
Husen vid Kungsgatan
Kungsgatans namn omnämns första gången 1683. Om det var den 
dåvarande kungen Karl XI (1655–1697) som åsyftades vid namngivningen 
är ovisst. Namnet skulle mycket väl kunna ha sitt upphov från Karlstads 
grundare hertig Karl (1550–1611). Han blev kung Karl IX först år 1604 
men utfärdade stadsprivilegierna redan år 1584. Han skänkte då hela 
Tingvallaön till borgerskapet men tog ett år senare tillbaka mark i den 
östra delen för att uppföra en kungsgård som kom att kallas herrgården 
Carlsberg. Byggnationen påbörjades 1585 med magasin, ladugårdar, stall 
och tjänstebostäder. Huvudbyggnaden stod klar 1607 och låg ungefär där 
Gamla gymnasiet ligger idag. Den gata som då löpte från Västra bron och 
fram till kungsgården hade inget officiellt namn utan kallades för ”store 
gata”. Området mot öster var obebyggt och användes som åkerlyckor och 
vallhagar som genomkorsades av en landsväg mot nordost fram till älvens 
östra gren ungefär där Östra bron finns idag. Vid kungsgården anslöt ”store 
gata” i en krökning till den gamla landsvägen. Karl IX:s kungsgård revs 
visserligen 1653 men det är mycket troligt att den var anledningen till att 
man trettio år senare kom att ge Kungsgatan dess namn. Då Domkyrkan och 
Gamla gymnasiet uppfördes på 1700-talet var Kungsgatans och landsvägens 
sträckning densamma och man kan fortfarande se spåret av den krök där 
de anslöt till varandra i form av det sydöstra avfasade hörnet som finns 
kvar i stödmuren som omgärdar den förhöjda kyrkotomten. Först efter att 
Pråmkanalen färdigställts 1837 och Hagabron tillkommit fick Kungsgatan 
den raka sträckning från Gamla gymnasiet och österut som den har idag. 
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Beskrivning av hörnhuset
Det fyra våningar höga hörnhuset vid Kungsgatan 2A uppfördes 1914 
efter ritningar av arkitekt Knut Jonson och på uppdrag av handlaren E. 
Nyström. Det är gestaltat i tidstypisk nationalromantisk stil men har även 
vissa kvardröjande drag från den jugend som nationalromantiken nu ville 
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Hörnhuset från 1914 i nationalromantisk stil på Kungsgatan 2A. Foto: Föreningen Karlstad Lever 2010.



överge. Sockeln består av huggna granitblock med grovt mejslade kannelyrer 
på utsidan. Fasaden på bottenvåningen som inrymmer butikslokaler är 
slätputsad med avfärgning i grått. På de övriga våningarna är fasaden 
i mörkbränt brunt tegel med några få diskreta mönstermurningar och 
falska ankarslut som enda utsmyckning. Fogarna är breda för att ge det 
ålderdomliga intryck man eftersträvade. Det branta sadeltaket är täckt med 
enkupigt glaserat rött tegel. Vindsvåningen fick ursprungligen sitt dagsljus 
från sju små takkupor. I samband med att vinden på senare år omvandlades 
till bostäder ersattes takkuporna med de nuvarande större som är belagda 
med röd plåt. Fasadliven mot gatusidorna är artikulerade med fyra 
polygonalt formade burspråk, som vilar på utkragade gråputsade konsoler 
och sträcker sig från andra våningen och upp till takfoten. Konsolerna 
har enkla ornament i form av ett polygonmönstrat band i nederkant som 
pressats i putsen. Ett av burspråken är placerat i hörnet av Kungsgatan och 
Västra Kanalgatan och ger därmed en mjukare profil åt den ovanligt spetsiga 
vinkel på cirka sjuttio grader som fasaderna bildar. Under konsolen har 
även hörnet av samma anledning fasats av och ger därmed också plats åt en 
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Granitsockeln har grovt mejslad kannelyr. Det indragna entrépartiet skyddas även av den utkragade 
konsolen som bär det polygonalformade burspråket. Foto: Karlstad Lever 2010.



butiksentré. Ovanför taklisten är burspråket försett med en svart plåtklädd 
tornhuv som avslutas med ett kopparklätt tak med mjuka former som bildar 
en tornspira med ett klot högst upp. Den eleganta gestaltningen av hörnet 
med ett polygonaltorn ger huset en mycket framträdande roll i stadsbilden. 
 Den nedre våningen inrymmer butikslokaler med höga skyltfönster och 
entréer mot gatan. Trots att ett par av dessa fönsterpartier har förstorats och 
samtliga har försetts med nya dörrar i brun aluminiumprofil kan man avläsa 
den ursprungliga karaktären. Fönstren på de övre bostadsvåningarna sitter 
något indragna från fasadlivet för att inte bidra till fasadartikuleringen. De är 
rytmiskt placerade med en vertikalt betonad indelning och utformade med 
korspost men hade ursprungligen även småspröjsad överdel som nu är borta, 
vilket i viss mån förtagit det livligare uttryck fasaden hade. Även burspråken 
har likadana fönster med korspost men har också försetts med smalare fönster 
med tvärpost som vetter åt två håll. Alla fönsterbågar på bostadsvåningarna 
är vita vilket var en ny företeelse i stadsmiljön på 1910-talet i enlighet med 
de nationalromantiska idealen. De ursprungliga tegeltaken på burspråken 
mot gatan har ersatts med takfönster av modernare snitt. Dessa liksom de 
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Burspråken har försetts med takfönster för att möjliggöra bostäder på vindsvåningen. Foto exteriör: 
Karlstad Lever 2010. Foto interiör: Johan Hellström 2011, Studio054.se.
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På gårdssidan har hörnhuset integrerats med det intilliggande Neumannska huset och har därför en helt 
annan karaktär än mot gatan. Placeringen av fönstren på det Neumannska husets runda trapphus följer 
den ursprungliga marmortrappans stigning. Foto: Karlstad Lever 2010.

nya takkuporna har radikalt förändrat takets ursprungliga utseende och 
underordnar sig inte byggnadens formspråk och proportioner i övrigt.
 Inne på gården tycks fasaden sträcka sig längre väster ut än gatufasaden. 
Detta beror på att hörnhuset då det uppfördes sammanbyggdes med det 
äldre intilliggande Neumannska huset som på gårdssidan hade stildrag från 
jugend. Hörnhuset anpassades till detta för att åstadkomma en enhetlig 
utformning av gårdsmiljön, vilket gör att de båda husen uppfattas som 
en enhet. Från gården finns entréer till husens trapphus som också nås via 
portarna på gatusidan. Fasaderna är slätputsade i svagt beige avfärgning. 
Fönstren har i stort sett samma indelning som de ursprungliga med 
korsformade poster och med vitputsade enkla omfattningar. På de runda 
burspråken, varav det ena inrymmer det Neumannska husets trapphus, har 
fönstren bågformade överdelar. De tre balkonger som finns längst in på 
gårdssidan hör till det Neumannska huset liksom de på hörnhusets gårdssida 
är ursprungliga medan de tre mot Västra Kanalgatan har lagts till senare.
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Neumannska huset med adress Kungsgatan 2B. Foto: Karlstad Lever 2010.

Beskrivning av det Neumannska huset
Det Neumannska huset uppfördes 1902 på uppdrag av Sigurd Wilhelm 
Neumann (1867–?) som var disponent för Svenska Guldlistfabriken. 
Ritningarna utfördes av arkitektfirman Jonson & Petterson i tidstypisk 
1890-talsarkitektur med kvardröjande eklekticism där man blandade 
stilelement från tidigare epoker. Det är ett bostadshus i fyra våningar med 
butikslokaler i bottenvåningen och med en L-formad plan där gatusidan 
representerar L:ets horisontella baslinje. Husets andra vinkel sträcker sig 
således något in i kvarteret. Det har en låg sockel av granit och första våningen 
är slätputsad i vitt med öppningar för stora skyltfönster och entréer till 
butikslokalerna. Uppglasade stora fönster i butiksvåningarna var ett inslag i 
stadsbilden som introducerades på 1880-talet. Där den högra butikslokalens 
entré är belägen fanns ursprungligen en portgång som ledde in till gården 
och trapphuset. Denna är idag ersatt med butiksfönster och ett nytt indraget 
entréparti med en fernissad trädörr med glasöppningar samt sido- och 



överljus har tagits upp i bottenvåningen lite längre västerut. Fasaden på de 
övre våningarna var ursprungligen gråputsad men vid den renovering som 
gjordes 1992 försågs den med gult fasadtegel och putsdekoren framhävdes 
i ljusgrått. Fönsterradernas övre och undre kanter binds samman med släta 
putsade friser. Under fönsterraderna löper även gesimser där den på översta 
våningen har smyckats med en tandsnittsrad. Fönstren är även dekorerade 
med omfattningar och bågformade gavelöverstycken i puts som har olika 
utformning på varje våning. Fönstren på andra och tredje våningen har 
korsposter och en jämn horisontellt betonad placering. På tredje våningen 
har fönstren bågformig överdel och indelning med enkel tvärpost. De är 
här i stället rytmiskt grupperade med flera fönster inom samma omfattning 
vilket var ett tidstypiskt stildrag på 1890-talet då man ville bort från de 
tidigare symmetriskt uppbyggda fasaderna. Denna oregelbundenhet åter-
speglas även av den svagt framskjutna risaliten som placerats i sidoaxel på 
höger sida i stället för att markera byggnadens mittparti. Ursprungligen 
avslutades denna med ett spetsigt gavelröste som sköt upp över takfoten 
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Husen vid Kungsgatan som de såg ut på 1920-talet. Foto: Ur Carlstads-Gillets arkiv.
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och som tillsammans med två spetsiga takkupor med spiror gav gatufasaden 
en vertikal verkan som inte kan upplevas idag. Det som återstår av 
risalitens framhävande funktion är den något rikligare utsmyckningen och 
balusterdockorna under mellanvåningens fönster. Vindsvåningen inrymmer 
numera bostäder. Sadeltaket med grå falsad plåt har därför försetts med tre 
bågformade takkupor som definitivt suddat ut spåren av husets ursprungliga 
spetsiga fantasifulla taksiluett som man eftersträvade i 1890-talets arkitektur. 
 Både hörnhuset på Kungsgatan 2A och det Neumannska huset på 
Kungsgatan 2B utgör idag en fastighet med benämningen Gruvan 10 och 
ägs av Bostadsrättsföreningen Slussen 10. Husen inrymmer 14 lägenheter, 
kontorslokaler för en advokatbyrå och fem butikslokaler i bottenplanen.

Beskrivning av Walfrid Svenssons
I slutet av 1800-talet startade bröderna Walfrid, Stefanus och Axel Svensson 
en möbelfabrik i Karlstad. Företaget ombildades 1893 till Walfrid Svensson 
& Co, som 1907 lät uppföra huset vid Kungsgatan 4 för att hysa en 

Husen vid Kungsgatan som de ser ut idag. Foto: Karlstad Lever 2009.



möbelaffär för försäljning av de egna produkterna. Detta är anledningen till 
den originella utformningen med dubbla rader av stora skyltfönster på första 
och andra våningen. Det är ett femvånings affärs- och bostadshus ritat av 
arkitekterna Jonson & Petterson i 1890-tals stil och med vissa jugendinslag. 
Byggnaden har en U-formad plan som omgärdar gårdsutrymmet inne i 
kvarteret. Sockeln är i granit och gatufasaden är uppförd i ljust tegel med 
mönstermurningar och utsmyckad med vit putsdekor. Bostadsvåningarnas 
fönster är placerade rytmiskt med en svagt vertikal betoning och den 
ursprungliga fönsterindelningen med korsposter på mellanvåningarna och 
T-poster på den översta våningen har behållits. De vitputsade omfattningarna 
är tidstypiska för 1890-talets arkitektur. Ovanför den översta våningens 
fönsterrad har samtliga slutstenarna betonats med vit puts liksom även över 
några av fönstren på fjärde våningens sidor och mittparti. Tredje och fjärde 
våningens samtliga fönster har bundits ihop vertikalt med dekor i form av 
slätputsade fält med infällda plattor av ljust och mörkt tegel i rutnätsmönster. 
Två sidoplacerade risaliter på fasadens yttre ändar ramar in de två yttersta 
fönsteraxlarna. Upptill sträcker sig risaliterna över takfoten och avslutas med 
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De rundade hörnen på fönsterkarmarna ger ett smäckert och elegant intryck. Foto: Karlstad Lever 2008.



segmentformade gavelrösten dekorerade med mjukt formade putsornament 
i jugendstil. Även byggnadens mittparti har markerats med en frontespis 
som avslutas på samma avrundade sätt och försetts med ornament där 
invigningsåret 1908 angivits. Bostadsvåningarna står på en kraftig putsad 
gesims som ser ut att bäras upp av pilastrar som också åtskiljer de stora 
skyltfönstren och entréerna. Pilastrarna är slätputsade och rusticerade för 
att efterlikna natursten. De övre hörnen på andra våningens skyltfönster 
har en svag avrundning som följer pilastrarnas avslutning mot gesimsen 
och som tillsammans med de enkla gröna fönsterbågarna, frontespisen och 
risaliternas mjuka avslutning och det gröna plåtklädda sadeltaket förstärker 
byggnadens jugendkaraktär. Den ursprungliga brunbetsade pardörren i trä 
med vackert skurna fönsterpartier, överljus och skulpterad portal i puts är 
bevarad och utgör gatusidans entré till bostadsvåningarnas trapphus.  
 Fasaderna inne på gården har en enklare utformning med slätputs i 
beige utan fönsteromfattningar. Fönstren är endast sparsamt dekorerade 
med putsrustik i form av skåror som bildar en rektangel runt öppningarna 
och imiterar en slutsten överst. Även de ursprungliga balkongerna med 
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Gården med varierade fasadpartier och slätputsade ljusa ytor. Foto: Karlstad Lever 2008.
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smidesdetaljer finns kvar och fungerar som dekorerande element. För att ge 
liv åt de annars släta ytorna har de istället artikulerats genom att trapphusen, 
två runda och två rektangulära, har kragats ut från huskropparna medan 
hörnen i den U-formade planen dragits in. Härigenom har gårdsmiljön 
delats upp i flera fasadytor som samverkar för att skapa variation och 
oregelbundenhet och därigenom ger ett mindre massivt intryck.
 Huset ägs idag av bostadsrättsföreningen Zarah 4 som tagit sitt namn 
efter sångerskan Zarah Leander (1907–1981), som föddes i kvarteret. Vid 
årsskiftet 2008/2009 lämnade möbelfirman Walfrid Svensson sina lokaler 
varvid utrymmena delades upp i flera mindre lokaler och en lägenhet för nya 
hyresgäster. Fastigheten inrymmer idag 17 bostadslägenheter i storlekarna 
från ett till fem rum samt ett konstgalleri, en tobaksaffär, en juristbyrå och 
en reklambyrå i bottenvåningarna. 

Betydelse i stadsrummet
Fastigheterna ingår i den sammanhängande rad utmed Kungsgatan av 
stora pampiga stenhus från 1900-talets början, som bildar fond mot norr 
för Frödingsparken. Husens olika karaktärer uppvisar exempel på många 
av de arkitektoniska stildrag som snabbt avlöste varandra runt förra sekel-
skiftet och den större skala som etablerades då stenstaden växte åt öster. 
Den ursprungliga uppdelningen med bostäder i de övre våningarna och 
butikslokaler i bottenplanen med sina stora butiksfönster har bibehållits 
och vittnar om hur den ekonomiska utvecklingen också medförde att 
exponeringen av kommersiella verksamheter började få en allt mer fram-
trädande roll i stadsrummet. Läget vid Frödingsparken skapar ett blickfång 
som givit fastighetsägarna anledning att ägnat fasaderna särskild omsorg där 
främst Walfrid Svenssons och hörnhuset hanterats pietetsfullt. Gaturummet 
har därför kvar mycket av sin ursprungliga karaktär där butikernas skylt-
fönster ger trevnad och liv åt gatubilden.

Status i kommunens detaljplan
Hörnhuset, det Neumannska huset och Walfrid Svenssons hus ligger inom 
det område av Karlstads stadskärna som är utpekat som riksintresse för 
kulturmiljövården. I kommunens kulturmiljöprogram är de rödmarkerade 
vilket innebär att de är klassificerade som särskilt värdefulla byggnader. 
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Gällande detaljplan är den stadsplan som upprättades 1984 och omfattar 
hela kvarteret Gruvan och Pråmkanalen. I planen är husen q-märkta 
vilket innebär att gatufasadernas yttre form och allmänna karaktär inte får 
förvanskas.

Föreningens tolkning och kommentar
Det Neumannska huset var det första som kom på plats i raden mellan 
kanalbron och domkyrkan och har förmodligen haft betydelse för skalan och 
utformningen av de övriga byggnaderna som tillkom senare. Gatufasadens 
ursprungliga särprägel har dock till en del gått förlorad på grund av den 
drastiskt förändrade taksiluetten och den nya tegelbeklädnaden. Husets 
ursprungliga karaktär och stämning är därför inte lika framträdande utan 
smälter mer samman med det intilliggande jugendhuset.  Även hörnhusets 
taksiluett har förändrats med kupor och takfönster med en utformning 
som upplevs som främmande och allt för dominerande. Gatufasadernas 
nationalromantiska särdrag med sitt tunga, mörka tegel och sina räta linjer 
har bibehållits. De ursprungliga fönsterspröjsen på de övre våningarna som 
tidigare livade upp fasadens strama uttryck är numer borta vilket gör att 
den idag har ett något stelare uttryck. Det allra bäst bevarade huset av de tre 
vid Frödingsparken är dock Walfrid Svenssons. Visserligen är butiksdörrar 
och skyltar utbytta men byggnadens exteriör ser ut som den gjorde då 
huset uppfördes i tidstypisk jugendstil med sitt ljusa, luftiga och böljande 
formspråk.

Hans Olsson
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Husen i Frödingsparken
Bebyggelse och ombyggnader i kronologisk ordning

Lasarettet
Lasarettsbyggnad i två våningar med 
två flyglar uppförs 1842. När den blivit 
otillräcklig kompletteras den 1875 med 
ett annex i tre våningar bakom huset med 
en förbindelsegång till huvudbyggnaden. 
I norra delen av parken byggs ungefär 
samtidigt en överläkarbostad samt en 
ekonomibyggnad längs Pråmkanalen. 
1905 flyttar lasarettetsverksamheten.

Annexet förlängs och får en fjärde 
våning. Åt norr uppförs en ny huskropp 
som bland annat inrymmer gymnastiksal. 
Byggnaden görs om till skola. Ny entré 
skapas och förbindelsegången tas bort. 
1914 flyttar Flickskolan in i huset, som 
då stått tomt i flera år.

Brandstationen
Genom om- och tillbyggnad förvandlas 
lasarettet till brandstation, varvid den 
södra flygelbyggnaden införlivas i samma 
byggnadskropp. Ett slang- och övningstorn 
och stall för hästar byggs. Norra flygeln 
används inte längre som ”likbod”.

1842–1905

1906–1914

1909–1956
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Flickskolan
Norra skolans funktion som flickskola 
övertas och elevantalet utvidgas. Över-
läkarbostaden blir rektorsbostad fram 
till 1928 då den togs i anspråk som 
stadsbibliotek fram till 1973.

Sedan flickskolan upphört och hela den 
gymnasiala utbildningen organiserats 
om sammanförs läroverket, före detta 
brandstationens lokaler och före detta 
flickskolans lokaler i en gymnasieskola, 
Tingvallagymnasiet. Flickskolans byggnad 
kallades nu Karlbergsskolan. Namnet är 
hämtat från kungsgården Carlsberg.

Tingvallagymnasiet använder fortfaran-
de en del lokaler i Karlbergsskolan, och 
en förskola är inrymd i källarlokalerna. 
Överläkarbostaden och ”Likboden” används 
idag till kontor. För övrigt råder osäkerhet 
om den framtida användningen av 
husen i Frödingsparken.

1914–1966

1966–2011

2012–

Foton vänster sida: Lasarettsområdet på 1880-talet (ur Carlstads-Gillets arkiv.) Lasarettsbyggnaden 
runt 1900 (fotograf Anna Ollson ur Värmlands Museums arkiv). Brandstationen på 1940-talet (fotograf  
Thyra Hane ur Värmlandsarkivs samlingar).

Foton höger sida: Flickskolan 1915 (fotograf Karl Nyström ur Carlstads-Gillets arkiv). Karlstads Stads-
bibliotek 1929 (fotograf Karl Nyström ur Carlstads-Gillets arkiv).




