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Inledning
Bakgrund

Värmlands Museum har getts i uppdrag av PEAB Sverige AB, Region Karlstad, att utföra en
antikvarisk förundersökning för fastigheterna Negern 1 och 10 i kvarteret Negern i centrala
Karlstad. Undersökningen syftar till att utreda kulturhistoriska värden inför en
detaljplaneändring i kvarteret. I samband med detta har även mer omfattande förändringar av
Betlehemskyrkans interiör diskuterats, varför Värmlands Museum ombetts att utföra en
fördjupad studie av kyrkobyggnaden.
En antikvarisk förundersökning utgör en fristående utredning av de kulturhistoriska värdena i
en byggnad eller ett område och ska fungera som underlag för projektering. De kulturhistoriska
iakttagelser som Värmlands Museum gör ska förhoppningsvis stimulera och ge insikter om de
värden som finns byggnaderna och i stadsbilden.
Omfattning

De två berörda fastigheterna, Negern 1 och 10, har undersökts exteriört avseende arkitektonisk
utformning och kulturhistoriska värden.
En fördjupad undersökning görs både exteriört och interiört av Betlehemskyrkan, Negern 1, då
denna byggnad äger stora kulturhistoriska värden och har tidigare föreslagits som
byggnadsminne. Undersökningen omfattar en kortare historik, beskrivning av ursprungliga
arkitektoniska och funktionella intentioner samt planlösning, detaljer och befintliga ytskikt av
kulturhistoriskt värde.
Även omkringliggande bebyggelse beskrivs för att ge en helhetsbild av kvarteret.
Utredningsarbetet har omfattat arkiv- och litteraturstudier, platsbesök med fotografering av de
berörda fastigheterna och omkringliggande bebyggelse i kvarteret.
Kulturhistoriskt skydd – kvarteret Negern

Karlstads kommuns bebyggelseinventering från 1984, Kulturhistorisk bebyggelse i Karlstads kommun,
utgör underlag vid bedömning av bygglov och åtgärder. I inventeringen är miljön utmed
domkyrkotomten upptagen som kulturhistoriskt värdefull miljö. Två fastigheter i det berörda
kvarteret är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla, Betlehemskyrkan på Negern 1 samt Norra
skolan på Negern 5. Betlehemskyrkan är dessutom markerat som föreslaget byggnadsminne.
För fastigheterna är därmed, förutom den generella paragrafen i Plan- och bygglagen, PBL kap
3 §10 (varsamhet) och kap 3 §13 (underhåll), även PBL kap 3§12 (förvanskning) tillämplig.
Karlstads stadskärna ingår i kulturmiljön ”Karlstad 125” enligt Länsstyrelsens
kulturmiljöprogram Ditt Värmland från 1989. I tillhörande åtgärdsprogram anges
Betlehemskyrkan äga särskilt högt kulturhistoriskt värde och att fråga om
byggnadsminnesförklaring bör utredas.
Gällande detaljplan är daterad 1943 och anger inte något särskilt skydd för byggnaderna i
kvarteret.
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Kortfattad beskrivning och historik

Översiktsbild över Kvarteret Negern med angränsande kvarter. Planområdet är avgränsat med en prickad linje. Karta Karlstads kommun.

Kvarteret Negern

Kvarteret Negern begränsas i norr av Norra Strandgatan, i väster av Östra Torggatan, i söder av
Herrgårdsgatan och i öster av Norra Kyrkogatan. Före stadsbranden 1865 användes ett system
med löpande tomtnummer, först därefter fastslogs kvartersnamnen. Varför kvarteret gavs
namnet Negern är i dagsläget okänt.
En stor stadsbrand ödelade stora delar av staden år 1865. Arbetet med att återuppbygga staden
åt de 5000 invånarna kom dock snabbt igång. Före branden hade kvarteret Negern en mycket
enkel trähusbebyggelse i en våning eller något enstaka hus i två våningar. En mängd uthus
fanns på gårdarna. Efter branden utarbetades en plan som medgav bredare gator och större
kvarter. Herrgårdsgatan breddades och husen byggdes i två våningar enligt 1866 års
byggnadsstadga. Här förespråkades putsade eller oljemålade bostadshus i ljusa kulörer, med tak
av skiffer eller plåt.
Efter branden uppfördes bland annat ett mejerihus av tegel på tomten där Betlehemskyrkan står
i dag. Innan dess fanns där en betydande trädgård. I kvarterets hörn mot Domkyrkan uppförde
Landskamrerare Axel Andersson ett tvåvånings stenhus år 1866, vilket påbyggdes en våning vid
sekelskiftet 1900 (Nygren, C E 1915). År 1877 uppfördes Norra skolan och hade funktion som
flickskola mellan åren 1878-1914. Från slutet av 1800-talet fram till år 1901 fanns ytterligare
en läroanstalt i kvarteret, intill gamla Betlehem, ”Nya elementarskolan för flickor” (Ronge,
Mats 1958).
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I dag dominerar ett stort hotellkomplex kvarterets nordvästra del, Scandic Winn från 1980-talet.
Sydöstra hörnet markeras av Betlehemskyrkan från 1928. Av 1800-talets bebyggelse kvarstår
Norra skolan i nordöstra hörnet, respektive landskamrerarens bostadshus av sten i sydöstra
hörnet. Kvarterets övriga bebyggelse karaktäriseras av bostads- och affärshus med tidstypiska
exteriörer från 1930-1940-talet. Karaktäristiskt för kvarteret är också att flera av fastigheterna
uppfördes av företag för att också inrymma verkstad eller industriell verksamhet; Branzells
Bilelektriska, Nermans trycksaker och stämplar samt Motoraktiebolaget.
Bebyggelsen ligger relativt slutet kring kvarteret. Vid Betlehemskyrkan finns en mindre
gårdsbildning och vid Norra Kyrkogatan, mellan Norra skolan och f.d. Nermans fastighet,
öppnas ett utrymme mot gården där en parkeringsplats finns. Likaså finns ett litet
gårdsutrymme mellan gatuhuset vid Herrgårdsgatan och f.d. Nermans. Kvarterets mitt består till
största del av ljusinsläpp för det underliggande parkeringsdäcket. En mindre öppen siktlinje
finns rakt genom kvarteret från Norra Strandgatan mot Domkyrkans torn.

Domkyrkans torn kan ses från Norra Strandgatan.
Foto: Carina Johansson, Värmlands Museum 2008.
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Beskrivning av detaljplan berörda fastigheter
Negern 1

Norr om Betlehemskyrkan längs Östra Torggatan ligger ett bostadshus med butikslokaler i
bottenvåningen. När det uppfördes är oklart. När Missionskyrkan, som äger byggnaden,
inköpte tomten år 1921 inrymde dåvarande gatubyggnad ett mejeri och en pantbank och ett
gårdshus var uthyrt till en guldlistfabrik. Uppgifter i litteraturen berättar att mejeribyggnaden
uppfördes 1866 av tegel inköpt på auktion från gamla våghusbyggnaden ovan Västra bron.
Möjligen är stommen kvar från den gamla mejeribyggnaden i dagens gatuhus. Någon
nybyggnadsritning finns inte i kommunens arkiv. De äldsta ritningarna i kommunens
ritningsarkiv är daterade 1937 och avser förändringar av fastigheten.
Byggnaden har ett tidstypiskt funktionalistiskt utseende med en enkel slätputsad fasad och med
två- respektive tredelade fönster. Den låga sockeln är klädd med skifferplattor. I gatuplanet finns
tre skyltfönsterförsedda butikslokaler. Två av butiksentréerna upplevs i stort som original från
ombyggnadstiden med bevarade mjukt rundade fönsterpartier omfattade av trä. Entrédörrarna
är inte de som avbildas på ritningen, men är av ett äldre utförande i trä och tre glasrutor.
Bygglovsansökningar om butiksskyltar i stadsbyggnadskontorets arkiv berättar om några av
verksamheterna som funnits i fastigheten: 1938 ”Cecilia Janssons modeaffär”, 1944
”Bengtssons Bil & Maskinaffär”, 1958 ”Riksinredningar för butik och kontor”, 1989
”Fastighetsmäklaren”. I dag finns mäklarfirmor i alla tre butikslokalerna.
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Ritningarna från 1937 visar att byggnaden inrymde herr- och damfrisering samt butiker i
bottenvåningen, två lägenheter på andra våningen och på tredje våningen en tandklinik och
ytterligare en lägenhet. Tvättstuga och torkrum var förlagt till vinden och hade vädringsbalkong
mot gården. År 1955 inreddes tvättstugan till en liten lägenhet med kokvrå efter ritningar av
arkitekt Janne Feldt.

Ritningar till förändring av Negern 1 från 1937, Stadsbyggnadskontorets ritningsarkiv.

Kulturhistorisk karaktärisering

Arkitekturhistoriskt värde: Bostads- och affärshuset utgör en god representant för
funktionalismen och sin tids byggande. En epok som är relativt dåligt representerad i centrala
Karlstad.
I gatuplan uppvisar butikslokalerna entrépartier och skyltfönster med en äldre utformning och
trädetaljer, vilket likaså är ett sällsynt inslag i Karlstads stadsmiljö.
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Negern 10 (f d Negern 6)

Byggnaden utmed Norra Kyrkogatan uppfördes för företaget Nermans trycksaker och stämplar
1946, efter ritningar av AB A Huse & Co. Byggnaden är uppförd i tre våningar, med en
byggnadsdel som sträcker sig bakåt i en våning och med en källarvåning i souterräng. Fasaderna
består av gult tegel, grunden är klädd med mörkt skiffer och fönstren med fyra lufter sitter
regelbundet placerade i långa rader. Södra gaveln är försedd med två runda fönsteröppningar i
första och andra planet. Den bakre byggnadsdelen har en lång rad av fönster längs hela södra
fasaden. Norra gaveln är utförd som en brandvägg utan fönster och vetter mot en parkering på
intilliggande gård. Huvudentrén ligger djupt indragen från fasadlivet med porten en trappa
upp. Entrén utgörs av en dubbeldörr av trä i ett äldre utförande. På var sida om porten sitter två
skyltskåp omfattade av trälister. I gatufasadens norra del fanns ursprungligen en inkörsport som
numera är igensatt.
Familjen Nerman började handla med stämplar och trycksaker redan 1882 när Axel Nerman tog
över Hjalmar Peterssons anrika bokhandel. Axels son konsul Åke Nerman grundade Nermans
Stämplar år 1921, en parallell rörelse till bok- och pappershandeln respektive ett bokbinderi. De
första lokalerna med tryckeri och stämpelfabrik fanns på Östra Torggatan där Betlehemskyrkan
numera är belägen. År 1946 flyttade Nermans till de då nybyggda lokalerna om 1800
kvadratmeter på Norra Kyrkogatan 1. I källaren inrymdes tvätt- och omklädningsrum, på första
våningen fanns tryckeriet, på andra våningen sätteriet och på tredje våningen fanns bokbinderi
och lunchrum. Med tiden och ökad tillverkning var det inte längre rationellt med produktion i
fyra plan. 1995 flyttade Nermans Grafiska från Karlstad centrum till en stor enplansfastighet på
Örsholmens industriområde.
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Nybyggnadsritningar daterade 1945 utförda av AB A Huse & Co. Stadsbyggnadskontorets ritningsarkiv.
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Kulturhistorisk karaktärisering

Bebyggelsehistoriskt värde: den forna tryckeribyggnaden är inte utpekad som kulturhistoriskt
värdefull i 1984 års bebyggelseinventering. I dag kan dock konstateras att byggnaden är ett
tämligen unikt exempel från en tid då det fortfarande uppfördes anläggningar av industriell
karaktär i stadskärnan.
Arkitekturhistoriskt värde: byggnaden har ett tidstypiskt utseende med ett fint utformat
entréparti i ett äldre utförande.
Arkitektoniskt värde: byggnaden har ett enkelt och funktionellt utseende, som stämmer väl
mot den verksamhet som den en gång var avsedd för, utan att för den skull sakna omsorg i
utförande och material.
Byggnaden har gult fasadtegel vilket är kännetecknande för ett antal byggnader uppförda i
kvarteret närmast Domkyrkan.
Lokalhistoriskt värde: byggnaden uppfördes av Karlstads äldsta familjeföretag.
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Beskrivning av fastigheter som inte berörs av detaljplan
Negern 2

År 1983 revs byggnaderna som fanns på fastigheten i kvarterets hörn vid Östra Torggatan och
Norra Strandgatan. Diös Västra Bygg AB uppförde ett stort hotellkomplex - Sara Hotel Winn
med Café Artist. Fasaderna består av rött tegel och i markplan dominerar rödbruna
aluminiumpartier. Mot Norra Strandgatan är bottenvåningen något indragen i anslutning till
entrén och en loggia bildas under de kraftiga stenpelarna. I dag heter hotellet Scandic Winn.
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Negern 4

Bostads- och affärshuset är beläget längs Norra Strandgatan och uppfördes efter ritningar av
John Wästlund och Tore Lindh daterade 1939 på beställning av Gustav Branzell, ägare till
Branzells Bilelektriska. I källarplan hade företaget en större verkstadslokal och i gatuplan fanns
butikslokaler. Byggnaden har varit i familjen Branzells ägo i alla år. Gustav Branzell bodde själv i
en av våningarna. 1976 flyttades verksamheten till Örsholmen.
Fasaden är tidstypisk för 1930-40-talets
funktionalistiska byggnadssätt med slätputsad
fasad, tvåluftsfönster samt stora fönster med ett
mindre sidofönster. Bottenplanets butikslokal
har ovanligt stora fönsterpartier. Det
välbevarade trapphuset markeras i husets mitt
där ett indraget parti rymmer vädringsbalkonger på vardera våningsplanet. Mot
gårdssidan finns balkonger.
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Negern 5

Norra skolan, belägen i hörnet Norra Strandgatan och Norra Kyrkogatan, uppfördes år 1877
och hade funktion som flickskola mellan åren 1878-1914.Byggnaden i två våningar uppvisar en
stram nyrenässans med slätputsade fasader avfärgade i en ljus gul kulör. Huvudfasadens
mittparti är markerat med ljusare avfärgade lisener, rundbågefönster och en trekantsgavel.
Fönstersnickerierna är röda. Taket är täckt med plåt. Fasaden mot gården har en enklare
karaktär. Flera fönsteröppningar i östra gaveln har satts igen.
Norra skolan är utpekad som kulturhistoriskt värdefull byggnad i Karlstad kommuns
inventering ”Kulturhistorisk bebyggelse i Karlstads kommun” från 1984; tidstypisk och välbevarad
skolbyggndad i klassicerande stil, med den ursprungliga karaktären bevarad.
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Negern 10 (f d Negern 6)

Byggnaden belägen i hörnet Norra Kyrkogatan och Herrgårdsgatan, uppfördes som bostadshus
år 1866 av landskamrerare Axel Andersson. Åren omkring sekelskiftet 1900 påbyggdes en
våning med vind och huvudentrén i gatufasaden flyttades till gårdssidan där ett utanpåliggande
trapphus uppfördes.
Sockelvåningen markeras med en grövre puts medan övriga
våningar har slätputsade väggar. Fönstren är spröjsade och
målade bruna. Ovan den breda takfoten finns en fronton med ett
runt vindsfönster. Byggnaden utgör ett av stadens äldsta stenhus.
Två vackra balkonger med räcke och konsoler i smidesjärn,
tidstypiska för sekelskiftet 1900, pryder gatufasaden. Mot
baksidan finns enklare vädringsbalkonger i anslutning till
trapphuset.
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Negern 10 (f d Negern 9)

Bostads- och affärshus beläget längs Herrgårdsgatan, mittemot Domkyrkan, uppfört för
Motoraktiebolaget efter ritningar daterade år 1944. Fastigheten har en långsträckt
byggnadskropp och en arkitektur som tar upp Lagbergets höjdskillnader på ett mycket
sofistikerat sätt. Byggnaden har gult fasadtegel vilket är kännetecknande för ett antal byggnader
uppförda i kvarteret närmast Domkyrkan.
Byggnaden har ett tidstypiskt utseende med granitsockel och fasader av gult tegel som bryts upp
av tvålufts- och treluftsfönster. Balkongräckena har kvar sitt originalutförande och flera
skyltfönster har fortfarande kvar omfattningar av trä. Dessvärre har lägenhetsfönstren bytts ut.
Gårdsfasaderna har en grovt putsad fasad som harmonierar med gatufasadens gula tegel.
Lägenheterna är här försedda med vädringsbalkonger vars räcken är i originalutförande med
blomlådshållare. Fönster och balkongdörrar har möjligen kvar ett äldre utförande mot gården.
Fastighetens tak är lagt med rött tvåkupigt tegel och skorstenarna har det röda teglet synligt.
Takfoten är fint utformad med en tandsnittslist i tegel.
Motoraktiebolaget bildades 1936 av Johan Walfrid Gustafsson och försålde bilar och traktorer
av märket Volvo. Kontor, verkstad och reservdelslager fanns på Järnvägsgatan 1. När firman
expanderade köptes två tomter på Herrgårdsgatan där man uppförde en modern verkstad,
plåtslageri, måleriverkstad samt lagerlokaler.
Bygglovsansökningar om butiksskyltar i stadsbyggnadskontorets arkiv berättar om fastighetens
verksamhet: 1945 ”Volvo Service”, 1956 ”Gylners VW”, 1962 ”Lecab”, 1968 ”Björks
bilverkstad DAF”, 1969 ”Zeuthen & Aagaard, maskiner för moderna kontor”, 1973 ”SVEMA Bil
AB”.
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Flera originaldetaljer är bevarade i fastighetens exteriör.
Foto: Carina Johansson, Värmlands Museum 2008.
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Fördjupad undersökning - Negern 10 Betlehemskyrkan
Folkrörelserna

Ur 1800-talets industrisamhälle växte olika folkrörelser fram med idéer som handlade om
folkets levnadsvillkor och demokratiska rättigheter. De tre största var nykterhetsrörelsen,
arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen.
Det fanns en kritik mot statens och kyrkans makt över medborgarna, som svensk kunde man
enbart tillhöra den evangelisk-lutherska kyrkan, som var statskyrka. År 1858 upphävdes det så
kallade konventikelplakatet som förbjöd religiösa sammankomster utan prästs närvaro. En våg
av religiös väckelse spreds nu genom landet. De så kallade dissenterlagarna som staten införde
åren 1860 och 1873, reglerade dock vilka frikyrkosamfund som man fick ansluta sig till om
man begärde utträde ur Svenska Kyrkan. De som bildades under den första tiden var:
Baptistförbundet 1857, Metodistkyrkan 1868, Svenska missionsförbundet 1878,
Adventistsamfundet 1880 och Helgelseförbundet 1887. Missionskyrkan, Pingströrelsen och
Katolska kyrkan är i dag de största svenska kyrkorna efter Svenska kyrkan.
Svenska Missionsförbundets kyrkobyggande

De första bönehusen som uppfördes på 1800-talet var företrädesvis enkla rektangulära
byggnader som liknade den omkringliggande profana bebyggelsen. År 1840 uppfördes
Engelska kyrkan i Stockholm. Engelska kyrkan kom att bli förebild för svensk frikyrkoarkitektur
långt in på 1900-talet: det rektangulära kyrkorummet var funktionellt, enkelt och osmyckat,
men ända av hög arkitektonisk kvalitet. Salen omgavs av fond- och sidoläktare och
kyrkbänkarna var orienterade mot talaren i den centralt placerade predikstolen. Entrén utgjordes
av tre tätt placerade portar (Holmblad, Inger-Britt 2002).
Förutom influenser från England inspirerade amerikansk kyrkoarkitektur. Kontakterna spreds
via svenska immigranter som uppförde s.k. tabernakel, stora kyrkor med centraliserad
planlösning och sidoställt torn. Det amerikanska sättet att bygga ansågs både som funktionellt
och estetiskt tilltalande (Holmblad, Inger-Britt 2002).
På 1850-talet infördes den planlösning som med tiden blev ett allmänt vedertaget begrepp i
hela landet ”Stora och lilla salen samt köket”. Kyrkorummet var rektangulärt med en estrad på
ena kortsidan där talarstolen vanligen var placerad. Om de ekonomiska förutsättningarna tillät
placerades en piporgel med dekorativ fasad på läktaren ovan talarstolen. (Holmblad, Inger-Britt
2002).
Mot sekelskiftet 1900 börjar man kalla bönehusen för missionshus eller missionskyrkor.
(Holmblad, Inger-Britt 2002). År 1892 fick E A Hedin uppdrag av Svenska Missionsförbundet
att sammanställa mönsterritningar för missionskyrkor av olika storlek. De var alla traditionellt
utformade med en rektangulär form samt i olika grad försedda med kyrkliga former som torn,
spetsiga eller runda fönster, fyrpass, kors m.m. (Lindahl, Göran 1955).
Tiden efter sekelskiftet 1900 började missionshusen få en alltmer kyrklig stil, med torn och
spetsbågiga fönster. Nationalromantik och jugend införde en ny formrikedom också i
missionskyrkornas arkitektur (Holmblad, Inger-Britt 2002).
Församlingarnas utökade verksamheter innebar med tiden nya behov av olika biutrymmen,
vilket förändrade kyrkornas utformning. År 1919 utgav arkitekt Eskil Sundahl, på uppdrag av
Svenska Missionsförbundet, en ny serie mönsterritningar till missionskyrkor. Ett häfte med åtta
förslagsritningar innehöll kyrkobyggnader både av trä och sten och var tänkta för olika delar av
Sverige. Själva utformningen av kyrkan var dock helt ny och består nu två byggnadskroppar
lagda i vinkel. Den del som innehåller samlingssalen markeras genom takets höjd, ett torn eller
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takryttare. Den vinkelställda byggnaden har en lägre takhöjd och en helt profan karaktär. Här
inryms ”den lilla salen” som lätt kan sättas i förbindelse med den stora. Vidare finns kök och
övriga biutrymmen såsom en grupp mindre rum för styrelsesammanträden, bibliotek,
sångkörens övningar, bostäder för predikant och vaktmästare. Sundahl sökte en väldig
rymdverkan i gudstjänstsalen, vilket var hans främsta medel för att uttrycka de religiösa värden
han såg i uppgiften, ”enkelhet och värdighet” nämns i hans förord till ritningarna. Liksom i
den samtida kyrkliga byggnadskonsten anknyter Sundahls mönsterritningar till äldre
byggnadstraditioner (Lindahl, Göran 1955 och Holmblad, Inger-Britt 2002).
Ritningarna tycks dock inte ha använts särskilt flitigt. Dock byggdes en del missionshus under
1920-30-talet med stildrag från Sundahls ritningar, i en konstvetenskaplig avhandling nämns
Töreboda missionskyrka från 1927 och Karlstads Missionskyrka från 1928 (Holmblad, IngerBritt 2002).
Sammanfattningsvis kan sägas att det som från början haft funktion som enkel väckelselokal
med ett profant yttre med tiden markeras som Missionskyrka med en mer monumental
exteriör. Svenska Missionsförbundet hade ett kluvet arv, det lutherska och det reformerta, som
på olika sätt influerade arkitekturen och till en början fanns en tveksamhet till de kyrkliga
formerna. Efter sekelskiftet 1900 minskade motståndet och arkitekturen uppvisar en blandning
av sakralt och profant. I exteriören gick det även att avläsa vilken del som var gudstjänstrum och
vad som var biutrymmen.
Liturgiskt skedde också förändringar vad gäller nattvardsgången, vilket främst Svenska kyrkan
ägnat sig åt. Interiört tillkommer nattvardsbord, altare och altarrundel i många frikyrkor.
Gudstjänstrummen förskönades alltmer, exempelvis genom krukväxter på estradräcket eller
genom att placera ljusstakar och en uppslagen bibel på nattvardsbordet eller genom målningar
av motiv eller tankespråk.
Utvecklingen under 1900-talets sista decennier har gått i riktning mot mindre stadsdelskykor,
där församlingarnas utökade verksamhet i högre utsträckning kunnat beredas särskilda lokaler.
Många av de äldre stora missionshusen och missionskyrkorna har rivits eller ombyggts.
Bakgrund till Betlehemskyrkans tillkomst

År 1861 bildades Karlstads Missionsförsamling. Ett första konventikel hölls i den s.k.
Hagströmergården, på tomten mitt emot Gamla Badhuset. Till en början hade den nybildade
församlingen sammankomster i privata hem och i provisoriska lokaler. År 1876-77 byggdes en
första större kyrkobyggnad, även den kallad Betlehemskyrkan. Församlingen hade då 130
medlemmar men var ständigt växande så kyrkan gavs sittplatser för så många som 600 personer
(Karlstads Missionsförsamling 1978).
Med tiden blev också denna kyrka för trång och oändamålsenlig. I början av 1920-talet började
man planera för en ännu större kyrka. 1921 inköptes hörntomten i kvarteret Negern för 85.000
kronor. Johan och Olof Wästlund, som hade byggnadsfirma Bröderna Wästlund, satt i
församlingens styrelse och inkom med ett anbud på att bygga nya kyrkan för 250.000 kronor.
Den sammanlagda kostnaden beräknades till 350.000 kr och möjliggjordes genom insamlingar
och donationer av församlingens medlemmar (Wästlund, Olof 1954).
År 1926 startade arbetena. Ett garveri på tomten revs och jordmassor schaktades undan.
(Karlstads Missionsförsamling 1978). Grunden visade sig problematisk då den sluttade kraftigt,
från 8 meter i ena änden till 20 meter i den andra. Man beslutade sig för att gjuta en mycket
tjock och väl armerad grundplatta, som på inget ställe fick vila på bergbotten. Plattan göts under
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hela kyrkan och gick långt ut under Östra Torggatan och in på granntomten på östra sidan
(Wästlund, Olof 1954).
Planlösningen för kyrkans inre gjordes av byggmästare Johan Wästlund med hjälp av Otto Feldt
som var anställd i firman och som också var medlem i församlingen. Planerna gjordes utifrån
styrelsens önskemål och Svenska Missionsförbundets typritningar var vägledande för byggandet
av Betlehemskyrkan.
Bror Almquist, då verksam vid Kungliga Byggnadsstyrelsen, utförde de rent arkitektoniska
ritningarna såväl interiört som exteriört, utifrån byggnadsfirmans förslag. Planläggningen och
utformningen av den samtidigt uppförda vinkelbyggnaden blev Bröderna Wästlunds firma med
Otto Feldts uppgift (Wästlund, Olof 1954).
Invigningsgudstjänst hölls den 13 oktober 1928 och kyrkan hade nu sittplatser för 900
personer. Det fanns möjlighet att öppna upp mot den ”lilla salen” där ytterligare 200 platser
fanns. Senare ombyggnader har dock minskat sittplatserna.
Konsthistorikern Göran Lindahl berättar att utformningen föregicks av långvariga diskussioner
inom församlingen. De äldre medlemmarna önskade en enkel byggnad närmast utformad som
en profan mötessal, medan andra, med den konstintresserade byggmästaren i spetsen, önskade
sig det motsatta (Lindahl, Göran 1955). Den gamla Betlehemskyrkan hade haft en enkel form
som i planlösning liknade Engelska kyrkan. Den nya Betlehemskyrkan kom att få en
monumental kyrklig stil, nästintill ett katedralliknande utseende.

Betlehemskyrkans exteriör år 1948.
Foto: Värmlands Museums arkiv.
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Betlehemskyrkans interiör år 1928.
Foto: Värmlands Museums arkiv.

Arkitekten Bror Almquist (1864-1939)

Bror Almquist föddes år 1864 i Borgvik men växte upp på gården Elvenäs i Nors socken i
Värmland. Han var verksam som arkitekt från 1890-talet fram till sin bortgång 1939. I början
av karriären arbetade han för Isak Gustaf Clason, en betydelsefull arkitekt som kom att
rekommendera Bror Almquist för en rad arbeten. År 1898 blev Almquist utnämnd till arkitekt
utom stat inom Överintendentsämbetet och fick nu många uppdrag därigenom. Bror Almquist
ägnade sig i hög grad åt den kyrkliga arkitekturen och ritade ett antal nybyggnadsritningar för
kyrkor samt utförde ritningar för en mängd kyrkorestaureringar. Bland de kyrkor han ritade i
Värmland kan bland annat nämnas Forshaga kyrka 1921, Dalby kyrka 1928, Blomskogs kyrka
1929 och Lundsbergs kyrka 1930 (Backman, Elisabeth 1998).
Bror Almquist arbetade i en nationalromantisk tradition som också dominerade de samtida
kyrkobyggnadsidealen tiden kring och efter sekelskiftet 1900. Förebilder hämtades från äldre
svensk arkitektur där ”äkta material” och lokala byggnadssätt lyftes fram. Fasader gavs ofta ett
mer slutet och mindre utsmyckat utförande. Tegel, natursten, mörka trädetaljer, robusta portar
och småspröjsade fönster är karaktäristiskt för stilen.
Bror Almquist inspirerades av en äldre kyrkoarkitektur och lånade formspråk ur olika epoker.
Flera av hans kyrkor karaktäriseras av en höjdsträvan med branta takfall, höga torn och smäckra
spiror. Takfallen är också i flera fall brutna och avdelade av en s.k. italian, ett fönsterförsett
smalt vertikalt parti. Skiffer var ett takmaterial som ofta användes, men inte det för Värmland
typiska ljusa Glavaskiffret, utan det mörkare Grythytteskiffret. Den lökformade ansvällningen
som finns på Betlehemskyrkans tornspira är också ett för honom återkommande motiv. När det
gällde färgsättning inspirerades han av 1600- och 1700-talets färgrika interiörer (Backman,
Elisabeth 1998).
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Kyrkorummen karaktäriseras av ljus och rymd och han lade stor vikt vid den konstnärliga
utsmyckningen. När man studerar hans kyrkointeriörer i de Värmländska kyrkorna återkommer
en dovt grågrön kulör i färgsättningen. Likaså en geometrisk kvadratisk form är vanligt
förekommande som dekorativt inslag i interiörens snickerier. I vissa fall som enstaka rutor, som
i Betlehemskyrkan, och ibland som ett gallerverk.

Betlehemskyrkans interiör år 1928.
Foto: Värmlands Museums arkiv.

Betlehemskyrkans interiör år 1941. På bilden ses Värmlands Kristliga Sångförbund.
Foto: Värmlands Museums arkiv.
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Byggnadshistorik

Vinkelbyggnaden uppfördes samtidigt som kyrkodelen. Enligt ursprungsritningarna inreddes i
källarvåningen slöjdrum, förråd, herr- och damtoaletter. I bottenvåningen fanns vestibul, lilla
salen, serveringsrum och en köksavdelning. Andra våningen hade två salar, som enligt uppgift
kallades ”röda och blå rummen”, i norra delen en vaktmästarbostad om två rum och kök samt
kapprum och hall. Tredje våningen inrymde styrelsens rum kombinerat med bibliotek, en
större sångsal samt ett gästrum som på ritningen benämns ”kommittérum”.
Kyrkodelen upptas på ritningen av den stora gudstjänstsalen som benämns som kyrkosal.
Vapenhuset anges dock som vestibul. På vardera sida om vestibulen finns ett litet utrymme som
benämns som ”biljettkontroll”. Dagens skyltskåp för meddelanden utgörs troligen av de äldre
biljettluckorna. Ritningen visar en altarrund framför estraden. Äldre fotografier visar också att
gudstjänstsalen från början var försedd med altarring med altare och antependium innanför.
Detta var Bror Almquist idé och församlingens förundrades över utformningen, då detta inte
förekom i frikyrkosammanhang (Karlstads Missionsförsamling 1978). Ritningarna visar vidare
en passage bakom estraden i öster som leder till ett predikantrum samt ett arkivrum.
Vissa förändringar i Betlehemskyrkan skedde efter hand och enligt uppgift var Otto Feldt ofta
anlitad. År 1955 ombyggdes vestibulen i vinkelbyggnadens nedre plan och en expedition för
pastorn inrättades. Predikantrummet bakom gudstjänssalen omgjordes också men det är oklart
vid vilken tidpunkt.
I början av 1960-talet var det sonen Janne Feldt som övertog planeringsarbetet för de mer
omfattande arbetena. I samband med församlingens hundraårsjubileum år 1961 skedde
ombyggnad av kyrkodelen och av vinkelbyggnaden. Estraden i gudstjänssalen flyttades fram för
att göra ett större utrymme, för att få bättre plats för musiker och sångare samtidigt. Altarpartiet
omformades och fick stenbeläggning. Bänkarna gavs stoppning i sits och ryggar. En del
inventarier tillkom, bland annat ambo och dopfunt samt en del konstnärlig utsmyckning.
1962 gjordes en ritning av Feldt-Florén avseende ”sanering av gård”. Ritningen visar en låg
garagebyggnad belägen längst in på gården med plats för två bilar, soprum samt cykelrum.
Gårdsutrymmet längst in i nordost var avsett för klädtork och mattpiskning.
1965 lades så kallad Tapiflexbeläggning på estradens och läktarnas golv.
I vinkelbyggnaden byggdes den forna vaktmästarbostaden om till ungdomslokaler ”SMUgården”. Lokaler för ungdomar iordningställdes även på tredje våningen liksom lokaler för
musikkåren. Styrelserummet gjordes om till mysrum. Lilla salen gavs nytt golv och nya
inventarier (ritningar daterade 1965 av Janne Feldt samt Karlstads Missionsförsamling 1978).
1991-1992 skedde om- och tillbyggnadsarbeten efter ritningar av Skanark AB och Janne Feldt.
Gårdshuset invigdes 1993. Ritningar visar att den låga tillbyggnaden på gården inrymmer
kapprum och lekrum. I vinkelbyggnaden inreddes bland annat ett nytt kaffekök och det gamla
köket blev musikkårens förråd. En hiss installerades intill det gamla trapphuset. I den ”lilla
samlingssalen” inreddes en servering. På det översta planet inreddes bland annat arbetsrum och
församlingsexpedition. I källaren finns scoutrum och diverse förråd. Ritningarna visar att
kyrkorummet försetts med kapprum samt ljudrum i de bakre delarna under fondläktaren. WC
och förråd finns i de båda utrymmena intill vapenhuset liksom en WC i det norra trapphuset.
Hösten 1998 utfördes konservatorsarbeten av Cecilia Skoglund, Värmlands Museum.
Vapenhusets väggar genomgick en ytrengöring och vapenhusets ådringsmålade dörrar
bättringsmålades.
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Betlehemskyrkans exteriör 2008.
Foto: Carina Johansson Värmlands
Museum.

Aktuell beskrivning
Betlehemskyrkans exteriör

Betlehemskyrkan är belägen på en hörntomt i kvarteret med huvudentrén placerad mot den
livligt trafikerade Östra Torggatan. Kyrkan består av två byggnadskroppar lagda i vinkel, där den
sakrala delen som innehåller gudstjänstsal har en tydlig yttre kyrklig prägel. Byggnadsdelen som
är förlagd in mot gården är lägre och har en profan karaktär. Här inryms den ”lilla salen” samt
församlingens alla biutrymmen. Ingång sker genom en låg tillbyggnad från 1993.
Betlehemskyrkans fasad är hållen i en stram nationalromantisk stil med ljusa slätputsade fasader
som är sparsamt dekorerad med lisener och ankarslut. I fasaden anges också byggnadsåret med
stora järnsiffror. Fasaderna bryts upp av högsmala rektangulära småspröjsade fönster. I
kyrkodelens andra våning är fönstren än högre och rundbågiga. Ovan de tre fönstren i
huvudfasadens andra våning finns infällda puttihuvuden av granit. Kyrkan är försedd med ett
sidoställt kvadratiskt hörntorn med kupolliknande kopparklädd tornhuv och spira. Kyrkspiran
kröns av Betlehemsstjärnan. Det branta säteritaket är klätt med skiffer från Grythyttan och
takfallen är avdelade av en s.k. italian, ett fönsterförsett smalt vertikalt parti. På taknocken sitter
ett kors med en stiliserad törnekrona. På gavelspetsens kopparplåt finns en låga som
symboliserar Den Helige Ande. Under taknocken finns en relief i form av Jesusmonogrammet,
IHS.
Entrén mot Östra Torggatan består av tre rundbågiga portaler. Ovan entrépartiet sitter en infälld
granitrelief föreställande Jesu moder med barnet. Motivet ritades av Bror Almquist och utfördes
av en bildhuggare Ljunggren. Granitarbetena utfördes på Västkusten. På var sida om
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entréreliefen finns den fembladiga rosen, Marias blomsterattribut. Ovan reliefen står texten
”Anno 1928” och nedan motivet står ”Betlehemskyrkan”. Stora svarta lampkåpor sitter på
vardera sida om reliefen. De pryds av latinska kors och ovan glaset finns bokstaven A respektive
O på den andra kåpan, vilket syftar på grekiska bokstäverna alfa och omega, liksom på
Jesusutsagan ”Jag är A och O”.
Kyrkportarna utgörs av tre plåtklädda pardörrar som är målade i en ljusgrå kulör. Järnsmidet i
de små fönstren består av ett grekiskt kors som hålls samman av Mariarosen i mitten. De fyra
spiralformerna runt korset sägs symbolisera vetekornet - Guds Ord - som sås ut genom
predikan. Symboliken finns i Jesu liknelse om den fyrhanda sädesåkern (Karlstads
Missionsförsamling 2008). Portikens putsade tak är försett med ett ramverk av mörkt trä och
har en non-figurativ dekorativ bemålning i blått och vitt som möjligen kan leda tankarna till ett
himlavalv. Framför varje port hänger en vacker vit klotlampa. Ytterligare en port finns i det
sidoställda tornets bottenvåning.

Huvudentrén mot Östra Torggatan respektive sidoentrén från Herrgårdsgatan.
Foto: Carina Johansson Värmlands Museum 2008.

Ovan entrén mot Herrgårdsgatan sitter ett runt fönster vars motiv består av den liggande åttan,
återfödelsens symbol. Ovan fönstret sitter en relief föreställande en lyra som vilar på en
uppslagen bibel. Kring lyrans fot ligger en olivkvist. I portiken sitter en sten, vilken sägs
representera de enskilda medlemmarna i kyrkan, som tillsammans med apostlarna, profeterna
och Kristus på detta vis symboliskt fogas samman i kyrkan (Karlstads Missionsförsamling
2008). Entrépartierna med sina granitarbeten och sina solida ståldörrar utstrålar en rustik
nationalromantik.
Enligt uppgift togs teglet som användes vid kyrkans uppförande från Alsters tegelbruk. Grovt
virke till takstolar, torn m.m. togs från Ramholmen i Vänern vilket flottades och sågades till i
Skattkärr (Wästlund, Olof 1954).
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Betlehemskyrkans vinkelbyggnad respektive entréparti i en lägre tillbyggnad från 1993.
Foto: Carina Johansson Värmlands Museum 2008.

Vinkelbyggnadens exteriör

Vinkelbyggnaden som inrymmer församlingens biutrymmen ligger i vinkel placerad mot
kyrkodelen. Ett mindre gårdsutrymme bildas mot Östra Torggatan. Vinkelbyggnaden har en ljus
putsad fasad likt kyrkodelen men saknar utsmyckningar samt har en mer profan karaktär. I
översta våningen är fasaden plåtbeslagen med en plåt som ansluter till putsens kulör. Detta
utförande finns med också på ursprungsritningarna. Taket är belagt med plåt. Fönstren är
småspröjsade och har olika storlek i vardera våningen. I bottenvåningen sitter blyspröjsade
smårutiga glas, svagt skiftande i olika kulörer. Entré sker genom en lägre tillbyggnad med stora
glasade partier som tillkom 1993.
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Betlehemskyrkans gudstjänstsal. Foto: Carina Johansson Värmlands Museum 2008.

Betlehemskyrkans interiör

Betlehemskyrkans plan består av ett treskeppigt långhus, läktare på tre sidor som innesluter
salen samt en orgel placerad bakom predikstolen. Samlingssalen är stor och rymlig med god
akustik. Två pelarrader bär upp två sidoläktare och en fondläktare. Pelarraderna stiger upp
genom kyrkorummet och strålar vidare upp mot det högvälvda taket.
Via huvudentrén träder besökaren in i vapenhuset. Golvet är belagt med fyrkantiga
kalkstensplattor. Färgsättningen är hållen i en mild närmast pastellartad färgskala. Armaturer av
blyinfattat klarglas ger rummet ett dunkelt sken. Väggarna är putsade och avfärgade i en
rosabeige kulör och är dekorationsmålade. Målningen föreställer korintiska kolonner i par om
två. I kapitälet finns Betlehemsstjärnan avbildad. Taket har en gråblå något flammig bemålning
som liknar den i portalens tak. Taket som har avfasade kanter avslutas med en bred bemålad
trälist. Rakt fram i en väggnisch finns en målad minnestext från kyrkans uppförande. Därunder
står ett ådringsmålat elementskydd tillika avställningsbord med en vas och en ljusstake på. Två
dörrpar ådringsmålade i brunt leder vidare in i gudstjänstsalen. Dörrbladens övre halva består av
ett ramverk av trä som innefattar blyspröjsade smårutiga glas, svagt skiftande i olika kulörer. I
vardera sidovägg sitter ett skyltskåp för programmeddelanden.
I vapenhusets nord- och sydvägg finns vardera en enkeldörr ådringsmålade i brunt. Via dessa
nås två trapphus med kalkstenstrappor och svarta smidesräcken. Väggarna är vackert
marmorerade i en dov grå-blå kulör. Det nedre väggfältet har en mörkare blågrå ton. Via
trapporna nås kyrkorummets läktare.
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Interiöra bilder från Betlehemskyrkans vapenhus. Foto: Carina Johansson Värmlands Museum 2008.

Dörrar mellan kyrkorum och vapenhus, armatur i vapenhuset samt ett av trapphusen.
Foto: Carina Johansson Värmlands Museum 2008.

Kyrkorummets golv består i bänkkvarteren av oljade brädor medan golv i mittgångar och
framför estraden har mönsterlagt tegel. Väggar och tak under läktare har en grå färgsättning.
Golvsocklar är grönlaserade och dörrar har en grön marmorering. Gudstjänstrummets
innanfönster utgörs av blyspröjsade smårutiga glas som är svagt skiftande i olika kulörer.
Läktarnas barriärer är grönmarmorerade med en rosaröd överliggare. I barriärerna finns
ankarkors vilket är en äldre kristen symbol. Läktarbarriärens dekoration består av fyrkantiga
rutor som ska leda tankarna till öppna fönster som i sin tur symboliserar Den Helige Ande som
släpper igenom ljuset. Samma motiv finns också på kyrkbänkarnas gavlar. Den kvadratiska
formen återkommer som tidigare nämnts i Bror Almquists interiörer. På varannan bänkgavel
finns också motiv från nattvarden – kalken och brödet. Tidigare delades nattvarden ut i
bänkarna. I en paus placerade man om sig till varannan bänk för att utdelarna skulle kunna röra
sig fritt däremellan. När man firar nattvard i dag går medlemmarna fram till ett nattvardsbord
som står placerat framför estraden.
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Läktarbarriär, bänk samt taklanterin. Foto: Carina Johansson Värmlands Museum 2008.
Taket har en gråvit kalkfärg utan dekorationsmålning och är uppbyggt med ett mångfacetterat
nätvalvssystem. Takbågarnas konstruktion består enligt uppgift av kraftiga bågjärn klädda med
galvaniserat ståltrådsnät. På nätet är ett så kallat rabbitsputs slaget, en blandning av murbruk,
gips, nöthår och draglim. Ovan rabbitsputsen finns ett lager cement för att skydda järnen i
armeringen (Wästlund, Olof 1954). Gudstjänssalens åttkantiga takfönster/lanternin är utfört i
bränt antikglas med blyinfattning och har ett grekiskt kors i sin mitt. Från korset utgår strålar
som mynnar ut i moln. Den åttkantiga formen har sin betydelse i att Jesu uppståndelse
uppfattas som den ”åttonde skapelsedagen”, som en inledning till den nya tidsåldern. Molnet
har också symbolisk anknytning till olika berättelser ur Gamla och Nya Testamentet.
Bror Almquist ritade kyrksalens ljuskronor som inköptes från Nordiska Kompaniet i Stockholm.
Mellan två rader av mässingsskärmar hänger grekiska kors infattade i den runda
oändlighetssymbolen. På gudstjänstsalens väggar sitter också mässingslampetter i matchande
utförande.
J. A. Zetterquist & Son i Örebro byggde och levererade orgeln, som infogades i gudstjänstrummets frontparti, på estraden. Orgelfasaden har dekorationer i form av snäckor med ett
latinskt kors på. Vid orgelpiporna finns Mariarosen och vingarna. Ovan orgelns manualer sitter
en lyra vars vingar är prydda med Mariarosen. Ovan orgeln finns en fondmålning utförd i al
seccoteknik av konstnären Yngve Lundström, Stockholm. Motivet föreställer ett lamm med en
segerfana som vilar på en regnbåge. Här finns också symbolen för Guds allseende öga och en
duva.

Betlehemskyrkans orgel och
väggmålningen ovan densamma.
Foto: Carina Johansson Värmlands
Museum 2008.
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Estrad med predikstol, ambo m.m.
Dopfunt och textil utsmyckning.
Foto: Carina Johansson, Värmlands Museum
2008.

Predikstolen är placerad på estradens mitt och är dekorerad med ett kors med en törnekrans.
Antependiet är prytt med Andens duva. Under predikstolen finns ett kerubansikte omgett av
vingar. Estradens textil är broderad med växtmotiv. Ambon är av trä och formgavs av Janne
Feldt i samband med 1961-års ombyggnad. Framsidan har tolv kvadratiska fält vilket syftar på
det heliga tolvtalet. Kormattan och textilen över dopfunten är formgivna av textilkonstnärinnan
Ethel Halvarsson. Kormattans dominerande motiv är den blåa mittranden och ett mönster med
korsmotiv.
I kyrkan finns både dopfunt för barndop och en
dopgrav som används vid vuxendop. Dopgraven
finns under estradens valv. I valvet ovan
dopgraven finns motivet av ett vinträd.
Dopfunten från 1961 är utförd i kalkad ek och
mässing. I anslutning till dopfunten står ett
sidoaltare med några ikoner.

Dopgrav och målning med motiv av ett vinträd.
Foto: Carina Johansson, Värmlands Museum 2008.

Gudstjänstsalens psalmnummertavlor kröns av Betlehemsstjärnan omgiven av ett vingpar.
Fönstren över fondläktaren är blyinfattade och har motiv som föreställer korset, ankaret och
hjärtat.
Enligt uppgift levererades snickerierna av Karlstads snickerifabrik. Målningsarbetet utfördes av
målarmästare A.G. Frödin Karlstad. Målningsarbetena utfördes av firman A.G. Frödin och David
Bäcker. Konstsmed Karl Magnusson från Gunnarskog utförde trappsmidet upp mot läktarna.
Blyinfattade antikglasfönster levererades av David Boman Karlstad, vilken även gjorde andra
glasarbeten (Wästlund, Olof 1954).
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Fondläktare respektive sidoläktare. Foto: Carina Johansson, Värmlands Museum 2008.
Från estraden når man sidoläktarna liksom två trapphus. Över fondläktaren sitter tre höga
blyinfattade glasfönster med kristna motiv föreställande korset, ankaret och hjärtat.
Det ena trapphuset förbinder gudstjänssalen med vinkelbyggnaden, det andra trapphuset leder
ned till entrén mot Herrgårdsgatan. Det förstnämnda är ett trapphus av trä, det andra är av sten.
Bakom estraden i öster finns i bottenplan en korridor som leder till ett andaktsrum, vilket
ursprungligen var predikantrum, samt ett arkivrum.

Sidotrappor från estraden leder till sidoläktare liksom till två trapphus. Foto: Carina Johansson Värmlands Museum 2008.

Ett andaktsrum har inretts i det forna
predikantrummet. Foto: Carina Johansson Värmlands
Museum 2008.
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Vinkelbyggnadens interiör

Entré till församlingens verksamhetslokaler sker genom den tidigare nämnda lägre
tillbyggnaden från 1993, inrymmandes kapprum, wc och lekrum. Vinkelbyggnadens
församlingslokaler fick sitt nuvarande utseende vid 1993-års ombyggnadsarbeten. Ytskikt som
golv och väggar har förnyats och tak har sänkts. Planlösningen har ändrats bland annat genom
att flera mindre arbetsrum har tillkommit. Den ursprungliga lilla samlingssalen är avdelad med
skjutdörrar i två utrymmen, en cafédel och en samlingssal med podium. Rummen kan öppnas
upp och sättas i förbindelse med den stora gudstjänssalen i kyrkodelen. I församlingssalen sitter
en textil triptyk med ett motiv som bygger på Hjalmar Gullbergs dikt ”Tre träd i Judalandet,
gjord av Lena Söderlund och Hans Thyberg. Konstverket är en gåva från Skanska från 1993.
I vinkelbyggnadens nedre plan är fortfarande den äldre karaktären påtaglig. Hög takhöjd,
småspröjsade fönster och omsorgsfullt utformade dörrar, spröjsade med smårutiga glas som är
svagt skiftande i olika kulörer likt fönstren.
Via ett stentrapphus når man övriga verksamhetslokaler samt församlingens expedition.
Bland äldre bevarade detaljer finns också här spröjsade fönster och äldre dörrar försedda med
speglar och spröjsade glasrutor. Trapphuset är försett med smidesräcken likt kyrkobyggnaden i
övrigt.

Ovan t.v. kapprum i 1993 års tillbyggnad.
Ovan t.h. visar delar av den forna vestibulen.
Nedan t.h. visar caféet. Foto: Carina Johansson Värmlands
Museum 2008.
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Korridor bakom café och lilla församlingssalen samt interiör bild av lilla församlingssalen. Foto: Carina Johansson Värmlands Museum 2008.

Stentrapphus i vinkelbyggnaden, bilder från verksamhetslokaler i vinkelbyggnadens övre våningsplan. Foto: Carina Johansson Värmlands Museum
2008.

Äldre bevarade dörrar in mot vinkelbyggnadens södra grupprum samt norra grupprummet. Foto: Carina Johansson Värmlands Museum 2008.
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Kulturhistorisk karaktärisering

Det kulturhistoriska värdet består av en kombination av flera delvärden. Betlehemskyrkan
besitter flera delvärden: samhällshistoriskt och bebyggelsehistoriskt värde,
arkitekturhistoriska och arkitektoniska värden som också har det förstärkande motivet
kvalitet. Vidare finns upplevelsevärden, lokalhistoriskt samt miljömässigt värde.
Samhällshistoriskt värde: I Betlehemskyrkan, liksom i andra frikyrkobyggnader manifesteras
landets demokratiseringsprocess, som i mångt och mycket hade sitt ursprung i folkrörelserna.
Bebyggelsehistoriskt värde: Betlehemskyrkan har ett stort bebyggelsehistoriskt värde som ett
tidstypiskt och välbevarat exempel på en stadsmässig missionskyrka.
Arkitekturhistoriskt värde: Betlehemskyrkan representerar de missionshus som uppfördes
under 1920-30-talet med stildrag från Eskil Sundahls och Svenska Missionsförbundets
förslagsritningar; vinkelbyggnaden tillsammans med samlingssalen utgör en helhet.
Byggnadsdelen som inrymmer gudstjänstsalen har en påtaglig kyrklig karaktär medan
vinkelbyggnaden som inrymmer församlingens biutrymmen har en profan karaktär.
Interiören har en påkostad utformning som äger stora arkitekturhistoriska värden. Det stora
kyrkorummet har den traditionella väckelsesalens planlösning med tresidig läktare, centralt
placerad talarstol och orgel vid fondväggen. Dock förekommer ovanligt många kyrkliga former
i salen.
Trots att vissa förändringar av kyrkorummet skett (1961 och 1993) finns mycket av det
ursprungliga utseendet bevarat.
Betlehemskyrkan utgör en karaktäristisk kyrka för den i länet ofta anlitade arkitekten Bror
Almquist. Stilmässigt arbetade han i en nationalromantisk anda och lade stor vikt vid den
konstnärliga utsmyckningen, vilket kommer väl till uttryck i Betlehemskyrkan.
Arkitektoniskt värde: Betlehemskyrkan har höga estetiska värden som förmedlas genom en
monumental utformning samt genom gudstjänstrummets konstnärliga utsmyckning, som
samtidigt uttrycker enkelhet och värdighet, frikyrkobyggandets ledord. Byggnaden har en
genomarbetad gestaltning som både i helhet som i detaljer präglas av kvalitet.
Upplevelsevärden: Interiört ges särskilda rumsliga upplevelser genom kyrkorummets vackra
och mångfacetterade valv som ger rymdverkan. Läktarna bidrar också till en särskild rumslighet
genom sin samlande och omslutande karaktär.
Lokalhistoriskt värde: Betlehemskyrkan, med sitt monumentala utförande, ger kunskap och
förståelse för omfattningen av frikyrkorörelsens verksamhet i Karlstad och inom sitt distrikt.
Kyrkan byggdes av den lokalt verksamma byggnadsfirman Bröderna Wästlund, vilka också var
medlemmar i Karlstads missionsförsamling.
Miljöskapande värde: Betlehemskyrkan har ett miljöskapande värde med sitt centrala läge vid
kvarterets hörntomt och kan sägas utgöra ett landmärke i staden. Kyrkan har stor betydelse ur
stadsbildssynpunkt.
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Antikvariska förhållningssätt
Problemet med minskat medlemsantal i församlingarna är det samma för såväl Svenska kyrkan
som för de olika frikyrkorna. En stor skillnad är dock att svenska kyrkans kyrkobyggnader ofta
upplevs som lokalhistoriskt intressanta av befolkningen eller fungerar som viktiga symbolbärare
för en socken eller trakt. Det finns ett stort allmänintresse för att bevara dessa byggnader som
ett kulturarv, oavsett om man är medlem i en församling eller ej. Svenska kyrkans
kyrkobyggnader, som är uppförda före 1939, är automatiskt skyddade genom
Kulturminneslagen. Staten ger också Svenska kyrkan kyrkoantikvarisk ersättning för att
underhålla och bevara de kulturvärden som kyrkan förfogar över och som anses angelägna för
hela svenska folket – även de som inte är kyrkotillhöriga.
Missionshus och missionskyrkor har i större utsträckning försålts, rivits och ombyggts utifrån
församlingarnas ändrade behov. Allt färre missionskyrkor i ursprungligt skick finns bevarade.
Konsthistoriker Göran Lindahl beklagar Missionsförbundets restaureringar som ibland har gått
hårt fram och påpekar ett relativt ointresse för missionshusets kulturella och historiska
betydelser:
”Knappast någon av de större anläggningarna har bevarat sitt ursprungliga utseende. Den vördnad, som de frikyrkliga
samfunden och inte minst Missionsförbundet brukar ägna pionjärtidens minnen, har inte utsträckts till att omfatta den
konkreta miljön. De gamla missionshusen, som i många fall ändock äger ett idéhistoriskt intresse, uppfattas nästan
uteslutande som tarvliga och smaklösa” (Lindahl, Göran 1955).
Otto Feldt som bidrog till Betlehemskyrkans tillkomst visar också han en osentimental
inställning till byggnaden när han blir tillfrågad om hur han femtio år efter kyrkans tillkomst
skulle skissa på en ny kyrka:
”Det är betydelsefullt att tänka igenom, om man vill driva församlingens verksamhet som en väckelsekyrka eller om man
vill lägga tonvikten vid en fostrans linje. Trots att folkmängden har ökat i staden minskar församlingen och kyrkfolket.
Han citerar också ett uttalande från en besökande grupp: ”Det är fint med höga valv, men vilka andra lokaler har ni?” I
dagens situation måste vi säga, att det är bättre med småkyrkor i olika stadsdelar än stora kyrkor i centrum”.
(Karlstads Missionsförsamling 1978).
I Inger-Britt Holmblads avhandling om Svenska Missionsförbundets kyrkobyggande ”Hören
Herrens röst!” från 2002 diskuteras förbundets kulturarv. I den konstateras att estetiska och
antikvariska hänsyn har fått stå tillbaka då byggnaderna inte längre lämpar sig för församlingens
verksamhet. Trots de enorma uppoffringar som uppförandet av en stor kyrka i regel innebar för
sina församlingsmedlemmar, har man i senare tid inte tvekat inför förändringar. Avhandlingen
för fram att Missionsförbundets kristendomstyp i grunden är sådan att den inte låter sig bindas
av byggnader. Också frikyrkorörelsen äger och förvaltar en kulturskatt som är viktig att
medvetandegöra.
Värmlands Museums rekommendation

Värmlands Museum anser att det sammanvägda kulturhistoriska värdet för Betlehemskyrkan är
så högt att det motsvarar byggnadsminnesklass. Länsmuseet anser vidare att Betlehemskyrkans
vinkelställda byggnadskropp skall ses som en helhet där såväl interiöra som exteriöra
förändringar skall undvikas eller ske med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska
värden. Ambitionsnivån för Betlehemskyrkans bevarande bör vara hög när det gäller
dokumentation och vård. Om byggnadsminnesförklaring inte sker bör Betlehemskyrkan ges
skydd i detaljplan.
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