid den andra omvandlingen av huset till 
bostäder (arkitekt var Jonas Kjellander, Örebro) togs fönsteröppningarna 
upp igen men försågs nu med nya fönster med bågar av aluminium och 
med en annan utformning, men med vissa drag av de ursprungliga. 
För att bibehålla de höga öppningarna anpassades planlösningen så att 

Den tillbyggda simhallsdelen med sin funktionalistiska 1930-talsarkitektur. Foto: Karlstad Lever 2008.
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lägenheternas rum mot fönsterpartiet sträcker sig genom två plan. Några 
av de ursprungliga fönsteröppningarna i det nedersta planet har dock satts 
igen eller ersatts med entrédörrar till lägenheterna och en ny fönsterrad har 
tagits upp på den översta våningen. Även balkonger monterades på fasaden 
vilket inneburit att några fönsterpartier fått en utskjuten placering från den 
annars släta fasaden. På den västra gaveln har rester av den ursprungliga 
trappa som utgjorde passage till simhallsdelen bevarats och är idag endast 
en estetisk och historieberättande utsmyckning. Trots att tillbyggnaden vid 
de senare ombyggnaderna i viss mån fövanskats, kan man avläsa att det vid 
omvandlingarna funnits en ambition att i så stor utsträckning som möjligt 
ta hänsyn till karaktären på såväl den ursprungliga T-formade byggnaden 
som den senare tillfogade simhallsdelen.

Badhustomtens historia
På platsen där Gamla Badhuset ligger låg förr Lagbergets avslutning mot 
norr. Lagberget sträckte sig upp till Domkyrkan och kallades även för 
Qvarnberget eftersom man här tidigare uppfört väderkvarnar. Vid bergets 
norra avslutning byggdes 1762 ett häkte, eller kronoarrest, som också 
innehöll en ”svår arrest nedsprängd i berget till 8 alnars djup” (ca 5 m). 
Häktesverksamheten upphörde 1847 och efter branden 1865 användes 

Interiöra och exteriöra spår av hänsynsfull omvandling av Gamla Badhuset. Foto: Karlstad Lever 2008.



byggnaden för fattigvård för att sedan rivas 1873. En minnesskylt som satts 
upp av Carlstads-Gillet utmärker platsen idag.
 Området norr om Norra Strandgatan benämndes tidigare Garvarelandet 
och en liten älvgren som kallades Garvareådran skar igenom från öst till 
väst. Namnet kom av att stadens tiotalet garvare hade sin verksamhet på 
platsen och använde ådran för att skölja sina hudar. Garvareådran skapades 
på naturlig väg på 1850-talet men fylldes igen 1912–13 eftersom den då var 
förorenad och utgjorde en sanitär olägenhet. Ute på den östra udden invid 
Pråmkanalens inlopp låg en rödmålad stuga från 1795 som kallades Västra 
Hyttan eller Mollstugan. När den eldhärjades 1966 och revs 1967 försvann 
den sista garvarestugan i Karlstad.

 Alldeles intill Mollstugan fanns på 1870-talet förmodligen stadens första 
vattenreningsanläggning som utgjordes av en 10 meter djup brunn murad 
med eldfast tegel och cement. Reningsanordningen bestod av filtrerings-
lager med granris, träkol, grus och sand som togs upp och rensades var 
tredje månad. I och med vattenverkets tillkomst på Sandgrund 1889–90 
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Stentrappa och pollare vid norra inloppet till Pråmkanalen. Foto: Karlstad Lever 2008.
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miste källan sin betydelse. (Vid denna tid tog karlstadsborna sitt vatten 
direkt från älven, vilket då inte var särskilt hälsosamt.) Platsen för stugan 
och brunnen är idag markerad med en stensättning som anlades på initiativ 
av karlstadskännaren Sven Larsson.
 En brunnsanstalt uppfördes på badhustomten 1877 till vilken man via en 
rörledning över älven från Sundsta herrgård ledde fram järnhaltigt vatten. 
I anslutning till brunnsanstalten uppfördes också ett litet varmbadhus 
som förmodligen var stadens första. Promenaden utmed Pråmkanalen fick 
namnet Brunnsallén där gästerna efter att ha druckit det hälsobringande 
vattnet tog en promenad. Brunnsinrättningen var i bruk fram till 1892 men 
byggnaden stod kvar fram till 1905 då den flyttades till Tjäderskolan vid 
södra delen av dåvarande Grefvegatan som idag är busstationens område. 
 Den 16 december 1837 släpptes vattnet på till den nybyggda Pråmkanalen. 
Härmed kunde pråmar nyttja kanalen för transporter mellan bruk och 
lastplatser längs Klarälven, Kanikenäshamnen och senare också Inre hamn 
som anlades 1861. Denna intensiva nyttotrafik bedrevs fram till 1957. 
Pråmarna trälades, seglades och roddes tills de första bogserbåtarna började 
användas 1899. Vid strandkanten väster om kanalens inlopp finns fortfarande 
spår av denna verksamhet i form av tre stenfundament till träbryggor som 
användes av båtkarlarna när de styrde de handdragna pråmarna med rep och 
båtshakar för att manövrera dem rätt till och från kanalens inlopp.

Betydelse i stadsrummet
Gamla Badhuset och den omgivande Badhusparken har ett framträdande 
estetiskt och miljöskapande värde för stadsbilden som en del av det 
attraktiva sammanhängande gröna promenadstråket utmed Klarälven. Norr 
ifrån upplevs området som en mjuk och grön övergång från älvens öppna 
vattenspegel till den slutna stenstaden. Nalkas man söder ifrån öppnas istället 
den slutna staden upp mot de fria, luftiga älvstränderna som ger Karlstad 
dess unika karaktär. De båda huskropparnas samspel och deras följsamma 
anpassning till markens lutning mot Klarälven förstärker upplevelsen av 
”hus i park”. Detta centrumnära parkområde är väl integrerat i stadsrummet 
och utgör en grön och lugn oas i kontrast till det högre tempot i de centrala    
delarna av Tingvallastaden. Området fungerar som ett offentligt rum även 
om karaktären nära Gamla Badhusets norra fasad kan upplevas mer privat.
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Status i kommunens detaljplan
I den gällande detaljplanen från 1985 är Gamla Badhuset skyddat med q-
märkning vilket innebär att byggnaden utgör ett kulturreservat som inte får 
rivas eller förvanskas. Badhusparken är parkmark och parkerings området 
är prickat, vilket innebär att området inte får bebyggas. I inventeringen 
Kulturhistorisk bebyggelse i Karlstads kommun från 1984 är Gamla Badhuset 
bedömt som en kulturhistoriskt värdefull byggnad.
 År 2005 väcktes planer på att uppföra ett tiovånings skivhus och två 
punkthus på den yta som utgörs av parkeringen och en del av parkområdet 
mot älven vilket resulterade i protester från Föreningen Karlstad Lever och 
allmänheten. Stadsbyggnadsnämnden beställde bl. a. därför ett planprogram 
som skulle ange riktlinjer och principer för en kommande detaljplan för 
 området. I samband med beställningen beslöts också att en förtätningsstudie 
skulle göras för att kartlägga vilka platser i Tingvallastaden som kan anses 
lämpliga eller ej för förtätning. I samrådet för planprogrammet motsatte sig 
Föreningen Karlstad Lever den tänkta bebyggelsen. Planprogrammet antogs 
i juni 2007 vilket möjliggör att byggnader skulle kunna uppföras på den yta 
som idag är parkering.

Stenfundamenten för de tidigare träbryggorna för pråmningsverksamheten. Foto: Karlstad Lever 2008.
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 I november 2007 presenterades förtätningsstudien i form av en rapport 
som bl. a. konstaterar att stadsbilden i Tingvallastaden gör det svårt 
att placera in nya höga byggnader, att Klarälven med sina stränder och 
omgivande grönska skall värnas och att man skall undvika att bygga i 
grönstråk eller grönområden som är viktiga i en större struktur. Föreningen 
Karlstad Lever uppfattar därför att rapporten stödjer uppfattningen 
att varken Badhusparken eller parkeringsytan är en lämplig plats för 
exploatering. I  december 2007 presenterade stadsbyggnadsförvaltningen 
som ett komplement till förtätningsstudien ett PM som förordar en högre 
bebyggelse i Tingvallastaden än den nuvarande höjdskalan på 4–5 våningar. 
Varken förtätningsstudien eller PM:et är i dagsläget (mars 2009) fastställt 
och inget detaljplaneförslag för området har presenterats. Föreningen kan 
därför konstatera att det krävs ett nytt politiskt beslut för att förhindra en 
exploatering av området. Om så inte sker och ett nytt detaljplaneförslag 
förs fram återstår endast en viss möjlighet att påverka utformningen och 
gestaltningen av den tänkta bebyggelsen.

Nuvarande parkeringsplatsen vid Gamla Badhuset som hotas av att bebyggas med höghus när den 
istället borde utvecklas som parkområde. Foto: Karlstad Lever 2008.
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Föreningens tolkning och kommentar
Gamla Badhuset har ett stort arkitekturhistoriskt värde. Den först uppförda 
byggnaden med sitt borgliknande mittparti, har mycket av sin ursprungliga 
karaktär kvar och är ett välbevarat exempel på tegelarkitektur från början 
av 1900-talet med hög arkitektonisk kvalitet. Den senare tillfogade 
simhallsdelen är en representant för 1930-talets strama funktionalism 
som på ett hänsynsfullt sätt fogats till den ursprungliga delen så att båda 
byggnaderna uppfattas som en enhet. Anläggningen är därmed ett ovanligt 
pedagogiskt exempel på den snabba förändring av de arkitekturstilar som 
avlöste varandra under seklets första 30 år och som ville bryta med tidigare 
traditioner. Omvandlingarna från badhus till nya användningar som skedde 
under 1980- och 1990-talet avsatte nya årsringar i byggnadens exteriör och 
interiör som vittnar om den då nyväckta kunskapen om arkitekturhistoriska 
värden och ambitionen att ta hänsyn till dessa vid förändringar i Karlstads 
stadsrum. 
 Området med parken och Gamla Badhuset har också ett samhällshistoriskt 
värde eftersom det är en viktig plats när det gäller stadens vattenförsörjning 
och hygienförhållanden. Här anlades den första vattenreningsanordningen 
och här inrättades en brunnsinrättning som på den tiden ansågs 
hälsobringande. Byggnaden i sig representerar också den framsynthet och 
offervilja som bidrog till att ett varmbadhus uppfördes i syfte att främja 
folkhälsan under en tid då hygienförhållandena var undermåliga.
 Det skönhetsvärde som Gamla Badhuset i sin omgivande park ger 
stadsbilden är en stor tillgång. Den nuvarande parkeringens utformning 
tar tyvärr inte tillräckligt stor hänsyn till parkens träd och grönska. Här 
borde man med relativt enkla medel kunna åstadkomma en ny utformning 
av parkeringen där bilarna får underordna sig parkkaraktären, en så kallad 
grön parkering. Detta skulle också ge förutsättningar att fullfölja det 
föryngringsprojekt med nyplanteringar i parken som påbörjades 2001 men 
tyvärr avstannade då de senaste exploateringsplanerna väcktes.
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Ingvar Ekemark (1921–2008)
Initiativtagare till att Föreningen Rädda Badhuset bildades den 17 januari 1979 och lyckades förhindra 
rivning av Gamla Baduset. Efter räddningsaktionen ombildades föreningen 1982 till Föreningen Karlstad 
Lever och fortsatte sitt arbete med att värna kulturhistoriskt värdefulla hus och miljöer i Karlstad. Ingvar 
var föreningens ordförande från bildandet 1979 fram till 1999.
 Han föddes i Hudiksvall men växte upp i Uppsala dit familjen flyttade. Efter sin studentexamen gjorde 
han värnplikt under krigsåren vid kustartelleriet i Karlskrona för att sedan studera vid Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm där han avlade arkitektexamen 1947. Under några år därefter var han verksam 
vid Hultsfredshus med att i huvudsak utarbeta ritningar för s.k. kataloghus för att sedan tjänstgöra 
som biträdande länsarkitekt i Västerås och Kalmar fram till 1954 då han tillträdde som länsarkitekt på 
Gotland. 1957 flyttade Ingvar med sin familj till Karlstad för att tjänstgöra som biträdande länsarkitekt 
fram till 1962 då han rekryterades som ansvarig för den då nyinrättade planavdelningen vid Wästlunds 
Arkitektbyrå. Härigenom kom han även att utföra uppdrag som stadsarkitekt i olika Värmlandskommuner, 
bl. a. Årjäng och Hagfors. Byråns ägaren John Wästlund överlät 1965 verksamheten till de anställda 
som då bildade arkitektbyrån Skanark där Ingvar arbetade kvar fram till 1983 då han gick i pension och 
därmed kunde ägna mer tid åt Föreningen Karlstad Levers arbete. Ingvars insatser har varit avgörande 
för att föreningen lyckats väcka nödvändig uppmärksamhet och opinion för Karlstads kulturmiljöer som 
motvikt till andra intressen när staden förändras. Tack vare hans engagemang erhöll föreningen såväl 
Karlstads kommuns kulturstipendium till Gustaf Frödings minne 1986 som Värmlands Folkblads och 
ABF:s miljöpris 1993. Foto: Lennart Fernqvist 1991, Värmlands Folkblads arkiv


