
Tävlingsformuläret visade 20 byggnader/anläggningar som man kan se i dagens Karlstad. 
Uppgiften var att ange vilka av dessa fanns redan år 1809. Fyrtio talonger lämnades in under 
Kulturhusens Dag men ingen lyckades pricka in alla rätt. Fem kunniga tävlande prickade 
dock rätt på 19 av de 20 alternativen och belönades med boken ”En gästbok minns - ur Villa 
Skogsbrynets historia” av Bertil Örnklint. Här nedan presenteras de rätta svaren.

Fanns denna bygggnad/anläggning redan år 1809?

DE RÄTTA SVAREN I TÄVLINGEN

Byggnaderna är uppförda i slutet av 
1800-talet och början av 19oo-talet.

KMW:s f.d. verkstad

Residenset

Gamla Badhuset

Landshövdingegården

Uppfördes 1907 -08 och simhallen till-
byggdes 1938-1939.

Stod färdigt 1871 och byggdes på med 
en våning 1921-1923.

Byggnaden är med säkerhet uppförd 
före 1779.
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Gamla cellfängelsetDoktorsgården
Den nuvarande byggnaden uppfördes 
1818.

Invigdes 1847 och innehöll då 78 ljusa 
celler (med fönster) och 3 mörka celler.
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Västra bron Vågmästarbostaden

Domkyrkan Pråmkanalen
Invigdes 1730, tornet blev färdigt 1737 
men brann ner 1752 då ett nytt uppför-
des som senare byggdes om 1867.

Byggdes under åren 1835-1838. Nytto-
trafiken upphörde 1957.

Den nuvarande bron är uppförd 1944. Byggnaden på bilden fanns inte 1809 
men uppfördes någon gång före 1850.

Gamla Gymnasiet Munkens källarvalv

Gamla lasarettet Flachska gården
Invigdes 1842 och användes som sjuk-
hus till 1900-talets början.

Uppfördes på 1600-talet i en våning, 
byggdes på med ytterligare en våning i 
början av 1800-talet.

Invigdes 1759 efter ritningar av Carl 
Hårleman.

Valven fanns redan på 1600-talet. Det 
nuvarande huset uppfördes dock 1908.
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PhilgrensgårdenÖstra bron
Började byggas 1761 och var körbar 
1765. (Blev dock troligen helt färdig 
först 1811 då valv 4-7 väldes.)

Byggnaden uppfördes under 1700-talets 
senare hälft.

Vattentornet på HerrhagenBiskopsgården

GrevgårdenExpositionshuset
Uppfördes 1862. Uppfördes under 1700-talets senare 

hälft men fick sitt nuvarande utseende 
vid ombyggnader vid 1900-talets bör-
jan. 

Byggnaden stod färdig ca 1785. Uppfördes 1889.

En tävling arrangead av Föreningen Karlstad Lever i samarbete med Carlstads-Gillet, Karlstads hembygdsförening, Värmlands Museum, 
Stadsbiblioteket och med ekonomiskt stöd av Karlstads kommuns kultur- och fritidsnämnd och stadsbyggnadsförvaltning.
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