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Våxnäsparken 

”Våxnäsparken är en helt liten park och ändå så full av skiftande 
skönhetsvärden. Nya träd sträcker sitt vackra grenverk mot de farande 
sommarskyarna” (Lorentz Bolin 1948).  

Det var år 1898 som Karlstads stad blev ägare till landeriet Lilla Våxnäs 
som dagens Våxnäspark då var en del av. Genom inkorporering blev Lilla 
Våxnäs en del av stadsdelen Klara. Men själva Våxnäsparken har fler år än 
så på nacken. Redan på 1830–talet flyttade Otto August Malmborg in i 
landeriets herrgårdsbyggnad och började ställa i ordning såväl byggnader 
som trädgård och park.  
 
Vid flera tillfällen kunde karlstadsborna besöka Våxnäsparken för 
högtidliga bröllopsfestligheter då Malmborgs många döttrar gifte sig. 
Herrgårdsbyggnaden har också fungerat som bostad åt landshövdingen 
under en period och en magnifik paviljong tillfördes byggnaden inför Kung 
Oscar II:s besök år 1895.  
 
”Först när man vänder blicken uppåt får man ut det fulla skönhetsvärdet av 
Våxnäsparken. De kompakta lövmassorna löser upp sig, och luften sveper in 
mellan kronorna på ett helt annat sätt än närmare marken. Men framför allt 
spelar molnen en avgörande roll. De skänker ett dynamiskt skeende åt 
landskapet… molnen glider förbi än långsamt, än med svindlande hast och 
skapar arkitektoniska värdar av översvinnlig prakt” (Lorentz Bolin 1948). 

Parken idag 

Genom årens lopp har parken genomgått förändringar, men de många 
storvuxna träden vittnar om att parken har en lång historisk tradition utan 
mer omfattande omdaningar. Den tydligaste skillnaden som kan uttydas när 
man studerar kartor från början på 1900-talet är att parken idag saknar det 
slingrande gångsystem som en gång låg likt en spindelväv över parken.  
 
Det mest kännetecknade för parken idag är de storvuxna träden. Öppna 
solbelysta ytor varvas med tätare partier med pelarsalar av träd. En allé av 
vitoxel leder besökaren mot herrgården. Parkens två mötesplatser i norra 
respektive södra änden binds samman med ett magnoliakantat 
promenadstråk.  

Satsning på Magnolior 

Magnoliaplanteringarna påbörjades i början på 2000–talet och har blivit ett 
återkommande inslag i parken. För att prova ut tåligheten provas många 
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sorters magnolior, en del med lyckat, andra mindre lyckat resultat. I 
framtiden hoppas kommunen kunna presentera en omfattande uppsättning 
magnolior som ett tongivande inslag. I parken finns också vackra träd av 
olika slag samt perenn- och sommarblomsplanteringar. 

Naturvärden 

Naturvärdet i Våxnäsparken är främst knuten till grova träd av lönn, lind, 
klibbal, lind, ek och hästkastanj. I flertalet av träden finns små håligheter 
som gynnar insektsfaunan. De grova klibbalarna i parken har relativt stora 
förutsättningar att hysa en värdefull insektsfauna. I Våxnäsparken häckar 
fåglar som stare, nötväcka, bofink och björktrast. 

 

 


