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Museiparken
Cyrillus Johanssons park från 1920–talet bäddar in Värmlands
museum med grönska från både träd och blomsterrabatter som speglar
sig i den vackra dammen.
"Platsen är genom den vackra utsikten över älven och sin egen sällsamma
skönhet i alldeles osedvanlig grad lämpad att bilda ramen kring en byggnad,
vigd åt skönheten, konsten och kulturen.” Så beskrivs den omgivning som
senare skall bilda Museiparken av arkitekten Cyrillus Johansson i boken
"Byggnaden och staden" 1936, Stockholm).
Inspirerad av Taj Mahal
Museianläggningen består av ett tempelliknande hus med innergård och en
park med en spegeldamm inspirerad av Taj Mahal och en pergola inspirerad
av Piperska muren. Anläggningen är uppförd i en nord/sydlig axel enligt
kinesiska tempelideal.
För Cyrillus Johansson var Museiparken med dess entré i form av en
pergola museets egentliga entré. Han ville skapa en upplevelse av själva
inträdandet i museibyggnaden. I pergolan skulle man ”stämma sinnet till
ro”, se museets portal spegla sig i dammen och ana museibyggnaden i
parkens grönska.
Rådgivare vid uppförandet av parken var Rudolf Albelin, som sedan 1906
var verksam med att bygga upp Norrvikens trädgårdar utanför Båstad.
Mycket knapphändiga uppgifter finns kring vad som planterades i parken,
men en pil, lindar och sibiriska granar ingick i kompositionen.
Parken idag
Idag kan man tydligt uttyda två rumskaraktärer i parken utifrån muséets två
byggnadstyper; det stilrena strikta kring Cyrillushusets nyklassicistiska
stramhet och det informella öppna kring Carl Nyréns ritade, nya
museibyggnad.
I den här parken upplever man ett stilrent vegetationstema utan
extravaganser. De stora uppvuxna träden står för det karaktärsdanande
draget; krontaket bildar en ömsom solsilad ömsom dunkel atmosfär som står
i kontrast till de öppna trädlösa partierna.
På försommaren blommar oxlarna intill pergolan och under juli lägger sig
den söta doften av blommande lind över parken. Till de övriga träd som kan
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ses i parken skall nämnas skogsalm, skogslönn, sommarek och kärrek.
Parkens blomsterupplevelser består av vårlökar i gräsytorna och
sommarblomsrabatter utmed spegeldammen..
Naturvärden
I Museiparken finns värdefulla träd av framförallt lind, hästkastanj, alm,
lönn, oxel och poppel. Naturvärdet i parken är idag knuten till äldre träd
med grov bark, håligheter och blottad ved. I nordost finns två grova popplar
med en stamdiameter på 15 respektive 18 diameter. Den största poppeln har
en stor hålighet.
I Museiparken häckar fåglar som stare, nötväcka, bofink och björktrast. För
att gynna fågellivet har ett 20-tal fågelholkar satts upp i parken.

