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STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Plan- och byggavdelningen 

PM, 2020-08-21 
Patrik Söderman, 054-5404514 
patrik.soderman@karlstad.se 

 

Kulturmiljöunderlag för detaljplanering av 

kvarteret Lammet, Karlstad 

Ärende 

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan 

för delar av kvarteret Lammet i stadsdelen Tormestad. Avsikten med 

planarbetet är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse. Inom planområdet finns 

bebyggelse utpekad som kulturhistoriskt värdefull i kommunens 

kulturmiljöprogram. Enligt plan-PM upprättat 24 januari 2020 är kulturmiljö 

en av de frågor som ska behandlas i planarbetet. 

 

Karta med planområdet markerat samt byggnader utpekade i kulturmiljöprogrammet. 

http://gi.karlstad.se.  

Detta dokument innehåller antikvariska riktlinjer för hantering av områdets 

kulturvärden, samt komplettering av det underlag som sedan tidigare finns i 

Karlstads kommuns kulturmiljöprogram. 

http://gi.karlstad.se/
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Bebyggelse inom planområdet 

Bebyggelsen inom planområdet utgörs av: 

Lammet 9: Större industrianläggning (f.d. Karlstads Tagelspinneri), uppförd 

under 1900-1980-talen.  

Lammet 1: Mindre f.d. fabriksbyggnad (charkuteri), uppförd 1924, tillbyggd 

med butiks-/bostadshus 1926.  

Lammet 2: Mindre verkstadsbyggnad uppförd 1925 med senare 

tillbyggnader. 

I kulturmiljöprogrammet har delar av anläggningen på Lammet 9 samt 

byggnaden på Lammet 1 pekats ut i kategori BLÅ – byggnad med visst 

värde.  

 
F.d. Karlstads Tagelspinneri sett från Hagaleden. Foto: Google från Street view, 2018. 

 
Byggnaden på fastigheten Lammet 1. Foto ur Karlstads kulturmiljöprogram, 2005. 

  
Verkstadsbyggnad på Lammet 2. Foto: Patrik Söderman, 2020. 
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Kulturhistorisk värdering 

På samtliga fastigheter inom planområdet finns bevarad bebyggelse från den 

industri som etablerades i det framväxande Tormestad under 1900-talets två 

första decennier. Planområdet som helhet är därför av kulturhistoriskt 

intresse som representant för delar av Karlstads industrihistoria.   

Lammet 9 

Det i kulturmiljöprogrammet angivna byggnadsåret 1898, liksom uppgiften 

om att anläggningen tillhört Karlstads spinneri- och väveriaktiebolag är 

sannolikt felaktiga. (Karlstads spinneri- och väveriaktiebolag var ett annat 

bolag, vars byggnader finns bevarade vid Älvgatan norr om Karlstads 

Centralsjukhus). Enligt källorna etablerades Karlstads Tagelspinneri 1904 

och sannolikt är de äldsta delarna av anläggningen på fastigheten Lammet 9 

uppförda vid denna tid. (Se historik längre fram i detta dokument). 

Kulturmiljöprogrammets värdemotivering: 

”Industrianläggning vars äldsta delar uppfördes i slutet på 1800-talet åt 

Karlstad Tagelspinnerifabrik, vilken drevs fram till mitten på 1980-talet. 

Anläggningen har under 1900-talet byggts om och till varpå den 

ursprungliga äldre karaktären har förändrats. Utvecklingen är delvis 

avläsbar i fasaderna men framförallt genom byggnadsritningar, vilket är 

intressant ur forskningssynpunkt. Genom sin kontinuitet som tagelspinneri 

under närmare hundra år och miljöskapande prägel med läget vid 

Klarälven har anläggningen ett högt industri- och kulturhistoriskt värde.” 

Att byggnaden i kulturmiljöprogrammet klassificerats i kategorin BLÅ-visst 

värde och inte ansetts uppnå kategorin RÖD-särskilt värdefull har troligen 

att göra med att flertalet om- och tillbyggnader, sekundär vitslamning av 

fasaderna samt utbytta fönster med förändrad indelning har haft stor 

påverkan på den ursprungliga karaktären.  

Om- och tillbyggnader utifrån verksamheters behov har varit vanligt 

förekommande vid de flesta äldre industrianläggningar. Även då den 

ursprungliga karaktären kan påverkas, är sådana förändringar i sig 

kulturhistoriskt intressanta, då de vittnar om verksamhetens utveckling över 

tid och synliggör ekonomiska förutsättningar och arkitektoniska ideal vid 

olika tidpunkter. 

Den helt ursprungliga anläggningen vid Karlstads tagelspinneri är idag svår 

att avläsa på platsen. Den stora fabriksbyggnad som uppfördes i klassicistisk 

stil 1927 är däremot trots senare förändringar tydligt avläsbar och har till stor 

del behållit sin karaktär. Detsamma gäller för 1930-talets modernistiska 

tillägg som ansluter åt väster. 

Tagelspinneriet är tillsammans med f.d. Karlstads snickerifabrik i kvarteret 

Yxan de enda kvarvarande större byggnaderna från det tidiga 1900-talets 

framväxande industriområde på Tormestad. Snickerifabrikens byggnad är 

dock i hög grad påverkad av mer sentida förändringar, som inte kan kopplas 

till den ursprungliga verksamheten. (Denna byggnad är inte utpekad i 

kulturmiljöprogrammet)  

Som bevarad representant för Tormestads äldsta industribebyggelse och 

genom sin särställning som Sveriges första och ett av landets få 

specialiserade tagelspinnerier har f.d. Karlstads Tagelspinneri ett högt 
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industrihistoriskt värde. Läget invid Älven ger byggnaden ett miljöskapande 

värde och vittnar om hur denna typ av industribyggnader vanligen placerades 

för att dra nytta av det vattennära läget. 

Anläggningen bedöms – trots den tidigare bedömning och avgränsning som 

gjorts i kulturmiljöprogrammet – ha sådana kulturvärden som motiverar att 

den betraktas som särskilt värdefull enligt plan och bygglagen (8 kap. 13 §). 

Högst värde har den större, centralt placerade fabriksbyggnaden från åren 

1927-45, vars västra del sannolikt utgörs av den äldre fabriksbyggnaden från 

1904. Även tillbyggnaderna från 1930-talet har ett värde då de tydliggör den 

ursprungliga verksamhetens utbyggnad och representerar en övergång till 

1930-talets modernistiska arkitekturideal. 1960-talets industrihallar och 

senare utförda tillägg är i sammanhanget av underordnad betydelse.  

 

Lammet 1  

Den utpekade byggnaden utgörs av en f.d. charkuterifabrik från år 1924 

sammanbyggd med ett butiks- och bostadshus i form av en villa, uppförd år 

1926. Ursprungligen hade byggnaden en klassicistisk dekor och spröjsade 

fönster, men omgestaltades på 1940-talet i funktionalistisk stil.  

I kulturmiljöprogrammet är det endast fabriksdelen som markerats på kartan, 

men av texten framgår att det också är villadelen som är åsyftad och 

värderad. 

Värdemotivering i kulturmiljöprogrammet: 

”Byggnaden har drag av såväl 1920-talsklassicism som från 1940-tal, vilket 

kan försvåra avläsbarheten av husets ålder. De förändringarna som skett 

har emellertid utförts noggrant och utgör ett tidsskikt i byggnadens historia. 

Byggnadens takform är ytterst ovanlig för Karlstad och tillför ett 

konstnärligt och byggnadshistoriskt värde.” 

Det bör tilläggas att byggnaden också har ett industrihistoriskt värde som 

representant för det tidiga 1900-talets mer småskaliga verksamheter, där 

också en bostad kunde vara integrerad med verksamheten. Byggnadens 

ursprungliga volymer och takformer tillsammans med fasadernas 

välbevarade funktionalistiska karaktär ger den också ett miljöskapande 

värde i området. 

 

Lammet 2 

Trots att verkstadsbyggnaden inte utpekats i kulturmiljöprogrammet har   

den som representant för Tormestads industribebyggelse från 1900-talets 

första decennier ett visst industrihistoriskt värde.  

De ursprungliga spröjsade fönstren är utbytta men byggnadens form och den 

till viss del bevarade karaktären av äldre verkstadsbyggnad ger ett visst 

miljöskapande värde. 
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Antikvariska riktlinjer vid detaljplanering 

Lagstiftning 

I plan- och bygglagens 2 kap. 6 § regleras hur kulturvärden ska hanteras: 

”Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende 

byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 

byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som 

är lämpligt med hänsyn till 

   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan, 

[…] 

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende 

byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska 

bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 

konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras 

varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.” 

 

Hantering av befintlig och tillkommande bebyggelse 

Den utpekade bebyggelsen på fastigheterna Lammet 9 och Lammet 1 

representerar väsentliga delar av Karlstads och Tormestads industrihistoria 

och bidrar därigenom till att förmedla industrihistoriska kunskaper och 

upplevelser. Området bedöms samtidigt tåla en relativt omfattande 

nyexploatering utan att det leder till betydande negativ påverkan på 

kulturvärdena.  

Vid tillskapandet av ett nytt bostadsområde bör värdefulla delar av den 

befintliga bebyggelsen bevaras och integreras i det nya sammanhanget så att 

platsen behåller sitt tidsdjup. På så sätt ges också det nya bostadsområdet en 

variation i bebyggelsen och en unik identitet.  

Tillkommande bebyggelse bör utformas med hög arkitektonisk kvalitet så att 

placering, skala, materialval och färgsättning på ett lämpligt sätt samspelar 

med befintlig bebyggelse.  

 

Lammet 9 

Trots tidigare bedömning i kulturmiljöprogrammet (”visst värde”) bör delar 

av industrianläggningen på Lammet 9 i detta sammanhang ses som en 

byggnad som har sådana särskilda kulturhistoriska värden som enligt plan- 

och bygglagen ska skyddas.  

Den centrala fabriksbyggnaden från 1927-45 är väsentlig för att förmedla 

Tormestads och Karlstad Tagelspinneris historia, men även 1930-talets 

tillbyggnader har ett bevarandevärde då de vittnar om verksamhetens 

utveckling. Interiörernas kulturhistoriska värden är lägre och tål de större 

förändringar som skulle krävas för att tillskapa bostäder eller andra typer av 

nya lokaler här. I samband med eventuella ombyggnader kan byggnaderna 

med fördel delvis återställas till ett mer tidstypiskt utseende t.ex. genom 

återställande av ursprungliga fönsterindelningar.  
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Värdefulla karaktärsdrag att beakta vid planläggning: 

Huvudbyggnaden: 

- Större sammanhållen och avläsbar volym. 

- Svagt vinklat parti i väster, vilket illustrerar den ursprungliga 

byggnadsdelens läge. 

- Fasader med synlig tegelstruktur indelad med rusticerade lisener i 

vertikala fält om två fönsteraxlar 

- Valmat sadeltak 

- Taktäckning av falsad plåt. 

Tillbyggnader från 1930-talet: 

- Vitslammade fasader med synlig tegelstruktur 

- Repetitiv fönstersättning 

- Bevarade äldre blåmålade fönster med spröjsade övre bågar (västra 

fasaden) 

- Flacka sadeltak 

- Bevarad synlig takfot mellan bottenvåning och påbyggnad. 

 

Lammet 1 

Byggnaden på Lammet 1 ger genom sin småskalighet och den 

sammanbyggda fabriks- och butiks-/bostadsdelen ännu en dimension till 

platsens industrihistoriska sammanhang. Byggnaden tillför genom sin 

karaktär och speciella takform också ett upplevelsevärde för området. För att 

uppfylla kravet på att ”förändringar i bebyggelsen ska göras varsamt så att 

befintliga karaktärsdrag respekteras och tas till vara”, bör även denna 

byggnad bevaras och integreras i det nya sammanhanget. Byggnadens 

takform bör kvarstå och exteriören kan i övrigt bevaras med befintligt 

funktionalistiskt uttryck alternativt återställas enligt ursprungligt utförande. 

Värdefulla karaktärsdrag att beakta vid planläggning: 

- Två sammanbyggda avläsbara volymer med kvadratisk respektive 

rektangulär plan, för fabriksdel respektive bostads-/butiksdel. 

- Byggnadsdelarnas olika takformer med en speciell typ av 

kupolformat och brutet tälttak respektive sadeltak. 

- Taktäckning av falsad plåt i skivtäckning. 

- Putsade fasader i en ljus kulör. 

- Fönstersättning med två fönsteraxlar per fasad och träfönster med 

sidohängda bågar i två till tre lufter. 

 

Lammet 2 

Verkstadsbyggnaden på Lammet 2 skulle mycket väl fortsatt kunna fungera 

som ett miljöskapande inslag i området, men dess bevarandevärde är lägre 

och den bedöms i sammanhanget vara av underordnad betydelse. 

 

Planbestämmelser 

Planbestämmelser bör omfatta rivningsförbud (r) samt skydds och-/eller 

varsamhetsbestämmelser (q/k) för de byggnader som avses bevaras. 

Byggrätter och utformningsbestämmelser (f) för tillkommande bebyggelse 

bör säkerställa att placeringar, skala och utformning harmonierar med 

befintlig bebyggelse och platsens industrihistoriska sammanhang. 
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Historik  

Tormestad 

Nuvarande Tormestad var fram till 1900-talets början till största del 

obebyggt. Området har använts bl.a. som betesmark. Under 1700-talet 

användes området som bollplan för gymnasister och kallades då 

Djäknefältet. Under olika tider har det också funnits tegelbruk i området. 

Lambergstjärn benämndes under 1700-talet Tegelbrukstjärn.  

I början av 1900-talet då industri- och bostadsbebyggelse började växa fram 

på Tormestad var benämningen för kvarteret Lammet och de intilliggande 

bostadskvarteren Strömsholm. Stadsdelsnamnet Tormestad etablerades i 

samband med den stadsplan antogs på 1920-talet. Namnet kommer från en 

av de tre gårdar som fanns på Tingvallaön före Karlstads grundande. Gården 

var belägen i Nuvarande Haga och dess ägor omfattade även nuvarande 

Herrhagen, Tormestad, Lamberget och Örsholmen. 

På 1908 års karta syns det framväxande Tormestad med Karlstads 

Tagelspinneri och intilliggande bostadskvarter samt Karlstads 

Snickerifabrik, en träförädlingsfabrik, en Pudrettfabrik (för 

gödselframställning) samt renhållningsverk.  

  
Karta från år 1908, http://gi.karlstad.se  

På 1929 års ortofoto syns Tagelspinneriets huvudbyggnad och ett antal 

numera rivna byggnader på Lammet 9 i nordväst. I sydöst syns 

charkuteritomten med fabriksdel och bostads-/butiksbyggnad på Lammet 1. 

Strax väster om denna syns den lilla verkstaden på Lammet 2. 

 
Ortofoto från år 1929, http://gi.karlstad.se.  

http://gi.karlstad.se/
http://gi.karlstad.se/
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Etableringen av Tormestad som industriområde kan sägas tillhöra ett tidigt 

led i en utveckling där industrier förlades på allt längre avstånd från 

stadskärnan. Äldre industrier var ofta mer centralt belägna (t.ex. Wennbergs 

mekaniska i Viken och KMW vid Pråmkanalen). Då Tormestad var till stor 

del utbyggt vid slutet av 1940-talet fortsatte utvecklingen i närområdet 

österut. KMW flyttade 1948 sin verksamhet till Lamberget som fortsatte att 

byggas ut som industriområde under 1950 talet och Örsholmen etablerades 

som nytt industriområde under 1960-talet. Vid denna tid hade 

industriområden också börjat planeras helt avskilt från bostäder. 

 

Lammet 9 

Tagelspinnerier 

Hår från häst eller nötkreatur har använts bland annat för stoppning av 

möbler och som styvningsfoder i kläder. Bearbetningen har traditionellt 

företagits i hemmen på lantegendomar. Från tidigt 1900-tal började 

verksamheten att i högre grad industrialiseras.  

I skriften Sveriges Industri utgiven av Sveriges Industriförbund år 1935 

framgår att det vid denna tid fanns två specialiserade tagelspinnerier i 

Sverige – Karlstads Tagelspinneri Adolf Nyhlén AB och Svenska 

Tagelspinneri AB – båda belägna i Karlstad. Svenska Tagelspinneriet var 

beläget vid Tolvmansgatan på Norrstrand, rakt norr om Karlstads 

Tagelspinneri. Dess byggnader revs år 1969. Utöver dessa två fanns år 1935 

15 svenska företag med tagelspinneri som sidoverksamhet. 

 
Svenska Tagelspinneriet på Norrstrand fotograferat inför rivningen år 1969, 

Stadsbyggnadsförvaltningens bildsamling. Foto: Erik Klintedal 

 

Karlstads Tagelspinneri Adolf Nyhlén AB  

Företaget grundades 1904 av fabrikör Adolf Nyhlén och ska ha varit det 

första i Sverige i sin bransch. Förutom stoppning och fodertyg producerades  

bl.a. mattor, möbeltyger och tagel för borstbinderi och penslar. År 1929 

lanserades produkten ”Hairlok”, ett stoppningsmaterial som består av en 

blandning mellan hästtagel och gummi. Liksom textilindustrin i övrigt 

dominerades arbetsstyrkan av kvinnor. Kring år 1960 sysselsatte fabriken ca 

150-200 anställda. Verksamheten upphörde 1969 och byggnaderna användes 

fortsättningsvis som tvätteri, en verksamhet som startats redan under 

Tagelspinneriets tid, och därefter för andra verksamheter. 
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T.v.: Porträtt av Adolf Nyhlén, Karlstads kommunarkiv. 

http://www.wermlandsbilder.se/Arkiv01/visasamlingfil.php?id=18946&aid=26 

T.h.: Interiörbild från Karlstads Tagelspinneri, år 1937, Värmlands museums bildarkiv. 

https://digitaltmuseum.se/021016594753/interior-fran-karlstads-tagelspinneri-ar-

1937/media?slide=0 

 

Anläggningens utbyggnadsfaser 

Karlstads Tagelspinneri utgjordes ursprungligen av en mindre tegelbyggnad 

med en anslutande större träbyggnad åt väster.   

Den ursprungliga anläggningens södra fasad (gårdssidan) på en uppmätningsritning från 

år 1914, Stadsbyggnadsnämndens ritningsarkiv. 

1910-20-tal: Den anslutande träbyggnaden får en förhöjning och ett antal 

magasins- och förrådsbyggnader av trä uppförs på tomten. Dessa har därefter 

flyttats till nya lägen och senare rivits.  

 
Karta från år 1923, http://gi.karlstad.se 

http://www.wermlandsbilder.se/Arkiv01/visasamlingfil.php?id=18946&aid=26
https://digitaltmuseum.se/021016594753/interior-fran-karlstads-tagelspinneri-ar-1937/media?slide=0
https://digitaltmuseum.se/021016594753/interior-fran-karlstads-tagelspinneri-ar-1937/media?slide=0
http://gi.karlstad.se/


   Sid 10(16) 
 

 

1927: Den nuvarande fabriksbyggnaden uppförs. Den västligaste, svagt 

vinklade delen (med två fönsteraxlar) närmast den anslutande träbyggnaden 

är belägen på samma plats som den tidigare tegelbyggnaden och utgör 

sannolikt en ombyggnad av densamma.  

 
Ritning över fabriksbyggnaden från år 1927, Stadsbyggnadsnämndens ritningsarkiv. 

 

 
Karlstads Tagelspinneri år 1929. Träbyggnaden och tegelbyggnadens parti med de två 

närmaste fönsteraxlarna utgör de delar som fanns kvar från tiden före utbyggnaden 1927. 

Värmlands museums bildarkiv. 

https://digitaltmuseum.se/021016594149/karlstads-tagelspinneri-pa-en-bild-fran-1929 

 

https://digitaltmuseum.se/021016594149/karlstads-tagelspinneri-pa-en-bild-fran-1929


   Sid 11(16) 
 

 

1930-tal: Den anslutande träbyggnaden ersätts med en tegelbyggnad i ett 

plan (1931), som senare under utökas åt söder (1935) samt förses med en 

andra våning (1937).  

 
Ritning över tillbyggnad från år 1931, Stadsbyggnadsnämndens ritningsarkiv. 

 

 
Bild från 1930-talet. Den tidigare träbyggnaden har ersatts med en enplans tegelbyggnad. 

Värmlands museums bildarkiv. https://digitaltmuseum.se/021016594415/karlstads-

tagelspinneri-pa-tormestad-pa-en-bild-tagen-i-borjan-av-1930/media?slide=0 

https://digitaltmuseum.se/021016594415/karlstads-tagelspinneri-pa-tormestad-pa-en-bild-tagen-i-borjan-av-1930/media?slide=0
https://digitaltmuseum.se/021016594415/karlstads-tagelspinneri-pa-tormestad-pa-en-bild-tagen-i-borjan-av-1930/media?slide=0
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Vy över gårdssidan från 1930-talet. Tillbyggnaden är ännu inte påbyggd med en andra 

våning Fotografi ur Värmlands museums bildarkiv. 

https://digitaltmuseum.se/021016594440/karlstads-tagelspinneri-soder-om-alven-bortanfor-

ostra-jarnvagsbron/media?slide=0 

 

 

 

 
Karlstads Tagelspinneri år 1937. Tillbyggnaden har utökats med en andra våning. 

Värmlands museums bildarkiv. https://digitaltmuseum.se/021016594758/karlstads-

tagelspinneri-1937/media?slide=0 

 

https://digitaltmuseum.se/021016594440/karlstads-tagelspinneri-soder-om-alven-bortanfor-ostra-jarnvagsbron/media?slide=0
https://digitaltmuseum.se/021016594440/karlstads-tagelspinneri-soder-om-alven-bortanfor-ostra-jarnvagsbron/media?slide=0
https://digitaltmuseum.se/021016594758/karlstads-tagelspinneri-1937/media?slide=0
https://digitaltmuseum.se/021016594758/karlstads-tagelspinneri-1937/media?slide=0
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1940-tal: Utanpåliggande trapphus tillkommer på fabriksbyggnadens södra 

fasad (1940) och en större om- och tillbyggnad (1945) innebär bl.a. att 

fabriksbyggnadens fasadliv höjs så att den tidigare vinden får full 

våningshöjd samt att en vinkelställd tillbyggnad uppförs åt söder. 

 
Ritning över ombyggnad från år 1945, Stadsbyggnadsnämndens ritningsarkiv. 

 

1960-tal: Lagerhallar uppförs i öster och magasinsbyggnad rivs. 

1980-tal: Lastbrygga med skärmtak (1980). Utanpåliggande på 

huvudbyggnadens södra sida (ev. 1985?) 

 
Översiktlig illustration av anläggningens utbyggnadsfaser. Vy mot söder. 
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Lammet 1 

Den lägre verkstadsdelen på fastigheten uppfördes som charkuteriverkstad 

enligt ritningar daterade 1924. (Dessa ritningar är i bygglovsarkivet 

registrerade på grannfastigheten Lammet 2, men stämmer väl överens med 

byggnaden, samtidigt som det finns andra ritningar registrerade på Lammet 2 

som stämmer överens med bebyggelsen på den fastigheten. Då det också 

framkommit muntlig information från fastighetsägaren om att byggnaden 

använts som charkuterifabrik dras slutsatsen att ritningarna helt enkelt 

registrerats på fel fastighet). Charkuteristen hette troligen hette Nyqvist, då 

det på en situationsplan från 1925 anges ”Nyqvists tomt”. 

 
Ritning från år 1924, Stadsbyggnadsnämndens ritningsarkiv. 

 

Villadelen är uppförd enligt ritningar daterade 1926 och inrymde 

ursprungligen butik, kontor och lager i bottenvåningen och en 

bostadslägenhet på övre våningen. 

 

Ritning från år 1926, Stadsbyggnadsnämndens ritningsarkiv. 
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Butiken upphörde någon gång före 1945 då hela villan inreddes till bostad. 

Fabriksdelen anges vid denna tid dock fortfarande som fabrik. I samband 

med denna ombyggnad förändrades också byggnadens fönster och fasader 

och huset fick ett mer avskalat, modernistiskt uttryck.  

 
Ritning från år 1945, Stadsbyggnadsnämndens ritningsarkiv. 

 

Lammet 2 

Byggnaden är uppfört som ”provisorisk verkstad” med stående träpanel och 

småspröjsade fönsterenligt ritningar daterade 1925. Enligt situationsplan från 

1966 är tillbyggnader uppförda ”före 1940”, 1946 och 1965. Den 

ursprungliga byggnadens fönster och dörrar har sannolikt förändrats till sitt 

nuvarande utseende i samband med någon av dessa tillbyggnader. 

 
Ritning från år 1925, Stadsbyggnadsnämndens ritningsarkiv. 

 
Situationsplan från år 1966, Stadsbyggnadsnämndens ritningsarkiv. 
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Källor  

Karlstads kommuns kulturmiljöprogram: 

• Områdesbeskrivning, Tormestad:  

https://karlstad.se/Bygga-och-bo/Bygglov-tillstand-och-

fastighetsfragor/Kulturhistoriska-

byggnader/Omradesbeskrivningar/Tormestad/ 

• Lammet 1:  

http://gi.karlstad.se/kulprog/visa.php?typ=byggnad&id=507 

• Lammet 9: 

http://gi.karlstad.se/kulprog/visa.php?typ=byggnad&id=510 

Projekt Runeberg: 

• Sveriges Industri. Översikt utgiven av Sveriges Industriförbund till 

dess tjugofemte årsmöte den 7 maj 1935, s. 392:  

http://runeberg.org/svind36/0003.html 

• Svensk Industrikalender 1947. Sveriges Industriförbund, s. 281 

http://runeberg.org/svindkal/1947/0419.html 

Karlstadstidningen: 

• Strumpor, mattor och ylle – en industriell bransch som försvann. 

Thomas Kvarnbratt i Karlstadstidningen 31 juli-6 augusti 2008. 

http://www.carlstads-gillet.s.se/strumpor.pdf 

 

 

Patrik Söderman 

Stadsbyggnadsantikvarie  

 

  

 

https://karlstad.se/Bygga-och-bo/Bygglov-tillstand-och-fastighetsfragor/Kulturhistoriska-byggnader/Omradesbeskrivningar/Tormestad/
https://karlstad.se/Bygga-och-bo/Bygglov-tillstand-och-fastighetsfragor/Kulturhistoriska-byggnader/Omradesbeskrivningar/Tormestad/
https://karlstad.se/Bygga-och-bo/Bygglov-tillstand-och-fastighetsfragor/Kulturhistoriska-byggnader/Omradesbeskrivningar/Tormestad/
http://gi.karlstad.se/kulprog/visa.php?typ=byggnad&id=507
http://gi.karlstad.se/kulprog/visa.php?typ=byggnad&id=510
http://runeberg.org/svind36/0003.html
http://runeberg.org/svindkal/1947/0419.html
http://www.carlstads-gillet.s.se/strumpor.pdf

