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Den mycket omtyckta restaurangen i Stadsträdgården byggdes i 
början av 1900-talet och placerades på samma plats som det tidigare 
schweizeriet. Bilden tagen före ombyggnaden på 1930-talet. Restau-
rangen blev tyvärr lågornas rov 1959. 
Arkitekt: Svante Dylén. Foto: Karl Nyström, Värmlands Museum. 

The very popular restaurant in the City Garden was built in the early 
1900s and was located in the same place as a former konditorei. It was 
destroyed by fire in 1959. 
Architect: Svante Dylén. Photo: Karl Nyström, Värmlands Museum.
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HISTORIK

Hushållningssällskapet
Wermländska  hushållningssällskapet, som bildades 1802, har en 

betydande del i att Stadsträdgården anlades. Sällskapets uppgift 

var bland annat att förmedla kunskap om olika odlingsformer 

av såväl grödor som prydnadsväxter och frukter av diverse slag. 

Dessutom skulle odlade produkter kunna säljas till allmänheten.

Man såg också vikten av att få en vacker park som rekreation 

för den växande stadsbefolkningen.

Trädgårdsmästarskola
I början av 1860-talet erbjöd stadens styrande mark till Hus-

hållningssällskapet att etablera en trädgårdsmästarskola. För att 

kunna bedriva undervisning på rätt sätt var villkoret att också ha 

tillgång till en trädgårdsanläggning för odlingar och undervis-

ningsmaterial. Detta stämde väl överens med stadens önskemål 

om en stadsträdgård och 1862 påbörjades förberedelser för anläggningen. 

Trädgårdsmästarskolan flyttades från Grumstrakten 1864 men lades ned redan 1876. Då hade 

Alnarps lantbruksinstitution i Skåne inrättats. De trädgårdsmästare, som förestod parken och 

som så önskade, kunde dock ha kvar elever på privat basis. Någon gång på 1910-talet var Selma Lagerlöfs 

trädgårds mästare Naima Smith elev här. 

HiStorik och Kartor

Annons i lokalt annonsblad.
Advert in a local advertising 
journal.
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Schweizeriet med Orrholmen i bak-
grunden. Arkitekt: Stadsarkitekt 
Karl Erik Sundberg. Byggnaden 
placerades mitt i Stadsträdgården 
och ersattes i början av 1900-talet 
av en restaurang.
   Okänd fotograf, 1869. Tillhör 
Carlstads-Gillets samlingar. 
The konditorei with Orrholmen in 
the background. Architect: Karl 
Erik Sundberg. The building was 
placed in the middle of the City 
Garden and was replaced in the 
early 1900s by a restaurant.
   Unknown photographer, 1869. 
From the collection of Carl-
stads-Gillet.  

Schweizeriet 1884.
Foto: Kungl. hovfotograf J. Jaeger.
The konditorei  in 1884. 
Photograph: Royal court pho-
tographer J. Jaeger.
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Skolträdgård och park
Stadsträdgården skulle alltså vara en skolträdgård för elever-

na på Trädgårdsmästarskolan men också ett rekreationsom-

råde för stadens invånare. Detta innebar att parkens växtval  

borde vara så brett som möjligt ur såväl botanisk som kul-

turell synpunkt och att väl tilltagna ytor för odlingar skulle 

finnas. Trädgården anlades i engelsk stil och med vissa drag 

av den tyska. Den engelska stilen innebar att de naturgivna 

förutsättningarna utnyttjades medan den tyska att växterna 

tuktades och formklipptes. Några av de växter som plantera-

des i den första parken finns kvar än i dag.

Restaurangerna
Redan tidigt framkom önskemål om att få sätta upp vat-

tenpaviljonger och serveringskiosker för att kunna förse dem 

som strövade i parken med läskande drycker eller kaffe med 

dopp. Ganska snart började man tänka på att det skulle vara 

trevligt med någon form av serveringsbyggnad. Ett schwei-

zeri byggdes i slutet av 1860-talet och norr om detta  en 

musikestrad som var scen för åtskilliga orkestrar och musi-

kevenemang under årens lopp. Schweizeriet blev efter hand 

för litet och omodernt och behövde förstoras och göras om. 

Det skulle dock dröja till början av 1900-talet in nan man 

fick en större lokal. Stadsträdgårdens nya restaurang blev en 

pampig byggnad där schweizeriet tidigare hade legat. Tyvärr 

blev denna byggnad offer för lågorna 1959 när en pyroman 

härjade i staden. 

Annons i lokalt 
annonsblad.
Advert in a 
local advertising 
journal.

1930 byggdes 
restaurangen 
om. Bilden är ett 
collage.
The restaurant 
was altered in 
1930.
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Schweizeriet i ombyggt skick med mu-
sikestrad till vänster. Anläggningen revs 
i mitten på 1890-talet. Rivningsvirket 
användes vid utbyggnaden av restau-
rangerna på Tynäs och Lövnäs.
Okänd fotograf.
The konditorei in its rebuilt form with the 
bandstand to the left. This building was 
taken down in the 1890s and the timber 
was used to extend restaurants in Tynäs 
and Lövnäs.
Unknown photographer.

Officerare från Kungl. Värmlands re-
gemente gästar Stadsträdgården. Den 
nyuppförda restaurangen i ursprungligt 
skick. Musikpaviljongen till vänster bygg-
des redan år 1893.
Okänd fotograf.
Officers from the royal Värmland reg-
iment visiting the City Garden. The 
picture shows the newly built restaurant. 
The musical pavilion on the left was built 
in 1893.
Unknown photographer.
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Nedgången
Från parkens tillblivelse och fram till det att restaurangen brann – i nästan 100 år – hade man många olika 

arrangemang i parken. Alla var välbesökta och omtyckta, och i en vacker miljö. Efter hand som samhället 

förändrades och människorna fick andra vanor samt efter det att restaurangen brunnit, föll Stadsträdgården 

i glömska. Åtskilliga av stadens beslutsfattare försökte under till exempel miljonprogrammets dagar 1965–75 

att få utnyttja marken till annat än ”bara till en förfallen trädgård”. Som tur var klarade sig marken och 1993 

började man tänka på att rusta upp parken. Det är det resultatet vi ser i dag. Insikten om värdet av att ha en 

grön ”lunga” mitt i staden har också bidragit till att Stadsträdgården restaurerades. 

Upprustningen
År 1988 utarbetade ledande landskapsarkitekter i Karlstad ett ”Förslag till partipolitiskt program” för 

utveckling av stadens parker. Detta gick bland annat ut på att rusta upp Stads trädgården och på nytt göra 

den till ett levande trädgårdscentrum efter förebilder från Göteborg och Linköping. 

För att nå ett lyckat resultat med en anläggning av det här slaget spelar valet av växter anpassade till 

klimatet en avgörande roll. Jordmån kan alltid förändras men väder och vind rår man inte på! Karlstad 

karaktäriseras av ett kontinentalliknande klimat med stor influens av Vänern, som i egenskap av större 

insjö också ger en maritim prägel. Södra Värmland har sena vårar, varma somrar och utdragna höstar. 

Nederbörden är cirka 650 mm/år och antalet soltimmar är ungefär 2 000 per år.

Efter många diskussioner och funderingar beslöt Tekniska Verken våren 1993 att satsa på en restaurering av 

stadens äldsta och största park, Stadsträdgården. Parkingenjör Alf Hevelius och dendrolog Anders Blomqvist 

anlitades för detta ändamål. Dessa två tilldelades Karlstads kommuns kulturstipendium 2003 för sina insatser.

Vid val av växter har Hevelius och Blomqvist särskilt tagit hänsyn till vackra bladformer, blommor, 

iögonfallande bark och inte minst vackra höstfärger. De har skapat en trädgård som är intressant året om. 

Här finns växter som blommar mitt i vintern. Redan tidigt i Stadsträdgårdens historia fanns magnolior 

och nu har beståndet utökats med nya arter. De växter som har planterats är alla hemmahörande i norra 

halvklotets tempererade zon och kommer bland annat från Kina, Manchuriet, Korea, Japan, östra Nord-

amerika och Europa. 



202

Flygfoto över Stadsträdgården med omgivningar vid Karlstads-
utställningen 1947.  Bilden visar trädgården från norr mot söder. 
Flygfoto av Oscar Bladh. Bild från Karlstads kommun.
     Till vänster i bilden syns det gamla tullhuset och till höger om 
detta ligger Expositionshuset. Resturangen, som brann 1959, 
finns mitt i bilden. Till höger syns tydligt ekallén som går ge-
nom hela anläggningen. Till höger om denna ligger området för 
odlingar, förråd och uthus som togs i anspråk för Rosenbads-
hemmet i början av 1960-talet. Sjömansgatan anlades i mitten av 
1950-talet och kom att sträcka sig i bildens övre del.

An aerial view of the City Garden and surroundings taken during the 
Karlstad Exhibition in 1947. The picture shows the City Garden from 
north to south. The photograph was taken by Oscar Bladh.
    To the left of the picture is the old customs house, while on the right 
is the exhibition building (Expositionshuset). The restaurant, which 
burned down in 1959, is located in the middle of the picture. To the 
right, the line of oak trees is clearly visible.  To the right of this is the 
area for cultivation, storage and outbuildings that were turned into the 
Rosenbad home for the elderly in the early 1960s. 
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I mitten av 1980-talet 
byggdes Orangeriet om 
till kontorshotell.
In the mid 1980s, the 
Orangery was converted 
into an office complex.

Orangeriet på 1870-talet. 
Arkitekt E. A. Wilhelm 
Sparre. Framför byggna-
den odlades de första to-
materna i Sverige. Dessa 
föll inte Karlstadsborna i 
smaken när de såldes på 
torget.
   Okänd fotograf. Bilden 
tillhör Carlstads-Gillets 
samlingar.
The Orangery in the 
1870s. Architect: E. A. 
Wilhelm Sparre. The first 
tomatoes ever grown in 
Sweden were planted in 
front of this building. They 
were not popular with 
local people when sold on 
the town square.
Unknown photographer.
    The photograph is from 
the collection of Carl-
stads-Gillet. 
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HISTORY AND MAPS
HISTORY 
Agricultural Society
The Wermland Rural Economy and Agricultural Society, founded in 1802, played a significant role in the for-
mation of the City Garden. One of the purposes of the society was to pass on knowledge about different types 
of cultivation of crops, ornamental plants and fruit. In addition, cultivated products could be sold to the public. 
Another purpose was to create a beautiful park as a place of recreation for a growing urban population. 

Gardening school
In the early 1860s, Karlstad’s rulers offered land to the Rural Economy and Agricultural Society to establish a 
gardening school. In order to create the best conditions for teaching, one of the conditions was that the society 
should provide access to a garden for growing crops and teaching materials. This fell in with the wish to build 
a town garden, and in 1862 preparations for the new park began. The gardening school was moved to Karlstad 
from the neighbouring town of Grums in 1864 but was abandoned in 1876 when Alnarps agricultural institu-
tion was established in Skåne at this time. The head gardeners who managed the park were permitted to take 
on students on a private basis. Some time in the 1910s, Naima Smith, the head gardener of Nobel prize winner 
Selma Lagerlöf, was a student here.
 
Gardening school and park
The City Garden would thus be a gardening school for gardening students while also being a recreation area 
for the city’s inhabitants. This meant that the range of plants chosen should be as broad as possible from both 
the botanical and cultural viewpoint and that the area for cultivation should be as large as possible. The garden 
was laid out in the English style with some German features. The English style meant that the existing natural 
landscape was utilized as much as possible while the German influence involved pruning and cutting to regular 
shapes. Some of the plants that were planted in the first park remain to the present day.

Restaurant
Already at a very early stage, there was a wish to build a water pavilion and kiosk to serve visitors to the park 
with coffee and refreshments. Pretty soon, plans for a more substantial building were being made. A kondito-
rei was built in the late 1860s and north of it a bandstand became the stage for several orchestras and musical 
events over the years. This building proved to be too small and old-fashioned. However, it would take until the 
beginning of the 20th century before it was enlarged. The new restaurant became a magnificent building on the 
site of the original konditorei. Unfortunately, this restaurant was destroyed by fire when an arsonist went on a 
spree in the city in 1959.
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Decline
From the park’s opening until the restaurant burned down – almost 100 years –  many different events were 
arranged in the park. These events were well-attended and popular due to the beautiful setting. Society has of 
course changed over time and people have developed new habits. After the restaurant was demolished, the City 
Garden fell into oblivion. Town planners tried during the 1960s Million Programme of housing development, 
for example, to use the land for other purposes than ”just a dilapidated garden”. Luckily, the parkland survived, 
and in 1993, a restoration of the City Garden became topical and led to the result we see today. An understan-
ding of the value of having a green lung in the middle of the city has also helped the City Garden cause. 

Refurbishment
In 1988, leading landscape architects in Karlstad prepared a ”Proposal for a party political programme” for 
development of the city parks. This involved, among other things, restoring the City Garden and once more 
making it to a living garden similar to ones in Gothenburg and Linköping.
To succeed in a project of this kind, the choice of plants adapted to the local climate is crucial. Soil can always 
be changed, but the weather and wind cannot!  Karlstad is characterized by the great influence of Lake Vänern 
on the continental climate, as the mighty inland sea has a maritime impact. Southern Värmland has a late 
spring, hot summer and an extended autumn. Rainfall is about 650 mm a year and there are about 2,000 hours 
of sunshine per year. 
After many discussions and reflections, the technical works department decided in the spring of 1993 to invest 
in a restoration of the city’s oldest and largest park, the City Garden. Park engineer Alf Hevelius and dendro-
logist Anders Blomqvist were hired for this purpose. These two men were awarded the Karlstad municipality’s 
cultural scholarship in 2003 for their efforts. When choosing plants, Hevelius and Blomqvist have taken spe-
cial account of beautiful leaf shapes and flowers, eye-catching bark and not least beautiful autumn colours. 
They have created a garden that is interesting all year round. They included plants that bloom in the middle of 
winter. Magnolias featured early in the history of the City Garden and now the stock has been expanded with 
new species. The species that have been planted are all native to the temperate zone of the northern hemisphere, 
originating from China, Manchuria, Korea, Japan, eastern North America and Europe.


