
Värmlands Museum och Sandgrundsudden
Värmlands fornminnes- och museiförening beslöt 1926 uppföra ett 
museum på Sandgrundsudden, där Karlstads kommun ställde tomtmark 
till förfogande. Arkitekten Cyrillus Johansson (1884–1959), Stockholm, 
engagerades för planering och ritningar, och Erik Björkman anlitades som 
byggmästare. Byggnaden stod färdig och invigdes som länsmuseum den 6 
juni 1929 av Prins Eugen. Museets förste chef blev professor Helge Kjellin, 
som anställdes som landsantikvarie. Föreningen stod för verksamheten och 
driften fram till 1980, då en stiftelse bildades där även Karlstads kommun 
och Värmlands läns landsting ingick.
 
Museibyggnaden från 1929 
Man nalkas bäst huset från Sandgrundsgatan genom en pergola, och 
befinner sig då vid änden av en spegeldamm. Därifrån upplever man hur 
byggnadens portal speglar sig i vattenytan. Bilden påminner om Taj Mahal. 
Fasadens form och takets svängda linjer för tankarna till en kinesisk pagod, 
och byggnaden kallas ofta för Soltemplet i Karlstad. 
 Väl framme vid portalen kan man genom den kvadratiska portens 
fönster och en glasvägg på motsatt sida blicka ut över den inre gården och 
se parklandskapet utanför museet genom den norra portalen. En nord-
sydlig axel leder alltså hela vägen från pergolan via spegeldammen genom 
byggnaden och innergården ut till grönskan och vattnet på andra sidan. 
Detta var en av Cyrillus Johanssons bärande ideer vid byggnadens gestaltning 
och placering i landskapet.
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Värmlands Museum, kvarteret Cyrillus
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 Byggnaden är ritad i nyklassicistisk stil, även kallad svensk tjugotalstals-
klassicism, och uppvisar inspiration från kinesiska byggnadsformer och 
orientalisk symbolvärld.
 Museet består av fyra tvåvåningslängor, placerade runt en öppen innergård. 
Den sammanlagda bottenytan på längorna är 650 kvm och innergården 
upptar 200 kvm. De två våningsplanen är indelade i gallerier och salar för 
permanenta och tillfälliga utställningar samt en mindre del för kontor och 
förråd. 

Byggnaden är uppförd i tegel och slamputsad i en ockragul ton. Väggarna 
runt innergården är terrakottafärgade. Synliga träkonstruktioner är målade 
i rött och blått. Yttertaket är av koppar. Innergårdens väggar är försedda 
med ristningar över hela östra och västra väggen. De spröjsade fönstren 
är olika stora. På östra och västra fasaden är de placerade i rader, men är 
däremot infogade som solitärer i kompositionen av södra och norra fasaden. 
På två ställen finns mönstermurade öppningar för ljusinsläpp i stället för 
fönster. Ovanför porten inne i portalen på södra sidan finns en stjärnformad 
fönsteröppning, som släpper in ljus till galleriet på övervåningen. Den 
påminner om ett rosettfönster i en katedral, men kan också uppfattas som 

Den nyuppförda museibyggnaden 1929. Foto: Dan Gunner ur Värmlands Museums arkiv.



en solsymbol. På norra fasaden ger ett litet rundat fönster med cirkelrund 
mitt utblick norrut över älven. Färgsättningen av både den utvändiga och 
den invändiga målningen är raffinerad och rikt varierad.
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Cyrillushusets portal från söder och fasader sedda från nordväst. Foto: Karlstad Lever 2008.
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Ny museidel blir huvudbyggnad 1998
Utrymmena i museibyggnaden från 1929 blev snart otillräckliga och flera 
förslag till tillbyggnad framfördes, bl. a. av Cyrillus Johansson själv år 
1954. De kom aldrig till stånd. 1978 gjordes en upprustning med bl. a. 
handikappanpassning. 1985 fanns en översynsutredning med förslag till en 
stor konsert- och kongressbyggnad på udden norr om museet. Den kom 
aldrig till stånd. Först på 90-talet uppfördes en tillbyggnad. Som förberedelse 
hölls en arkitekttävling, som vanns av arkitekt Carl Nyrén (1917–) med 
förslaget ”Påskön”. Ur tävlingsjuryns motivering citeras: 

Den sjusidiga tvåvåningsbyggnaden med konkava fasader är med en glasad 
gång förbunden med den gamla museibyggnaden (se bild s. 10). Den nya 
byggnaden som är ungefär tre gånger så stor som den gamla invigdes 1998. 

Cyrillushuset från norr. Foto: Karlstad Lever 2008.

”... Byggnaden kan beskrivas som en kärna omsluten av ett lätt skal som i karaktären 
har en lekfullhet som kan kännas igen i den befintliga museibyggnaden... 
Tillbyggnaden anpassar sig till den befintliga museibyggnaden genom helt 
avvikande form, vilket framhäver den befintliga byggnadens karaktär...” 
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För skulptural utsmyckning av centrumhallen svarade Calevi Tenhovaara. 
Sedan den nya byggnaden tagits i bruk för länsmuseets verksamhet, stängdes 
den ursprungliga för renovering. En ny huvudingång togs i bruk och den 
gamla tillslöts. Den nya delen blev huvudbyggnad med stora utrymmen för 
arbetslokaler, utställningar, föreläsningar och sammankomster. En stor del 
av bottenvåningen upptas av en basutställning om Värmlands historia. Den 
gamla byggnaden återtog sin huvudsakliga funktion som konstmuseum. 
Den skulle i fortsättningen kallas Cyrillushuset till arkitektens minne. 

Cyrillushuset restaureras 2004
Efter noggrann planering genomfördes restaurering och modernisering av 
den gamla museibyggnaden. Arbetet leddes av antikvarie Maria Linder och 
avsåg dels att återställa byggnaden enligt Cyrillus Johanssons ritningar och 
anvisningar, dels uppfylla tekniska och säkerhetsmässiga krav på ett modernt 
konstmuseum. I mars 2004 var arbetet avslutat och museet nyinvigdes med 
utställningar som framför allt visade länsmuseets konstsamling.

Värmlands Museums nya entrésida med Cyrillushuset i bakgrunden. Foto: Karlstad Lever 2008.
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Betydelse i stadsrummet
Sandgrundsudden har tillkommit genom att sand från Klarälven har 
ansamlats där älven grenar sig. Udden växer hela tiden norrut. När museet 
kom till på 1920-talet slutade udden inte långt från byggnaden, som låg 
med vattenkontakt med östra älvgrenen. Öster om museibyggnaden vid 
älvstranden, ungefär där restaurang Sandgrund nu ligger, låg Karlstads 
vattenverk. Rester av murningar för vattenintag syns vid den lilla gångbrons 
södra brofäste. Det är en påminnelse om en tidigare epoks vattenförsörjning. 
Vattenverket revs 1959. Samma år brändes restaurang Stadsträdgården ner 
och nästan omgående uppfördes Sandgrundsrestaurangen som ersättning. 
Det blev en vida känd och väl frekventerad dansrestaurang, där alla kända 
dansband spelat.

 Under decennierna som gått sedan Värmlands Museum kom till, har stora 
förändringar i dess omgivning ägt rum. Från att ha varit ett naturområde 
med björk och al som huvudinslag i vegetationen, har Sandgrund blivit en 

Det tidigare dricksvattenintaget till vattenverket med sin inmejslade pegel där älvens vattennivå kan 
avläsas på en femcentimetersskala. Foto: Karlstad Lever 2008.
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park, där stora gräsytor breder ut sig mellan höga träd. Pergolan har raserats 
och återskapats, en lekpark har tillkommit och gräsytorna används varje 
sommar för skulpturutställningar. Den stora terrassen vid huvudingången 
blir en scen som inbjuder till publikarrangemang. Utmed västra älvgrenen 
har en bad- och båtplats tillkommit och ett kuperat parklandskap har anlagts 
från museet ut till yttersta udden.
 Allt detta har förändrat Cyrillushusets betydelse i stadsrummet från 
en romantisk solitär i kontakt med vatten och natur till en del i en större 
anläggning för kultur- och fritidsändamål.

Status i kommunens detaljplan
Ett särskilt kvarter kallat Cyrillus omfattar nu den fastighet, där länsmuseets 
båda byggnader ligger. Detaljplan för Värmlands Museum m.m. antogs av 
byggnadsnämnden 1993. Planområdet omfattar hela Sandgrundsudden.

Värmlands Museums båda byggnader sedda från den nya parkanläggningen på Sandgrundsudden. 
Foto: Karlstad Lever 2008.
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Byggnadsminne
Riksantikvarieämbetet förklarade 1976 Värmlands Museum, numera 
Cyrillushuset som byggnadsminne. Skyddsföreskrifter utfärdades både 
för exteriören och för interiören. Vid byggnadsminnesförklaringen togs 
hänsyn till byggnadens arkitektoniska kvaliteter och arkitektens skicklighet 
och anseende som yrkesman. Man pekade särskilt på atriumgården, den 
strama exteriören och de fint utformade detaljerna såsom typiska för sin 
upphovsman och den arkitektur som utbildades under det nyklassicistiska 
1920-talet.
 I samband med de ingrepp som gjorts för tekniska förbättringar och 
för anslutningen till den nya museidelen har länsstyrelsens tillstånd måst 
utverkas.

Föreningens tolkning och kommentar
Förutom dokumentvärdet som formulerats i byggnadsminnesförklaringen av 
nuvarande Cyrillushuset finns ett upplevelsevärde som från början var knutet 
till benämningen Soltemplet i Karlstad och utgjordes av en kombinerad 
natur- och konstupplevelse, där byggnaden och dess innehåll samverkade 
till den höga kvaliteten. Allteftersom tiden gick och verksamheten svällde 
blev lokalerna för trånga så att delar av museet måste användas för kontor 
och lager. I och med den nya museibyggnadens tillkomst kunde länsmuseets 
mål uppfyllas bättre och Cyrillushuset kunde återta sin gamla funktion som 
konstmuseum med särskild inriktning på värmländsk konst och kultur. 
Men nu är det inte längre den lysande solitären, som man inträder i efter 
att ha nalkats huset genom pergolan, utefter spegeldammen och genom 
den klassiska portalen. Upplevelsen är snarare att man kommer in i en 
sidobyggnad genom den inglasade gången från huvudbyggnaden.
 Tillbyggnaden har både ett arkitektoniskt och personhistoriskt värde. 
Carl Nyrén var en berömd ledande arkitekt under 1900-talets senare 
del. Problemet var att uppföra en byggnad med tre gånger så stor yta som 
den befintliga museibyggnaden utan att lägga en dominerande volym 
bredvid denna. Arkitekten Carl Nyrén löste detta genom att skapa en 
tvåvåningsbyggnad med en originell sjusidig basplan med insvängda fasader. 
Byggnaden avsågs ge ett tillräckligt tillskott av arbets- och utställningslokaler 
samt andra publika utrymmen som behövs i ett modernt museum. 
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Utrymmena i bottenvåningen är flexibla och möjliggör förverkligandet av 
nya utställningsidéer. Flera lösningar har medvetet prövats för att utnyttja 
bottenvåningens olika ytor till reception, utställningar, restaurang, butiker, 
samlingssalar etc. Endast den stora cirkelformade aulan samt centrumhallen 
har hela tiden behållit sin funktion. 
 De båda museibyggnaderna med närmaste markomgivning utgör nu 
ett särskilt kvarter, som heter Cyrillus. Utanför detta finns parkmark, åt 
söder Museiparken, åt norr Sandgrundsudden. Hela detta område har 
varit föremål för en medveten planläggning i syfte att skapa en miljö för 
socialt samspel samt individuella och gemensamma upplevelser. Därvid har 
man tagit hänsyn till befintlig vegetation samt tillfört trädplanteringar och 
markvegetation. De trädsorter och växter som man valt är sådana som är 
typiska för deltalandskapet överallt runt omkring. Man behåller karaktären 
av strand som nyligen bildats av älven.  Här har skapats arenor och scener för 
olika slags framträdanden, aktiviteter och upplevelser, både på vattnet och 
på land, i ljus och mörker, under alla årstider. Vi bedömer att området i sin 
helhet har ett högt pedagogiskt värde och traditionsvärde tillika med socialt 
miljöskapande och sammanfattningsvis har ett högt upplevelsevärde.
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Detaljer från Värmlands Museums interiör. Foto: Karlstad Lever 2008.


