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Badhusparken och pråmkanalens alléer
Badhusparken och pråmkanalens alléer räknas som Karlstads äldsta
parkområde. Förr fanns en brunnspaviljong i det här området där
Herrgårdens erkänt förnäma järnkarbonatvatten serverades.
Paviljongen finns inte kvar idag men parken intill Klarälven, med vy mot
Sveriges längsta stenbro, och allépromenaderna förbi slussen i Haga, bjuder
fortfarande flanören på sköna promenader i lövverkets svalkande skugga.
Promenadstråk vid kanalen
Pråmkanalen invigdes år 1838 och byggdes under ledning av Nils Ericsson.
Sedan kanalen färdigställts planterades alléer i dubbla rader på
kanalbankarna mellan Klarälven och slussen i Stadsdelen Haga. Alléerna
har alltid varit omtyckta promenadplatser och under det att ingenjör Alfred
Dahlgren drev sin brunnsinrättning vid kanalmynningen föreskrevs att de
brunnsdrickande gästerna skulle ”gå på vattnet”, vilket de gjorde på
promenaden i allén utmed kanalen.
I området har det också funnits en vaktstuga (Västra hyttan/Mollstugan),
stadens första varmbadhus och ett häkte med vad som sägs vara en
tillhörande fängelsehåla. Efter att den stora branden ödelade stora delar av
Karlstad sommaren 1865, tog många av de hemlösa människorna sin
tillflykt till alléerna som fick fungera som ett primitivt tak över huvudet.
Området idag
Många av alléernas ursprungliga träd av skogslönn och skogsalm finns kvar
i alléerna idag. Eftersom många av träden är gamla pågår ett
föryngringsprojekt vid kanalens östra sida där nya träd, i form av rödekar,
har planterats. Andra träd som finns representerade är parklind, glanslind
och hästkastanj.
Än i dag kan man ”gå på vattnet” omgiven av alléernas skrovliga stammar
och solsilande krontak. Om sommaren är kanalbankarna populära platser för
picknick och solbad.
Kulturminnesvård
Kanalpartiets två broar bjuder kaskader av blomsterprakt från
broräckeslådor och i den gamla slussvaktarstugans trädgård kan man insupa
njutning från såväl fågelsång och grönska som kaffe med tillbehör. Både
park och alléer ingår i det mycket intressanta stadsnära älvstråk som är en av
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Karlstads stora tillgångar. Dessutom ingår alléerna i ett område som är
klassat riksintressant för kulturminnesvård.
Naturvärden
Naturvärdet i parken och i allén är främst knuten till de grova ädellövträden
av lönn, lind och alm som ger förutsättningar för en intressant insektsfauna.
Vid Badhusparken finns också några värdefulla grova pilar. Många av
träden har håligheter med mulmbildning. Mulmen som består av trämjöl och
andra nedbrytningsrester är viktig och utgör livsmiljöer för bland annat flera
sällsynta eller hotade insektsarter

