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Balkongerna och det vackra,
röda, trävirket och pelarna
finns kvar. Så visst kan man
ännu ana hur huset tedde
sig under de stora utställ-
ningarnas tid. Idag lever Ex-
positionshuset vid Hamn-
torget, snett emot Löfbergs
Lila, ett lugnare liv som
hemvist åt bland annat Väg-
verket.

Det är ritat i en schweizerinspire-
rad stil men tankarna far ändå åt pa-
godhållet när man betraktar takets
dekorationer. Det är lika pampigt
idag som när det byggdes 1862.

I entréhallens mitt finns en fontän
och ovanför den flödar ljuset in via
lanterninens takfönster. Det är här

man kan förnimma hur resten av
huset såg ut för förr. Då var en större
del av huset helt öppet ända upp till
taket med omgivande galleribalkon-
ger längs sidorna vilket gjorde att
man kunde gå en trappa upp och
sedan titta ner på utställningarna.

Men detta byggdes, förutom entré-
delen, igen vid renoveringen 1987 för
att åstadkomma plats åt flera företag
på övervåningarna. Balkonger och
våningar bärs fortfarande upp av
röda träpelare.

För redskap och slöjd
Frågan om lokal för utställning av

redskap och slöjd med lantbruksan-
knytning hade Hushållningssällska-
pet väckt i en motion redan 1859.
Man beslöt dock att vänta då sällska-
pet ansökt om att få det årliga
lantbruksmötet förlagt till Karlstad
1862. Man fick värdskapet men
någon ändamålsenlig lokal hade sta-
den inte att erbjuda.. 

Hushållningssällskapet  anslog då
15 000 riksdaler till ett utställnings-

och diskussionshus och staden
släppte å sin sida kostnadsfritt till
tomtmarken för både Expositions-
huset, parken och Hamntorget. 

Arkitekt var A.W. Edelsvärd som
bland annat ritat Hagakyrkan, Eng-
elska kyrkan och Navigationsskolan i
Göteborg. 

Schweizisk influens
När Expositionshuset byggdes var

han arbetsledare vid uppförandet av
Nationalmuseum i Stockholm.

Edelsvärd var inspirerad av den
schweiziska stilen med rejäla takut-
språng, dekorativt och skyddande
för nedanförliggande fasadträ. På
den första ritningen visas ett korsvir-
keshus, vilket det nu inte blev.

Huset blev på flera sätt ett experi-
menthus, inte minst för att testa den
obrända varianten av sågspånstegel,
berättar Charles Hörnstein i ett ex-
amensarbete 1981. Det billigaste
byggnadsmaterialet som var möjligt
att tillverka och detta kom att ingå i
väggarna.

Så här beskriver arkitekten sitt
verk:

”Grunden består af sandstamp-
ning, hvarpå hvila breda bottenhal-
lar till grundskiftet. Fotmuren ovan
jord är af tuktad gråsten och murver-
ket i allmänhet afbrändt sågspånste-
gel, som tillverkades på stället och ej
öfversteg 7 r:dr r:mt per tusen. Några
skift närmast fotmuren, samt dörr-
och fönstervalven jemte alla lister
äro dock af brändt sågspånstegel.
Taket är täckt med spån på läkten,
hvilka täckningsämnen, uppburna af
de fria takstolarne, äfven synas in-
ifrån”.

Besviken arkitekt
Huset slammades utvändigt med

kalkbruk och vitlimmades till arki-
tektens besvikelse. Han ville haft det
orappat för att behålla det obrända
teglets blågrå färg och listernas röda
brända sågspånstegel. Det hade bli-
vit färgglatt, konstaterar Hörnstein. 

Huset bestod av två delar, en hu-
vudbyggnad, som var själva utställ-

ningslokalen som vetter mot Inre
hamnen och bakom denna, mot
Stadsträdgården, en tillbyggnad som
förutom utställningsytor innehöll en
festsal för 1000 personer.

Trappor ledde upp till galleribal-
kongerna och det var ett grandiost
hus Karlstad hade fått.

Billigaste priset
Redan i juni 1863 öppnade den

ständiga utställningen med jord-
bruksanknytning. Här kunde man
även lämna in saker till försäljning
och utställningen pågick i 24 år. Även
om vinsten var obetydlig hade den
desto större betydelse för det värm-
ländska jordbruket som ”fått maski-
ner och redskap till billigaste pris och
af bästa beskaffenhet”.

Huset överlevde den förödande
stadsbranden 1865 och kom att hysa
många som ställts på bar backe. 

1904 såldes byggnaden till staden
och användes för Fabriks- och Hant-
verksföreningens stora utställning
1927, för boxningsgalor, teater,

I ny gestalt

musik, dans och gick under namnet
”Vänershov”. Men någon ny stads-
teater blev det aldrig då det ansågs
ligga för långt från centrum.

Nergånget
In i huset flyttade olika verksam-

heter, Huzells motorfirma var en och
det ägdes också av Hakonbolaget. Så
småningom köptes huset av byggfö-
retaget Berglöf & Velander som fick
pris för den både genomgripande
och pietesfulla renoveringen 1987.

Reine Olsson på Berglöf & Velan-
der berättar att huset var väldigt ner-
gånget. Översta lanterninen lutade
och fick pressas tillbaka med dom-
kraft medan andra sättningar fick ac-
cepteras. Golv revs upp, pelarsystem
ersattes.

För att få större ytor en trappa upp
lades nya golv ut och därmed mins-
kade den öppna ytan upp till taket
och ljusinsläppet. Detta har dock be-
hållits i entrédelen som är en sann
skönhetsupplevelse med det vackra,
röda, pelarsystemet.

Idag finns Vägverket och flera olika
företag i huset och låt oss avsluta
med professor Elias Cornells yttran-
de till Riksantikvarieämbetet 1980
angående vikten av att bevara Expo-
sitionshuset:

”Om det mot varje hänsyn skulle
gå till rivning bör alltså de myndig-
heter och personer som har ansvaret
för Expositionshuset i Karlstad veta
vad deras handlingssätt innebär.

Med öppna ögon och mot bättre
vetande ödelägger de hela världens
sista utställningshall från en den tidi-
gare industritidsålderns allra mest
utmärkande verksamheter, nämli-
gen industriutställningarna”.

EVA DAHL

KÄLLOR: ”Expeditions-byggna-
den i Carlstad” av Charles Hörnstein
1981.

”Det gamla Carlstad” av Mats
Ronge

Från de stora utställningarnas tidevarv
... som idag bevarats i entré-
delen med lanterninen som
ljusinsläpp från taket.

PAMPIGT. Visst är Expositionshu-
set lika pampigt idag som när det
byggdes 1862.
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DETALJ. Huset har många fina
byggnadsdetaljer i trä. Både
utomhus...

... och inomhus som här i den 
pelarprydda entrén.

JUBILEUM. Hushållnings-
sällskapets 100-årsjubileum
1903. Här kan man se bal-
kongerna...

GAMLA TIDER. Tullhuset och Expositionshuset fotograferat av kunglig hovfotograf
Jaeger.


