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Värmländska byggnadsminnen

Frimurarelogen

Kommun:

Karlstad

Socken:

Karlstad

Funktion:

Klubblokal för Frimurarbröderna i Värmland.

Tillgänglighet:

Frimurarelogen är inte öppen för besökare.

Beskrivning
Den strängt klassicerande Frimurarelogen vid Stora Torget i Karlstad uppfördes 1869 efter
ritningar av arkitekten J F Åbom från Stockholm. Åbom har bland annat ritat Alsters herrgård
och hospitalbyggnaden i Frödingparken i Karlstad. Efter den stora stadsbranden 1865 antogs en
ny stadsplan där viktiga inrättningar som apotek, rådhus, bank, stadshotell och gymnasium skulle
samlas i det nya torgets närhet. Frimurarelogen uppfördes vid det nedbrunna assembléhuset, och
övertog dess funktion som stadens fest- och samlingssal.
Frimurarelogen är en slätputsad tegelbyggnad med kolonn- och risalitprydd fasad. Rusticeringen
betonar bottenvåningen och gesimser avdelar fasaden i tre våningsplan. Taket består av såväl
bandtäckt som skivtäckt plåt. Fönstrens storlek och utsmyckning markerar huvudvåningen på
mittplanet där frimurarna har sina lokaler. Nedre våningen består idag av restaurang och
affärslokaler. På var sida om entrén finns två stenskulpturer i form av sköldbärare med svenska
och norska riksvapnen.
På byggnadens mittplan är loge- eller festsalen med angränsande förmak i nyantikt utförande av
särskilt stort kulturhistoriskt intresse. Detta på grund av att de fungerat som miljöbakgrund till
Gustaf Frödings dikt Balen samt är platsen för 1905 års unionsupplösning med norrmännen.
Festsalens väggbårder är dekorerade i rehaussée d´or-teknik, där rent guld ger en skulptural
effekt. Motiven är olika frimuraresymboler som murslev, vinkelhake och hammare. Flera salar
och rum har också rikt dekorerade kassettak.
Byggnaden har genomgått ett flertal förändringar under 1900-talet, både interiört och exteriört
för att passa in i övriga stadsbilden. Exempelvis höjdes taket och fasaden både år 1912 och 1923
vilket bidrog till att byggnaden fick ett något förändrat utseende.
Skyddets omfattning i sammandrag
Skyddsföreskrifterna omfattar både byggnadens exteriör och delar av interiörens planlösning och
fast inredning.
För fullständiga skyddsföreskrifter, kontakta Länsstyrelsen.
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Lästips
•

Eriksson, A, Frimurarehuset i Karlstad, Karlstad 2004. Boken ingår i skriftserien
Värmländska Byggnadsminnen.
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