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Värmländska byggnadsminnen 

Nedre Kallsteniigården 
 

 

 

Kommun :  Filipstad 

Socken:   Filipstad 

Funktion:   Flerbostadshus 

Tillgänglighet:  Byggnaden är inte öppen för besökare. 

Beskrivning 

Nedre Kallsteniigården ligger i området vid Filipstads kyrka som kallas Gamla stan. I området 
uppfördes flera handels- och bostadsgårdar under 1800-talet. Flera av dem var kringbyggda 
panelade timmerbyggander, men även några stenhus förekom. Nedre Kallsteniigården består av 
tre bostadshus (gatuhus och flygelbyggnader) i två våningar samt ett uthus, grupperade kring en 
gårdsplan. Bostadshusen, som uppfördes av bankkamreren Carl-Johan Kallsteniius omkring 
1860, är alla timrade, panelade och ljusmålade. Sadeltaken är lagda med plåt. Den faluröda 
ekonomibygganden har tegeltak och är troligen uppförd under 1900-talets första hälft. C J 
Kallstenius var son till ägaren av Övre Kallsteniigården vid Hötorget från 1700-talets slut - 
övermasmästaren Georg Samuel Kallsteniius. Ett fjärde bostadshus - ett så kallat 
landshövdingehus av göteborgsk modell - uppfördes på tomten åren 1912-1915 av den kände 
Filipstadsbyggmästaren Robert Johansson.  

Nedre Kallsteniigården är ett välbevarat exempel både för den svenska trästadens arkitektur och 
för borgerskapets boendemiljö under 1800-talet i Filipstads gamla köpmannastad. 

Filipstad grundades 1611 av Karl IX. Trots att stadsprivilegierna togs bort efter en omfattande 
brand 1694, har orten utgjort en betydande marknadsplats för bergslagsområdet. Liksom i andra 
trästäder har flera omfattande bränder ödelagt bebyggelsen ett antal gånger. Efter den sista 
storbranden 1775 vände dock utvecklingen och Filipstad återfick stadsprivilegierna 1836. Vid 
mitten av 1800-talet var Filipstad en av inlandets mer betydande städer med omfattande handel 
och en ökande industriell produktion. 

Skyddets omfattning i sammandrag 

Skyddsföreskrifterna omfattar exteriörer, byggnadernas entréer och trapphus samt ett 
markområde inom begränsningslinje, motsvarande tomtens utbredning. 

För fullständiga skyddsföreskrifter, kontakta Länsstyrelsen. 

Lästips 

• Axelsson, C (red), En bok om Filipstad : minnesskrift med anledning av Filipstads 350-
årsjubileum 1961, Filipstad 1961. 
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Länsstyrelsen i Värmlands län 
Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad 

054-19 70 00 
www.s.lst.se 

 

Ändringsinformation 

Datum: Kommentar: 

2007-11-09 Första versionen - huvuddelen av informationen hämtad från tidigare 
byggnadsminnesbeskrivningar. 

 


