
1 

 

 

En byggnadsantikvarisk 
utredning av Duvan 7, CGC-

huset, Karlstad centrum 
 

 
 
 
 

 
 
VM Rapport: 2020.03 
Författare: Per-Ola Åström      
                   
 
 
 

 

                                                                                                       



2 

 

 

 

 

 

”ETT HUS SKA VARA RENHÅRIGT OCH ENKELT, DET ÄR DET VIKTIGASTE” – Björn Hedvall 

 

 

CGC-huset och Soltorget. En önskad effekt med hotelletableringen är att få till lite mer rörelse i den 
omkringliggande miljön. Även på kvällstid (Bild Per-Ola Åström) 
 
 
Värmlands Museum 
Uppdragsverksamheten 
Box 335 
651 08 Karlstad 

 

museet@varmlandsmuseum.se 

© 2020 Värmlands Museum 

 

Omslagsbild: Fastigheten Duvan 7. Fasad mot Drottninggatan (Ritning Björn Hedvall 1950) 

 

mailto:museet@varmlandsmuseum.se


3 

 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ..................................................................................................................................... 4 

Förutsättningar ........................................................................................................................... 4 

Historik ....................................................................................................................................... 5 

Arkitekten Björn Hedvall ............................................................................................................. 8 

Planerade förändringar ...............................................................................................................10 

Kulturhistoriskt skydd ................................................................................................................10 

Antikvarisk konsekvensanalys och slutsats ................................................................................. 11 

Bildbilaga ................................................................................................................................... 13 

Litteratur, källor och referenser .................................................................................................. 27 

 

 

Utsikt över Tingvallastadens takåsar från fastigheten Duvan 7 (Bild Per-Ola Åström) 

 

 

 

 



4 

 

Inledning 
Värmlands Museum har av fastighetsbolaget Capriga AB fått en förfrågan om att göra en 
byggnadsantikvarisk utredning över fastigheten Duvan 7. Fastigheten har tidigare bland annat 
inrymt butiken CGC. Butiksytan fungerar idag som en så kallad ”Popup-butik”. Duvan 7 har en 
total bruksarea på drygt 3 800 kvadratmeter och inrymmer, förutom butik, även kontorslokaler 
och 17 lägenheter. Anledningen till förfrågan är att fastighetsbolaget avser omvandla huset till ett 
så kallat upplevelsehotell, där den personliga profilen är viktig. Man vill därför riva befintlig 
takvåning och bygga på med två plan, inspireras av den tidigare verksamheten och låta denna 
prägla det planerade hotellets inredning och design. Ambitionen är också att bevara och 
förstärka byggnadens tidstypiska exteriöra karaktär genom att återställa vissa tidigare gjorda 
förändringar.  

 

CGC-huset i januari 2020 (Bild Per-Ola Åström) 

Den föreliggande antikvariska utredningen har genomförts under januari 2020 och bestått i 
platsbesök, arkivsökning, litteraturstudier samt samtal. Syftet är att utredningen ska fungera 
som underlag för bygglovgivning samt inför ändring av detaljplan1. Ett ytterligare syfte är att 
lyfta byggnadens kvaliteter så att dessa bevaras och att huset i framtiden kan utnyttjas på bästa 
sätt utifrån sin historia och sina tekniska förutsättningar.  

Förutsättningar 
Den gällande detaljplanen är från 1951 (då byggnaden stod färdig) och idag anses en mer flexibel 
plan som delvis tillgodoser ett annat utnyttjande av fastigheten vara angelägen. Utredningen ska 

 
1 Den rådande planen föreskriver handel i de två första planen och bostäder i de övre  



5 

 

se till så att varsamhetskravet uppfylls och förvanskningsförbudet tillgodoses. Den ska dessutom 
tydliggöra byggnadens kulturvärden, kvaliteter och karaktärsegenskaper, samt identifiera andra 
eventuella värdebärare. 

 

CGC-huset 1951 (Bild Värmlands Museum) 

I ett beslut om bygglov måste byggnadsnämnden ta ställning till om byggnaden har sådana 
värden att den kan anses vara en särskilt värdefull byggnad. I det sammanhanget kan exempelvis 
ett bevarandeprogram eller en kulturhistorisk utredning tjäna som ett underlag till beslut. 
Förvanskningsförbudet är dock inget förändringsförbud. Det är de egenskaper som gör 
byggnaden särskilt värdefull som är skyddade. Alla eventuella ändringar ska dock utföras 
varsamt och med hänsyn till byggnadens och omgivningens karaktärsdrag, samt ta hänsyn till 
historiska, konstnärliga, kulturhistoriska, miljömässiga samt tekniska värden.  

Historik 
Carl-Gustaf Carlsson (CGC) startade sin verksamhet i Karlstad 1924. Då låg verksamheten på 
Kungsgatan. Carlsson kom ursprungligen från Uppsala och hade innan flytten till Karlstad bland 
annat arbetat som avdelningschef på NK i Stockholm.  Att han valde Karlstad som plats för 
butiken var ingen slump. Carlsson ansåg att staden saknade en affär som saluförde eleganta 
herrkläder. Etableringen blev en succé och efter drygt tio år öppnades en filial i Sunne. I början 
av 1940-talet inleddes ett sökande efter en lämplig tomt där man kunde bygga en ny och större 
butik. År 1946 fann Karlsson det han sökte och köpte en gammal träbyggnad belägen vid hörnet 
Västra Torggatan och Drottninggatan.  
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Café Savoy och byggnaden CGC-huset ersatte. Fotot taget kring sekelskiftet (Bild Karlstads hembygdsförening) 

Bygget påbörjades sommaren 1950 och tämligen omgående ombads Byggnadsnämnden vidta 
åtgärder för att ändra stadsplan och stadsplanebestämmelserna, så att en femte våning kunde 
uppföras i enlighet med arkitekten Björn Hedvalls ritning. Beträffande gällande stadsplan som 
hade fastställts i början av år 1940 och den del av stadsdelen som utgjordes av kvarteret Duvan 
7, ansåg nämnden att skäl till att ifrågasätta denna saknades. Inga motiv till varför en förändring 
var nödvändig hade angetts till Byggnadsnämnden, varken ekonomiska eller arkitektoniska.  

 

CGC:s ursprungsbutik på Kungsgatan 20. Till vänster biografen Rivoli som senare ersattes med Skandia. Huset revs 
1978 (Bild Värmlands Museum) 
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I slutet av samma år inkom Carlsson med en ny ansökan. Den här gången med argument till 
varför en förändring ansågs nödvändig. CGC och Carlsson ville att en indragen femte våning 
skulle utföras ut mot Västra Torggatan, i enlighet med vad som fått utföras i kvarteret Druvan 
vid samma gata. Ansökan behandlades på nytt som den här gången beviljades. Den t.f. 
stadsarkitekten framhöll att ett bifall till framställningen skulle medföra en avvikelse enligt den 
gällande stadsplanens tillåtna bebyggelse. Avvikelsen ansågs dock vara ringa och 
byggnadsnämnden beslöt med stöd av bestämmelserna i byggnadsstadgan att den här gången 
bifalla ansökan. 

År 1951 kunde butiken i den nya vinkelställda smalhuset invigas, som vid tiden inrymde landets 
största affärslokal i ett plan med en yta på 815 kvadratmeter. Det var en byggnad som 
sammantaget tillgodosåg tidens växande krav på rationella lokaler. I samband med flytten kom 
detaljhandeln successivt att förskjutas från området runt Kungsgatan och torget till 
Drottninggatan, där nya köpmönster i större butiker etablerades. 

I slutet av decenniet (1959) installerades länets första rulltrappa i butiken. En samtida 
modernitet av rang som folk åkte långväga från för att få uppleva. Samtidigt med att rulltrappan 
installerades gjordes delar av andra våningen om till butikslokal. Arkitektkontoret bakom denna 
förändring var Havstad Hollström Lindell AB från Karlstad. Bland övriga tillägg genom åren kan 
nämnas skärmtaket över skyltfönstren vid gatuplanet samt kuporna på taket.  

 

CGC-huset. Ny skylt vid entrén på Drottninggatan (Ritning Roos Neon 1966) 

Under åren har flera kända ansikten besökt butiken. Under 1980-talet dök exempelvis Björn 
Borg upp när han lanserade sitt klädmärke. År 2011 renoverades lokalen och samtidigt med 
denna öppnades lokalen upp genom att det vackert välvda kupoltaket täckt med betongglas från 
1950 lyftes fram. Vid samma tillfälle gick den ursprungliga rulltrappan2 i pension – efter 52 års 

 
2 Rulltrappan levererades via järnväg och under en period besökte människor Karlstad enkom för att åka rulltrappan på CGC 
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tjänstgöring. I slutet 2018 lades fastigheten ut till försäljning, 31 januari 2019 stängde butiken 
efter sammanlagt 95 års verksamhet och våren 2019 köptes den av fastighetsbolaget Capriga AB.  

 

Entrédörrens handtag ut mot Drottninggatan med initialerna CGC inristade (Bild Per-Ola Åström) 

Arkitekten Björn Hedvall  
Björn Hedvall (1889–1982) föddes i Gävle men familjen flyttade efter några år till Stockholm där 
han växte upp. Tidigt hade Hedvall bestämt sig för att bli arkitekt och började sitt första jobb på 
ett bygge vid fjorton års ålder. Några år senare kom han in på en byggnadsteknisk utbildning och 
efter denna arbetade han några år som murare och ritare. Efter åren på diverse byggen sökte han 
in som specialstuderande på Tekniska högskolans arkitektutbildning och påbörjade år 1913 sin 
utbildning till arkitekt. Hedvall startade eget kontor i början på 1920-talet och sen följde 
ritningar av olika hustyper över hela Sverige, med tonvikt på Stockholm. Där ritade han både 
traditionella bostadspalats som vackra modernistiska byggnader, bland annat på Norr 
Mälarstrand och i Hässelby Gård. Alla med estetiska och smarta interiöra lösningar. Hedvall 
ritade dessutom ett flertal biografer runt om i Sverige. Sammantaget fick Hedvall närmare 600 
projekt uppförda runt om i landet. Under 1950-talet lämnade i snitt 15 projekt årligen Hedvalls 
ritbord. 

I Värmland ritade Hedvall flera hus, framför allt för Curt Wennberg. Wennberg och Hedvall 
samverkade också när Karlstads Fabriks- och handtverksförening ordnade mässan ”Värmland 
visar” år 1947, där Wennberg var utställningskommitténs ordförande och Hedvall dess 
utställningsarkitekt. Utställningens syfte var att på ett informativt sätt visa upp länets rika 
företagskultur. Ursprungligen ville man förlägga utställningen till Sandgrundsudden, men när 
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inte tillstånd gavs till att bygga den för utställningen nödvändiga restaurangen flyttades 
”Värmland visar” till Stadsträdgårdsparken i Viken.  

 

Utställningen ”Värmland visar” tänkta plats på Sandgrundsudden (Bild Värmlands Museum) 

Mässan ansågs inte vid tiden prioriterad utan fick hålla tillgodo med ett byggnadstillstånd kallat 
”tremannaregeln”, vilket medförde en skärpning av styrmedlen som innebar att endast tre man 
fick bygga utställningen. Den främsta orsaken till detta var att den inhemska arbetskraften hade 
prioriterats till den svenska exportindustrin, som ville ligga i framkant när ett sönderbombat 
Europa skulle byggas upp igen efter krigsåren. Utställningen ”Värmland visar” öppnade på 
sommaren och visade upp moderniteter som gaffeltruckar, väggsladdar bland en mängd andra 
saker, stora som små, och sas vara ”en hyllning till freden och de goda framtidsutsikterna”. 

 

En av utställningshallarna på mässan. Ett rum ”ägnat minnet av de stora värmlänningar som med sin gärning hedrat 
sin bygd och sitt land” (Bild Värmlands Museum) 

I övrigt ritade Hedvall några villor på Sundsta (Minerva 6, 7 och 10), Biografen Scala (Duvan 10) 
och ett sommarhus, även detta åt Carl Wennberg, beläget vid sjön Gapern. Han låg även bakom 
ett antal byggnader till Wennbergs mekaniska, som då låg i stadsdelen Viken. 
Industribyggnaderna i Viken revs i början av 2000-talet och ersattes med kommunala bostäder.  
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Planerade förändringar 
Capriga AB vill bygga på den tidigare CGC-fastigheten med ytterligare två våningar. Detta för att 
det, enligt företaget, är brist på hotellplatser i Karlstad. Läget och den planerade profileringen av 
hotellet antas dessutom att göra detta till något unikt. Ambitionen är att bevara delar av det 
ursprungliga och återskapa annat som under åren tagits bort. Interiört kommer det befintliga på 
våning 2, 3 och 4 ändras och anpassas till verksamheten som hotell.  

 

Förslag på påbyggnad klädd med kopparplåt (Bild Krook & Tjäder 2019) 

De planerade påbyggnaderna ska vara indragna i två våningar (den övre marginellt mer än den 
undre) och ha samma repetitiva fönstersättningar som byggnaden i övrigt. Ytterst på de övre nya 
våningsplanen planeras för balkonger. Även en större central balkong är tänkt att placeras högst 
upp vid det centrala och markerade hörnparti där fasaderna från de båda gatorna möts. Förslag 
på materialval till påbyggnadens exteriör är kopparplåt, anodiserad aluminium eller målad plåt.  

Ett par andra planerade åtgärder är att ta bort skärmtaket och återställa markisen som tidigare 
markerat och förstärkt upplevelsen av byggnadens centrala hörnparti, samt delar av det tidigare 
putsade vertikala fasadpartiet vid samma hörn (idag täckt med röda skivor). Försvinner 
skärmtaket kommer även de ursprungliga överljusen i anslutning till skyltfönstren att friläggas. 
Även den idag inte så allmänt kända innergården kommer i händelse av hotellverksamhet nyttjas 
som en publik yta. 

Kulturhistoriskt skydd 
Idag är fastigheten Duvan 7 utpekad som särskilt värdefull i Karlstads kommuns 
kulturmiljöprogram. Kommunens värdemotiveringen lyder: 
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”Byggnaden är mycket välbevarad och ett exempel på en senfunktionalistisk byggnad. 
Byggnaden har funktionalismens rena drag och släta fasad med diskreta dekorationer vilket gör 
den tidstypisk för 1950-talet. Byggnaden har markerat hörnparti och uppglasad nedervåning. 
Andra våningens fönster är även de byggda som skyltfönster. Byggnaden har ett 
kontinuitetsvärde genom att den fortfarande inhyser samma klädbutik som den uppfördes för 
och som symbol för årtionden av handel längs Drottninggatan.”  

Byggnaden äger ett högt kulturhistoriskt skydd i och med att den är utpekad som en särskilt 
värdefull byggnad i Karlstads kommuns kulturmiljöprogram, vilket formellt är en upplysning om 
att kommunen bedömer att byggnaden har sådana värden att den omfattas av 
förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 13 § PBL. Utpekandet i sig har dock ingen rättsverkan.  

Antikvarisk konsekvensanalys och slutsats 
Tidigare har byggnaden genomgått vissa förändringar, framför allt interiört, där bland annat 
kontor har ersatt vissa lägenheter. Oscar Jonssons betydande väggmålning från 1952 i ena 
trapphuset är viktig ur såväl ett estetiskt perspektiv som för förståelsen av företagets historia och 
utveckling i staden. Samma trapphus, det som vetter mot Drottninggatan, har dessutom ett golv 
och väggskivor i marmor samt ett trapplöp med räcke som bör bevaras. Ingrepp i trapphuset, 
med sina vackra detaljer och välplanerade entréhall, bör i alla delar hanteras mycket varsamt.  

 

Detalj av gårdssidans gula tegelfasad med en av de väggfasta utrymningsstegarna (Bild Per-Ola Åström) 

Även i eller i anslutning till entrén ut mot Västra Torggatan finns detaljer som är kulturhistoriskt 
intressanta och värda att lyfta fram. Bland annat en hiss, trapplöp och detaljer av marmor samt 
en äldre slagport med bevarad mekanik. I den tidigare butikens nedre plan är det ursprungliga 
och välvda betongglastaket en viktig rumslig komponent. Det välvda innertaket med betongglas 
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ger både karaktär och fungerade ursprungligen som ett viktigt ljusinsläpp till den stora 
butikslokalen. Betongglastaket bör ses över, bevaras och åter ges en mer framträdande roll 
interiört. 

Exteriört är förändringarna av mer ringa art. Det mest uppenbara är skärmtakets utbredning 
längs med fastighetens hela gatuplan och vissa uppenbara fönsterbyten. Skärmtaket kom till i 
början av 1970-talet, då även entrén in till butiken förändrades. Dessutom har överljusen 
ovanför entréplanet satts igen. På taket har ett par takkupor tillkommit.  

 

CGC-husets skärmtak längs gatuplanet, vilket sattes upp i början av 1970-talet (Bild Per-Ola Åström) 

Andra viktiga egenskaper som bör bevaras är byggnadens volym, fasadens gula tegel, 
bottenvåningens naturstensbeklädnad, burspråket, koppardetaljer (vid tak) och balkongerna 
med sina vackra smidesräcken. Vidare finns detaljer som ger fastigheten ett ytterligare lyft som 
fönstren i originalutförande och trapphusentréernas dörrar. Fönstren profileras dessutom 
exteriört av en tidstypisk mönstermurning. De fasta stegen, ursprungliga brandstegar, på 
gårdssidans fasader är andra element som bör bevaras i så stor utsträckning som möjligt. 
Byggnadens främsta kvaliteter ryms således i den välbevarade exteriören, där material och den 
tidstypiska arkitektoniska symmetrin harmoniserar på ett mycket förtjänstfullt sätt. 

Det så kallade CGC-huset har höga miljöskapande och socialhistoriska värden. Det har 
dessutom ett högt arkitektoniskt värde i och med att huset värderas som särskilt värdefullt i 
kommunens kulturmiljöprogram. Trots detta bedömer museet det vara görligt att bygga på 
fastigheten med ytterligare två våningar, så länge hänsyn visas till byggnadens olika 
kulturvärden. Utförs planerade förändringar med varsam hand, med färgsättning och materialval 
som varken förvanskar eller reducerar upplevelsen utan ansluter till byggnadens uttryck, form 
och karaktär men att tillägget ändå är väl synligt och lätt att identifiera, ser museet inget formellt 
hinder för nödvändiga interiöra förändringar samt en påbyggnad i två plan.    
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Bildbilaga 

 

Västra Torggatan norrut vintern 1869 (Bild Värmlands Museum) 

 

Det ursprungliga CGC. Butiken på Kungsgatan 20, 1930 (Bild Värmlands Museum) 
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Skyltsöndag vid CGC-huset 1962 (Bild Värmlands Museum) 

 

Bussomstigning utanför CGC-huset 1972 (Bild Värmlands Museum) 
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CGC-huset och Drottninggatan i början av 1980-talet (Bild Värmlands Museum) 

 

CGC-husets övre våningsplan, sannolikt i början av 1990-talet. Notera skivorna över de putsade vertikala partierna 
vid hörn, men ännu inga takkupor (Bild Värmlands Museum) 
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Fasad ut mot Västra Torggatan (Ritning Björn Hedvall) 

 

Nya skyltar ut mot Västra Torggatan i samband med interiöra förändringar 1961 (Ritning Roos Neon 1960) 
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Det välvda innertaket med betongglas (Bild Per-Ola Åström) 
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Trapphus vid entré från Drottninggatan (Bild Per-Ola Åström) 

 

Del av Oscar Jonssons väggmålning som beskriver CGC:s historia i Karlstad (Bild Per-Ola Åström) 



19 

 

 

Höga originalfönster på våning 2. Riktning ut mot Drottninggatan (Bild Per-Ola Åström) 
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Trapphus vid entrén från Drottninggatan med vackert välvda trappräcken samt golv och väggar i marmor  
(Bild Per-Ola Åström) 
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Trapphus med hiss, svale och trapplöp. Entré Västra Torggatan (Bild Per-Ola Åström) 
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Balkong med vackra räcken och originaldörr ut mot Västra Torggatan (Bild Per-Ola Åström) 
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Skyltfönster med ursprungliga och brunmålade profiler (Bild Per-Ola Åström) 
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Hörnet Västra Torggatan Drottninggatan. Balkonger med vackra smidesräcken samt det tidigare putsade partiet 
som idag är täckt av röda prefabricerade skivor (Bild Per-Ola Åström) 
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Innergården med det välvda betongglastaket. Idag överbyggt av ett fläktsystem (Bilder Per-Ola Åström) 
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De redan påbyggda och förändrade grannfastigheterna (Druvan 10 och Merkurius 1). Där Merkurius 1, byggt 1903, 
är utpekat i kommunens kulturmiljöprogram som särskilt värdefullt (Bild Per-Ola Åström) 

 Druvan 10 1943 (Bild Värmlands Museum) 

 Merkurius 1 1920 (Bild Värmlands Museum) 
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