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Stationshuset som blev pensionat
Sköna Rum Fryksta - Ett inbjudande hem med betydande historia

Sveriges första stationshus numera det före detta stationshuset som har hunnit inhysa flera olika verksamheter genom åren. Foto: MARITA NORMAN (alla bilder)

Leif Carlson som äger Sköna Rum B&B tillsammans med sin fru Monica.
REPORTAGE (VB)

Sköna Rum i Fryksta i
Kil är en byggnad med
mångårig historia. Alldeles intill södra
Fryken har Leif och
Monica Carlson - som
de själva säger - förmånen att driva bed &
breakfast. Här möter
de människor från
hela världen och det
i sitt eget hem.

1851 startade byggnationen på Sveriges första stationshus, det hus som idag är
Sköna Rum i Fryksta.
Det ligger intill det som tidigare var den åtta kilometer
långa järnvägen Frykstadsbanan.
Huset byggdes från bör-

jan som bostad åt förvaltaren
och även som expeditionslokal. Järnvägen byggdes 1849
och var enligt uppgift den
allra första järnvägen för allmän trafik i Sverige.
De första åren användes
hästar som dragkraft till tåget, men 1856 byttes de ut
mot ånglokomotivet Frykstad.
Annexet som hör till stationshuset var då stall för
järnvägens hästar. Att Järnvägen byggdes här var för att
binda samman Fryken med
Klarälven och i förlängningen Vänern. Järnvägen gick
från Fryksta - där ångbåtarna i Fryken lastades av - och
fortsatte mot Hyn till Lyckan där den slutade vid Klarälven.

Där forslade ångbåtar
gods som järn, spannmål
och skogsprodukter vidare i
älven ner till Vänern. Landskapet Värmland var pionjär
på denna typ av transportnätverk.
Men 1871 lades den gam-

la järnvägen ner och en ny
järnväg byggdes från Fryksta till det som idag är stationen i Kil. Vid den här tiden kom stambanan till och
Kil låg strategiskt till mellan
Stockholm och Göteborg.
Vid detta tillfälle kom ett
nytt stationshus till vid Fryksta, anpassat efter den nya tiden, med perrong, vänthall
och biljettlucka. Sveriges första stationshus, blev nu ett
pensionat och drevs så tills

Forskningsstationen Frykstad – lokal med scen för musik och teater.

1958. Bland annat har Selma Lagerlöf besökt pensionatet. Idag bär rummen kända värmländska namn såsom
Mårbacka, Nils Holgersson,
Gösta Berling och Apertin.
Under kriget bodde militärens befäl i huset medan soldaterna bodde nere på fälten
intill Fryken.
Kommunen tog över byg-

ganden 1958 och mellan
åren 1958–1979 bedrevs diverse ströverksamheter i stationshuset. 1979 tog IVL
– Institutet för Vatten och
Luftforskning över huset för
att ha sitt Sverigekontor här.
Det var stort för kommunen
att ett statligt institut ville
etablera sig i Kil. Stationshuset byggdes om till kon-

torshus och det gamla stallet
revs. Ett nytt annex byggdes upp i samma stil som
det gamla stallet. Närmare
Fryken byggdes på 1980-talet en forskningsstation med
bassänger för fisk. 2005 köptes byggnaderna av en lokal
entreprenör. Det gamla stationshuset blev bed & breakfast och annexet byggdes om
till vandrarhem.
Idag är det Leif som tillsammans med sin fru Monica driver pensionatet Sköna
Rum här. 2016 tog de över
huset, med adressen Sjöleden
9 i Fryksta.
Det började med en fråga

om de ville kommamed i Kören Kören i Kil. Leif Carlsson har alltid sysslat med

musik och Monica håller på
med teater. Leif och Monica
bodde då i Karlstad. På Valborgsmässoafton, 2015, sjöng
de in våren med kören ute på
piren vid Fryksta. Det var då
de upptäckte hur mycket de
uppskattade miljön här. 2016
blev Sköna Rum till salu och
Leif och Monica kände sig
drivna och sugna på att göra
något nytt.
– Det handlade om att våga släppa taget, menar Leif.
Huset såldes under förutsättning att där också fortsatte
bedrivas en näringsverksamhet. Hade det inte varit för
deras bekanta i Kören Kören,
hade de aldrig hamnat i Kil.
– Kören har betytt jättemycket, menar Leif. Det var
de som drog oss hit. De har

