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Lindmarkska-Nygrenska gården – så kallades Landshövdingegården i början 
av 1900-talet efter sina tidigare ägare. Längre tillbaka i tiden ska länets första 
landshövdingar från 1779 ha bott här. Så är det med största sannolikhet, även 
om det inte verkar gå att säkerställa genom de skriftliga källor som bevarats.

Solstorm satte
eld på Karlstads
telefonstation

Residenset
fyller 150 år

För 50 år sedan 
revs Östra station

En gård värdig
landshövdingar

1871

1971

1869

Välsvikens unika
banvaktsområde

1921

Tidskrift för 
Carlstads-Gillet

Nr 39 / Årgång 30
Målaren Stefan Johansson  
fann motiven vid Älvgatan 

 Foto: Johnny Johansson



2 l Gillet 2021 Gillet 2021 l 3

Återkommande drabbas 
världen av epidemier och 
pandemier av olika slag;

Asiaten, Hongkonginflu-
ensan, Fågelinfluensan och nu senast 
Covid-19.

1918 utbröt en av de värsta pande-
mierna i modern tid, Spanska sjukan.

Det året avslutades första världskri-
get med 9 miljoner döda. Spanska 
sjukan skördade under 1918-20 
mellan 20 och 50 miljoner människo-
liv. I Sverige avled 35 000–40 000 
personer av en befolkning på cirka  
6 miljoner.

Karlstad drabbades rätt lindrigt. Av 
en befolkning på 18 820 smittades en 
knapp tredjedel av sjukdomen. 77 
personer avled (troligen 99 med 
osäkra fall). 

Antibiotikan hade ännu inte blivit 
upptäckt, så det enda botemedlet var 
att, vid de första symtomen, stanna 
hemma och vila.

Själva influensan gav oftast milda 
symtom. Istället var det följdsjukdo-
mar som lunginflammation som 
utvecklades till livshotande dubbelsi-
dig.

För att lugna befolkningen förbjöd 
man i Karlstad under några veckor 
offentliga tillställningar och mötesför-
bud infördes. 

Pandemin kom i vågor; 1918, 1919 
och 1920. De två senare mindre 
allvarliga.
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Mycket kan jämföras med Covid 19: 
Den snabba spridningen, stanna 
hemma vid symtom, återkommande 
”vågor”, nedstängning av verksamhe-
ter.

1923 blev sedan det friskaste året i 

Sverige. Dagens Nyheter hade rubri-
ken: ”1923 – hälsans år”. Jag hoppas 
att också ”Hälsans år” skall vara en 
likhet som vi kan se fram emot.

Jonas Kullgren

Fort Riley i Kansas, USA, under spanska sjukan 1918. Foto: Wikimedia commons

Adressuppgifter
Carlstads-Gillet
Vikengatan 6
652 26 Karlstad

carlstads-gillet 
@telia.com
www.carlstads- 
gillet.se

Redaktion
Redaktör:  
Marie Aakre
0706-18 77 03
Layout:
Erik Bonde
0702-30 51 06

Tryck
City-tryck
i 450 exemplar

innehÅll 2021

16–23 
LandShÖVdingEgåRdEnS hiStoRia

4–9 
RESidEnSEt  
FyLLER 150 åR

24–34 
FRån uggLa  
tiLL EKStRÖM

35–44 
StocKhoLM–
KaRLStad–
chRiStiania

45–51 
1971 REVS 
ÖStRa Station

22–23 Här bodde ljusets mästare
8–11 På husesyn i 
representationsvåningen

42–43 Banvaktsstugan 
i Välsviken...
44 ...och några till

24–25 Karlstad blir 
residensstad 1779
26–27 En central gård  
på 1800-talet 52–53 Östra och västra järnvägsbron 54–56 Solstormen 1921

12–14 
Festpalats blev 
länsresidens J.A. von Matérn



Residenset  
150 år

1869 var rådhuset, frimurarbyggnaden, läroverket och järnvägs-
stationen klara. 1870 var Stadshotellet färdigbyggt – och 1871 
stod Residenset färdigt att tas i bruk. Därmed var ett viktigt kapitel
i återuppbyggnaden av Karlstad efter branden 1865 klart.
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  � Äreporten framför Residenset är rest 
med anledning av kronprinsparets 
besök vid Industri- och lantbruksutställ-
ningen sommaren 1903, som invigdes 
av dåvarande kronprins Gustaf VI Adolf. 
 Foto: Ur carlstads-Gillets samlinGar
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P
å förmiddagen söndagen den 2 
juli 1865 satt landshövding Carl 
Rudolf Ekström och såg ut över 
Stora Torget från sitt fönster i 

länsresidenset Arfwidssonska gården. 
Utanför var det lugnt. Några stads-

bor sågs flanera förbi, kanske på väg till 
en god lunch hos ”Sola” – Eva Lisa 
Holtz. 

På förmiddagen dagen därpå kunde 
Ekström se ut över en stad i rykande ru-
iner. I öster sågs Gymnasium Adolphus 
och Domkyrkan med nedbrunnet torn 
och tak. I väster sågs Hypotekshuset 
och i norr Biskopsgården. 

Däremellan nakna skorstenar, rök 
och aska.

Två dagar efter branden beslutade 
stadsfullmäktige att tillsätta en kom-
mitté och utlysa en tävling om en ny 
stadsplan. 20 tävlingbidrag lämnades 
in, men inget ansågs tillräckligt bra. 
Kommittén tog istället delar från de 
bästa förslagen och en ny stadsplan 
kunde antas av Stadsfullmäktige den 3 
oktober och stadfästas av kungen den 
29 december.

Som tomt för det nya Residenset val-
des den västra delen av kvarteret Ör-
nen,vid Hamntorget och med utsikt 
över Klarälven.

I kvarterets östra del placerades 
Rådhuset. Två stycken tvåvåningflyglar 
på gården mellan byggnaderna plane-
rades för stall, vagnskjul och ekonomi-
utrymmen.

Åbom fick uppdraget
Som arkitekt valdes Johan Fredrik 
Åbom, förste arkitekt och intendent för 
kronans hus i landsorten. Åbom,  född 
1817 i Stockholm, var inte helt okänd 
för Karlstadborna. Endast 23 år gam-
mal fick han uppdraget att rita sjukhu-
set vid nuvarande Frödingparken. Han 
har också ritat Frimurarlogen och Al-
sters herrgård.

I Stockholm fick han ansvaret för 
bland annat Berns salonger, gamla 
riksdagshuset och Södra teatern

 Men hans första skisser till det nya 
residenset fick avslag i riksdagen på 
grund av den höga beräknade kostna-
den, 192.000 Riksdaler Banco. Han ar-

betade då fram 
ett nytt förslag, 
”hwarwid utrym-
met och bekväm-
ligheten blifvit 
inskränkt till det 
allra nödvändi-
gaste”, till en 
k o s t n a d  a v 
100.000 Riksda-
ler Banco.

 Detta ”banta-
de” residens började byggas 1869 och 
stod färdigt 2 år senare. Det uppfördes 
i två våningar, med lokaler för länssty-
relsen i bottenvåningen och landshöv-
dingens bostad i den övre.

JF Åbom ritade gärna byggnader i 
nyklassicistisk stil med putsade fasader 
och en rusticerad sockelvåning.

Residensets bottenvåning fick rund-
bågade fönster medan de har en rak 
överdel på bostadsvåningen. Taket ut-
fördes valmat och täcktes med falsad 
plåt.

Entrépartiet utmärkte sig med en 
fronton/takkupa prydd med hertigkro-

na, urnor och årtal i 
romerska siffror 
MDCCCLXXI.

En tredje våning
Efter 30 år tyckte 
man att länsstyrel-
sen behövde mer 
plats. För detta en-
gagerade man ar-
kitekt Bror Alm-
qvist, värmlänning 

född 1864 i Borgviks församling. Alm-
qvist studerade på Karlstads Högre All-
männa Läroverk och därefter på Chal-
mers tekniska läroanstalt. 

Han gjorde ett förslag till utbyggnad 
1914, men på grund av andra världskri-
get fick det vänta till 1921 innan det rea- 
liserades.

 Ombyggnaden innebar att man la till 
en tredje våning genom att lyfta taket 
med domkrafter och lägga till en ny vå-
ning därunder,  som nu blev landshöv-
dingens bostad, Andra våningen gav 
mer plats åt länsstyrelsen. Urnor och 
årtal togs bort och hertigkronan flytta-

des till att stå över ingångsporten.
Efter ytterligare 30 år behövdes åter 

mer plats åt länsstyrelsen och man flyt-
tade från Residenset. På 1970-talet revs 
flyglarna på gården och gav plats åt da-
gens byggnader.

Olika hyresgäster
1991-92 renoverades hela residenset av 
Byggnadsstyrelsen och exteriören fick 
sin nuvarande färgsättning. De neders-
ta två våningarna inreddes för länsrät-
ten.

Så följde en period med olika hyres-
gäster, band annat Kinship Center, 
som övertog verksamheten från Svens-
ka Migrationscentret.

 Platsen framför residenset, Resi-
denstorget, hade tidigare flera olika 
namn; Gryttorget, Elftorget, Salttorget 
och Hamntorget.

När Residenset stod färdigt blev 
platsen belagd med kullersten och ing-
et annat. 1916 fick platsen mer liv med 
en fontän, planteringar och en sten-
balustrad.

Tio år senare byttes fontänen ut mot 

en staty av Karl IX, utförd av Christian 
Eriksson.

Karl IX håller stadens privilegiebrev 
i handen. På sockeln finns reliefer före-
ställande arbetet i en stångjärnssmedja 
och finnarnas svedjebruk.

Statligt byggnadsminne
När residenset och rådhuset uppfördes 
led intresset för den nyklassicistiska 
stilen mot sitt slut. Hade stadsbranden 
skett något årtionde senare var jugend 
och nationalromantik dagens mode 
och då hade vi bara haft teatern och 
gamla sjukhuset vid Frödingparken 
som representant för den nyklassicis-
tiska epoken. De monumentalbyggna-
der som överlevde branden, Domkyr-
kan och Gamla gymnasiet är båda 
uppförda i nybarock. 

 2018 blev Länsresidenset statligt 
byggnadsminne – och länsstyrelsen är 
tillbaka, nu som hyresgäst. Man kan 
säga att cirkeln är sluten.

Jonas Kullgren

Johan Fredrik Åbom ritade även Alsters Herrgård.  Foto: dan GUnner

1871 – Residenset med två våningar.  Foto: karl nyström/Värmlands mUseUm

1923 byggdes den tredje våningen på.

Bror Almquist 
(1864–1940)

Johan Fredrik Åbom 
(1817–1900)

Residenset hösten 2021. Foto: Johnny Johansson

residenset 150 År

Gaveln mot Kungsgatan. Foto: erik Bonde



Gillet går husesyn i residensets    representationsvåning

Landshövding Georg Andrén satt i sammanträde, men tog sig tid 
att smita ifrån för att småprata med oss från Carlstads-Gillet.

En liten del av Stora salongen med möbler i gustaviansk stil och flygel i ena hörnet 
mot Stora matsalen.

Andréas Schagerström trivs i rollen som husföreståndare och 
har skaffat sig goda kunskaper om Residensets inventarier.

residenset 150 År
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I december 2019 utnämndes Georg Andrén till ny landshövding i Värmland och i mars 2020 till-
trädde Andreas Schagerström tjänsten som husföreståndare på Residenset. Så hittills har deras 
arbetstid präglats mycket av coronapandemin. En fin majdag i våras tog de emot Gillet för en 
rundvandring i den vackra representationsvåningen med de eleganta, klassiskt inredda rummen 
i fil som vetter mot Residenstorget och förmaket med fönster in mot gården. Herrar Andrén-Schager-
ström blickar nu fram emot tider när våningen kan börja användas till det den är till för igen – 
representationsmåltider i länets tjänst. Georg Andrén är chef för Värmland men i Residensets 
representationsvåning är det Andréas Schagerström som tar kommandot när det gäller menyer, 
dukning och mycket annat. Fast lite har han förstås att säga till om även här, landshövdingen.

Stilrent kaffeporslin i vitt med 
guldkant, signerat Louise Adel-
borg för Rörstrand och matchande 
servett med Residensets logga.

Lilla matsalen i modern stil med möbler och lampor, både 
tak- och fönsterbelysning, designade av Josef Frank.

Stadens grundare Karl IX har en 
fast plats över öppna spisen där 
han övervakar sitt Karlstad.

I Stora matsalen står ett mäktigt barockskåp med intarsiainläggningar som en gång i tiden stått på Mässviks herrgård i Säffle och 
själva matsalsmöbeln inköptes från NK i Stockholm på 1930-talet. Den stora rölakansmattan i ljusröda toner kommer från Märta 
Måås Fjetterströms berömda ateljé i Båstad. Konst av Gustav Fjaestad och Bruno Liljefors pryder väggarna. Foton: Johnny Johansson

På väg upp mot representationsvåning-
en på tredje planet.
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residenset 150 År

Rummen är effektfullt spegelvänt möblerade i förmaket. Fröding möter Karl IX i ett av fönstren mot Residenstorget. Byrån är formgiven av arkitekt Josef Frank på 1940-talet.En del av förmaket är inrett med möbler och textilier från Svenskt Tenn.

Fredsåret 1945 såg rummet ut så här - fotograferat från andra hållet. Foto: Ur carlstads-Gillets samlinGarStora salongen som den såg ut under landshövding Abraham Ungers (1921–1936) tid. Foto: dan GUnner/Värmlands mUseUm

Stora salongen 1920/30-tal Stora salongen 1945

 
Fo

to
n

: Jo
h

n
n

y Jo
h

a
n

sso
n



12 l Gillet 2021 Gillet 2021 l 13

Värmlands första residens  – Arfwidssonska gården
Johan af  Wibeli blev den första landshövdingen som         flyttade in i det nyinrättade länsresidenset 1822

 Foto: carolina rediViVa i Uppsala

Denna akvarell från 1805 av Värmlandsbördige konstnären J.G. Härstedt är unik som dokumentation över 
hur husen låg i förhållande till varandra på Stora torget före stadsbranden 1865.  I mitten ses Arfwidssonska 
gården som 1822 blev residens för Värmlands landshövdingar. Till höger det påbörjade bygget av Assem-
bléhuset (föregångare till Frimurarlogen) och till vänster Kruckenbergska huset som var stadens enda 
trevåningsbyggnad. Härstedt var född i Sunnemo och flyttade till Uppsala för studier och förblev bosatt 
där till sin bortgång 1820.
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En trappa av täljsten ledde upp till 
huvudentrén mitt på huset. På insidan 
ledde en bred trappa i två avsatser från 
förstugan upp till övervåningen där 
det fanns festmatsal och salong. Här 
fanns även rum där kungahusets med- 
lemmar bodde under sina genomresor 
till och från Norge. 

Ute på gården var utrymmet ganska 
begränsat och upptogs, förutom av 

uthus och magasin, av ett envånings-
hus på baksidan där arkivhandlingar-
na inrymdes. 

I flygelbyggnadernas övervåningar 
hade landskansliet och landskontoret 
fasta lokaler. På nedre planet fanns 
både bostadslägeneter och affärsloka-
ler, bland annat hade J.A. Nygren sin 
järnaffär här flera år fram till branden 
1865.

J.A. von Matérn (1770-1851). ”På 
stadens gator kunde man få se von 
Matérn i frimurareuniform: blå 
frack med röd krage och röda veck, 
vitt sidenskärp kring midjan, stor 
värja i vitt axelgehäng och trekan-
tig hatt med vit strutsplym.” (Mats 
Ronge i andra utgåvan av ”Det 
gamla Carlstad”) 

Med tiden sinade dock den 
matérnska förmögenheten och J.A. 
von Matérn förlorade sin sociala 
ställning och fick på äldre dagar 
hjälp med bostad av vänner vid 
Sjötullen.

G
enom en kunglig skrivelse 1816 
framfördes önskemål om att lan-
dets landshövdingeämbeten 
skulle inrättas i särskilda resi-

densbyggnader i samtliga län. Bland 
annat för att länsstyrelsernas hand-
lingar skulle ha en fast förvaring och – 
förutom att landshövdingarna själva 
skulle ha ett lämpligt ställe att bo på - 
även medlemmar av kungafamiljen 
skulle kunna logera i länsresidensen 
när de var på resande fot. 

I Karlstad hade man redan tidigare 
haft det så kallade Arfwidssonska huset 
i åtanke och som förslag för detta ända-
mål, vilket då avslagits av Kungl. Maj:t.  
När frågan aktualiserades på nytt disku-
terades nybyggnad på några olika tom-
ter - bland annat på platsen för nuvaran-

de länsresidenset - samt inköp av en 
annan byggnad som dock förkastades 
som för liten. Genom ett kungligt brev i 
december 1821 blev det denna gång 
klart med köp av Arfwidssonska huset 
på förslag av landshövding Wingård.

Privatägt ”festpalats”
Vid tidpunkten var den blivande resi-
densbyggnaden ett av Karlstads mest 
betydande privatägda hus. Huvud-
byggnaden hade ett högt brutet tak av 
skiffer  och var omgiven av två flygel-
byggnader. 

Gården hade fått sitt namn efter Nic-
las Arfwidsson som köpte gården i bör-
jan av 1800-talet. Bergsråd, född 1752, 
inflytelserik och förmögen gjorde han 
tillsammans med sin fru Anna Marga-

reta hemmet till samlingspunkt för sto-
ra festligheter. 

Vid hans död 1813 fick dock dödsbo-
ets tillgångar överlämnas till hans bor-
genärer och två år senare förvärvades 
gården av Maria Elisabeth von Matérn, 
född 1737, och gården fortsatte att vara 
centrum för sällskapslivet i Karlstad yt-
terligare några år. 

Här huserade också sonen Johan An-
ton von Matérn, major och mycket aktiv 
och inflytelserik i Karlstads affärs- och 
kommunala liv och med hög position 
som frimurare. Men 1821 avyttrades 
gården på  tomt 76 för ge de värmländ-
ska landshövdingarna en fast adress. 
Priset var 22 000 riksdaler banko.

marie aakre

Miniatyrporträtt av Anna Margareta  
Arfwidsson, född von Jacobsson,  målat 
av den fransk-svenske konstnären J. 
Léauté. Foto: nordiska mUseet

Portrträtt av J. A. von Matérn, målat 
av Uni Troili. 
 Foto: karlstads kommUnarkiV

I sydöstra delen av Stora torget före 1865 låg frimurarbyggnaden ungefär på samma ställe som nuvarande. En grupp Karlstads-
kvinnor överlämnar här Skarpskyttestandaret till Skarpskyttekåren på Stora torget pingstdagen 1864. Till vänster syns en del av 
Residensets huvudbyggnad samt den högra flygelbyggnaden. Foto: troliGtVis laUra larsson/carlstads-Gillets samlinGar

Planlösningen

Del av ritning över Karlstads första residens. skiss: riksarkiVet

arFwidssonsKa GÅrden



Var bodde egentligen de 
första landshövdingarna?
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D
en Lindmarkska-Nygrenska 
gården, så kallas Landshöv-
dingegården i Carl Emanuel 
Nygrens skildring av Karlstads 

tomter och hus före branden 1865. 
Bokens tryckår är 1914.  

Det finns funderingar kring att borg-
mästare Leonard Johan Ringer, född 
1680, eventuellt kan ha ägt och bott i 
denna gård på äldre dagar. Men vid sitt 
frånfälle 1755 var han skriven på en 
gård i 2:a roten (utan angivet tomt-
nummer) och likaså under perioden 
1748-53, enligt husförhörslängderna. 
Vilket var ett betydligt mer centralt 
läge än Landshövdingegårdens i den 
tidens Karlstad. 

I kyrkoarkivet för Karlstads stads-
församling benämns Landshövdinge-
gården, med tomtnummer 171, liksom 
övriga gårdar i dagens kvarteret Al-
men, ”baktomter”. De låg då i 8:e roten.

Men troligtvis uppfördes mangårds-
byggnaden i hörnet mot dåtidens Skut-
byggaregatan och med huvudingång 
från nuvarande Älvgatan, före den sto-
ra Karlstadsbranden 1752. Från början 
i ett våningsplan. 1793 innehades går-
den av brukspatron Lennartsson, en-
ligt Finemans jordebok.

Installerade kakelugnar
Carl Gustaf Nyström, magasinsförval-
tare och senare kamrer i Wermlands 
Provincialbank, var ägare till gården 
från 1816 till sin död 1840. Under hans 
tid blev påbyggnaden av andra våning-
en, som ska ha igångsatts tidigare, slut-
förd och kakelugnar installerades i 
byggnaden. 

”Trappan upp till övre våningen är 
helt inbyggd och rak. Den andra hälf-
ten av förstugan är genomgång ut till 
gården, delande undre botten i två lä-
genheter.” (Carlstad 50 åren närmast 

Enligt tidigare Karlstadshistoriker ska de fyra första landshövdingarna sedan Värmland blev 
självständigt län 1779, vid någon tidpunkt, om än ganska kort, ha bott i denna gård. I tur och 
ordning; Johan Gustaf Uggla, Nils Silversköld, Arvid von Nolcken och Axel von Rosen. Och därmed 
gett den namnet Landshövdingegården.

Gustaf Mauritz Nygren.

Landshövdingegården i hörnet av Älvgatan/Fredsgatan (tidigare Skutbyggaregatan).
Till vänster skymtar Tidholmsgården som revs 1961 inför byggandet av Stadshuset. 
 Foto: Ur carlstadsGillets samlinGar

Olof Salomon Lindmark. 
 Foton: karlstads kommUnarkiV

landshövdinGebostäder 1779–1865

Landshövdingegårdens välbevarade ekonomibyggnader med magasin och mycket annat förstärker gårdens kulturhistoriska 
värde.  På 1820-talet ska ett brännvinsbränneri ha varit inhyst här. Foto: Johnny Johansson/Ur carlstads-Gillets samlinGar
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före branden 1865, C.E. Nygren)
”Tomten i övrigt är bebyggd med en 

rikedom av uthus, som från alla tre sid-
orna omsluta gården”. Däribland  stal-
lar, ladugård, logar, vedbodar och 
tvättstugor.

Näste ägare till gården blev härads-
skrivare Olof Salomon Lindmark, som 
ett par år senare sålde hälften av går-
den till sina tre systrar – mamsellerna 

Lindmark som drev en välkänd mode-
affär i det gamla Carlstad.

Efter O.S. Lindmarks död 1869 sål-
des gården till hans svåger, kronofogde 
Gustaf Mauritz Nygren, vars barn över-
tog Lindmarkska-Nygrenska gården 
efter hans död 1899 och behöll den 
inom släkten till 1929.

Mellan 1938 och 1955 var konstnä-
ren Stefan Johansson och hans bror 

Seth hyresgäster på Landshövdinge-
gårdens andra våning. 

1957 övergick gården i Karlstads 
kommuns ägo då den förvärvades av 
Fastighetsbolaget Almen, som hade  
drivits av dåvarande ägaren av Stads-
hotellet, Henry Odén, fram till hans 
bortgång 1956.

Sedan 1965 har andra planet i Lands-
hövdingegården fungerat som kommu-
nens representationsvåning.

På bottenvåningen huserar Rikstea-
tern i Karlstad och Kleynes antikvariat. 
Det startades och drevs under många 
år av Hans Harvig, då med namnet 
Harvigs antikvariat på samma adress - 
Älvgatan 7.

Enligt berättartraditionen
Beträffande Värmlands första lands-
hövdingar är det lite mer diffust. Hus-
förhörslängderna för perioden 1780-

1789 har gått förlorade i historien, men 
Uggla stod fortsatt skriven på sin gård i 
Averstad på Värmlandsnäs under sin 
landshövdingetid, så hans namn hade 

Den vinkelbyggda Landshövdingegården, sedd från gårdssidan, med sin gulmålade lockpanel och gråa knutlådor i hörnen. 
Byggnaden har i likhet med övrig äldre träbebyggelse i kvarteret Almen skydd som byggnadsminne. Foto: Johnny Johansson

1940-tal: En av många renoveringar som 
Landshövdingegården genomgått under 
århundradena, den senaste 2019. 
 Foto: Ur carlstads-Gillets samlinGar

1920-talet: Byte av takpannor på Landshövdingegården.  Numera är taket skifferbe-
lagt. Foto: dan GUnner/Värmlands mUseUm

Harvigs och nu Kleynes antikvariat huse- 
rar sedan länge i Landshövdingegården.

Landshövdingegårdens entré har kvar 
sina pampiga dubbeldörrar i trä.

landshövdinGebostäder 1779–1865

sannolikt inte funnits med där ändå. 
De tre övriga landshövdingarna som 

ska ha bott i Landshövdingegården 
återfinns också på andra adresser tidigt 
efter att ha flyttat till Karlstad. Deras 
namn går inte att finna i husförhören 
för Landshövdingegården.

Men berättartraditionen som Karl-
stads meste historieskrivare Carl Ema-
nuel Nygren tog del av mindre än 100 
år efter de första landshövdingarnas 
tid i Karlstad, är säkert starkare än så. 

Kanske landshövdingegården, med 
storborgarhuset från 1700-talet,  fung-
erade som tillfällig bostad innan de 
hunnit etablera sig ordentligt i staden. 
Kanske användes gården i första hand 
för representation eller kanske lands-
hövdingarna helt enkelt vistades där 
sommartid eller när de var lediga.

marie aakre



Stefan Johansson
hyrde rum i Landshövdingegården 1938–1955

Bron i dimma, 1942, gick för 1 750 000 kronor på Bukowskis 2015.

Nattljus över Klarälven, 1941.

Den värmländske konstnären 
Stefan Johansson är känd för sina 
detaljrika porträtt och målningar 
av tända gatlyktor i dimma.

Från 1938 hyrde han en dublett 
på Landshövdingegården tillsam-
mans med sin bror Seth.
Stefan Johansson föddes 1876 i Vist 
socken i Östergötland. Båda hans för-
äldrar var lärare. 1904 flyttade han till 
Filipstad och tio år senare var det dags 
att flytta till Kristinehamn. 

Vid 55 års ålder kom han och hans 
bror Seth till Karlstad där de mellan 
1931–38 delade inackorderingsrum, 
bland annat på Herrhagen och i Haga.

I Landshövdingegården på Älvgatan 
7 hittade de till sist en lägenhet som låg 
perfekt med Klarälven utanför fönstret 
och utsikt mot Västra bron, kantad av 
gatlyktor.

Autodidakt
Johansson var i princip helt självlärd, 
även om han studerade en kort tid på 
Konstakademien i Stockholm och gjor-
de resor till Italien 1909 och 1913 samt 
till expressionistutställningen i Köln 
1912.

Under åren vistades han också under 
långa perioder i huvudstaden där han 
hade flera stora utställningar.

Stefan Johanssons arbetsmetod ut-
vecklades med åren. I Dagens Nyheter 
1943 kunde man läsa följande:

”Han brukar då han gör sina vackra 
studier av tända gatlyktor stå i ett par 
timmar och etsa in färgerna och reflex-
erna på näthinnan för att nästa dag 

Självporträtt. Stefan Johansson utvecklade en egen teknik där en specialprepa- rerad linneduk fick dra åt sig akvarell- och gouachefärger under flera strykningar. 

Älvgatan. Foton: BUkoWskis

börja måla motivet ur minnet”.
Under sitt konstnärsliv tilldelades 

Stefan Johansson flera stipendier, 
bland annat porträttmålaren Uno Troi-
lis stipendium tre år i rad, 1940–1942. 
Uno Troili, som även var tonsättare, 
föddes för övrigt på Ransbergs Herr-
gård i Värmland 1875 och var systerson 
till Erik Gustaf Geijer.

Stefan Johanssons konst finns bland 
annat representerad på Nationalmuse-
um och Thielska galleriet i Stockholm, 
Göteborgs konstmuseum samt, givet-
vis, på Värmlands museum.

erik bonde

Källor: Wikipedia, Bukowskis

Stefan Johansson: ”Att vara sig själv trogen är konstnärens fasta punkt.”
22 l Gillet 2021 Gillet 2021 l 23

Vårkväll vid älven, 1943.
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  Glädjen var stor i Karlstad över att ha 
fått värdigheten av residensstad och 
stora högtidligheter ägde rum då Uggla 
tillträdde i maj 1779.

Avgående landshövdingen Hamilton 
närvarade och höll avskedstal i Karl-
stads rådhus. Tal hölls också av länets 
tre borgmästare.

Borgargardet paraderade på torget 
och, enligt Karlstads Weckotidningar 
(stadens enda tidning) ”förökte genom 
gevärs och trummors rörande, under 
flygande fana, styckeskott och salvors 
lossande ur handgevären så vid denna 
aktens slut som då de kongl. skålarna 
vid påföljande kollation, anrättad hos 
handelsmannen Andersson, druckos, 
denna aktens lustre”.

 Johan Gustaf Uggla, friherre och ma

jor, härstammade från Averstad, Ölse-
rud på Värmlandsnäs. Han blev officer 
vid Västmanlands regemente och del-
tog i pommerska kriget 1757-61. 

1769 lämnade han det militära livet 
för att bli kammarherre hos kung Adolf 
Fredrik. Vid tidpunkten för utnäm-
ningen till vice landshövding var han 
inspektör vid kronobränneriinrätt-
ningen. Han hade även varit kontrollör 
vid brandförsäkringsväsendet. 

Ständiga konflikter
Dock kom Ugglas tid som länsöverhu-
vud att kantas av ständiga konflikter 
mellan honom och magistraten och 
borgerskapet i Karlstad. Om stort som 
smått, ibland rent bagatellartade hän-
delser. Av Karlstadshistoriker har Ugg-

la utmålats som högfärdig och oreson-
lig. Relationen till Karlstads dåvarande 
borgmästare, Arvid Magnus Evensson, 
var allt annat än god. 

En av tvisterna som utspelade sig 
ledde till att Uggla fick en tillrättavis-
ning av Kungl. Maj:t som 1786 upphäv-
de ett beslut som Uggla tagit över huvu-
det på borgerskapet. Det gällde 
genomförande av ett storskifte som 
Uggla nu blev tvungen att godkänna.

Johan Gustav Uggla (1734–1822)

De sista åren som landshövding lär 
han inte ha satt sin fot i rådstugan i 
Karlstad.

 Uggla blev ordinarie på den värm-
ländska landshövdingeposten 1788, då 
”Gustav III på grund av det hotande 
kriget med Danmark ansåg  det bäst att 
ge Värmlandshövdingen en säkrare 
ställning”, skriver Lars Dalgren i andra 
delen av Karlstads stads historia. 

1793 tog Uggla avsked och drog sig 
tillbaka till Averstad på Näset där han 
dog 1798.

Hyrde av Heublein
Till en början hyrde Uggla bostad, en 
tid hos Hybelejens far Johan Heublein, 
enligt Lars Dalgren. Han ska också ha 
bott i Landshövdingegården innan han 
i början av 1780-talet flyttade in i ett 
stort tvåvåningshus som han köpt vid 
Norra Torggatan, på tomt nr 33-34, 
byggt efter branden 1752. 

Ungefär samtidigt förvärvade han 
även dubbeltomten 54-55 på andra si-
dan mot älven (senare Hedbergska går-
den), men använde dess tomter mest 
som trädgård, skriver Jonas Hedberg i 
”Hedbergska gården”. (maa)

Värmlands första landshövding, 1779–1793

Johan  
Gustaf Uggla    husFörhör ölseruds KyrKoarKiv

Å
ren 1638-54 hade Värmland 
bildat ett eget län, men därefter 
slagits ihop med Närke. Lands-
hövdingen hann dock inte med 

alla ämbetsplikter och göromål i det 
stora länet. Arbetsbördan blev för tung 
och särskilt resorna med den tidens 
primitiva kommunikationsmedel var 
ett verkligt problem. 

Landshövding Johan Abraham 
Hamilton, som residerade över 
Värmland-Närke sedan 1766, föreslog 
därför i en skrivelse till Gustav III att 
Värmland skulle avskiljas och bilda 
eget län, utom Värmland-Karlskoga 
bergslag som skulle fortsätta att höra 
till Örebro län.

Hamiltons skrivelse inkom i 
februari 1779 och bara några dagar 
senare meddelades att konungen 
beslutat att ”de trenne Värmlands 
fögderier, Öster-, Mellan- och Väster-
sysslet, kommer tillsvidare på prov att 
såsom ett särskilt län avskiljas från 
Nerikets”. 

Till styresman över det nya länet 
konstituerades kammarherren baron 
J.G. Uggla. Han skulle dock endast ha 
titeln vice landshövding och behålla 
den lön han dittills haft som inspektör 
vid kronobränneriinrättningen. Den 
nya ordningen skulle tillämpas från 
den 1 maj 1779 och Karlstad blev 
därmed residensstad.

AV KARLSTADSHISTORIKER HAR 
UGGLA UTMÅLATS SOM HÖGFÄRDIG 
OCH ORESONLIG. 

Under sin landshövdingetid var Uggla fortsatt skriven på sin gård i Averstad 
på Värmlandsnäs.

Boningshuset på tomt nr 33–34 där Uggla bodde, låg ungefär här, i hörnet Västra Torggatan-Herrgårdsgatan mittemot  lägenhets-
husen på den gamla bryggeritomten. (1806 förvärvades gården av hovrättsnotarie D.E. Dryselius.) Foto: marie aakre

Johan Abraham Hamilton.
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E
fter den stora branden 1752 drogs 
Lilla Herrgårdsgatan ända fram 
till älven och tomterna 54-55 
bildade därmed ett eget kvarter. 

Tomtens förste ägare blev lektorn och 
prosten i Grava Nils Spak, född 1700, 
som i kvarterets nordöstra del uppför-
de ett envåningshus av trä. Efter Spaks 
död 1759 förvärvades gården av apote-
karen Peter Freudenthal, född i Riga. 

I samband med köpet flyttade han 
sitt apotek, som han startat 1756, till 
gården. 1779 köptes tomt 54-55 av ny-
tillträdde landshövdingen J.G. Uggla.

Under 1700-talets sista år ägdes kvar-
teret av handelsmännen Gustaf Kjellan-
der och Sven Wennberg. Det var Sven 
Wennberg som lät uppföra den stora hu-
vudbyggnaden på kvarterets tomt som 
stod kvar fram till branden 1865. 

Pehr Hedberg, skeppsredare och 
handelsmästare, uppvuxen på Las-
keruds herrgård i Nyeds bergslag och 
inflyttad till Karlstad 1799, blev näste 

ägare och gav upphov till namnet Hed-
bergska gården.

Det var ett av stadens ståtligaste hus, 
uppfört i ungefär samma byggnadsstil 
som biskopsgården. Med ett framträ-
dande tak av brutet skiffer och med ”ut 
mot Norra Torggatan en ansenlig sten-
trappa ut över 1/4 av gatans bredd samt 
mot älven en mindre stentrappa”.  Övre 
våningen innehöll tio rum och kök och 
den nedre hade en genomgående för-
stuga som delade planet  i två lägenhe-
ter på vardera fyra rum. På Pehr Hed-
bergs tid var  fönstren delade i  ”10 
grönskimrande  rutor”.

Hedbergska gården tycks ha varit det 
tidiga 1800-talets mesta landshöv-
dingegård. Nils Silfversköld bodde här 
i stort sett hela sina tjänstgöringstid 
och von Nolcken var skriven här även 
om han kanske vistades mestadels på 
Färjestads gård. Under von Rosens 
landshövdingetid rekvirerades rådhu-
set, där länsstyrelsen hade sina lokaler, 

till militärsjukhus i samband med 
1808-09 års krig och då inrättades till-
fälliga lokaler för landskansliet i Hed-
bergska gården. Samtidigt flyttades 
magistrat samt rådstuvu-, accis- och 
kämnärsrätt över dit. Så kanske bodde 
även von Rosen här någon tid, men tro-
ligtvis hade han i första hand sin bostad 
i Landshövdingegården vid dåvarande 
Hamngatan, enligt Jonas Hedberg.

Efter den Hedbergska eran övergick 
gården i brukspatron Bengt Eberhart 
Geijers ägo och efter hans död köptes 
den 1831 av landshövding Oldevig, som 
inte bebodde den men genomförde ett 
omfattande renoverings- och tillbygg-
nadsarbete. I mitten av 1840-talet sål-
des före detta Hedbergska gården till 
Ernst Christian Franke, färgare, bryg-
gare och byggmästare från Tyskland.

marie aakre

Källa: Hedbergska gården i Carlstad.

1810. Uppfört av  furutimmer, målat i gulvit oljefärg och med ett pampigt sadeltak beklätt med gråsvart Glavaskiffer, var Hed-
bergska gården, med Biskopsgården som närmaste granne, ett av Karlstads pampigaste hus fram till stadsbranden 1865.

1894. Efter branden 1865 återupprättades bryggerinäringen 
på den före detta Hedbergska/Frankeska tomten.
 Foton: Ur carlstads-Gillets samlinGar

1864. Under Frankes ägandeskap övergick  gården, som nu 
blev Frankeska gården, alltmer till att byggas om och till för 
affärsbruk, anpassat till bryggeriverksamhet bland annat.  
 laUra larsson/Ur carlstads-Gillets samlinGar

Hedbergska gården i historien
2021. Numera är tomten bebyggd med bostadshus. En staty av en bryggeriarbetare 
finns uppsatt i muren till minne av  tomtens förflutna. Foto: erik Bonde

Hedbergska gården av Jonas Hedberg.

landshövdinGebostäder 1779–1865
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Värmlands tredje landshövding, 1802–1807

  Nils Silversköld blev Värmlands andra 
landshövding. Även han med en militär 
karriär bakom sig, där han uppnått 
överstelöjtnants grad. Men till skillnad 
från sin företrädare tycks han ha haft 
ett gott förhållande till myndigheterna 
i Karlstad. 

I stort sett. I protokollen från de his-
toriska källorna finns dock några kla-
gomål som handlar om att Silversköld 
uttryckt missnöje över magistratmed-
lemmarnas klädsel. 1797 utfärdade Sil-
versköld en befallning att dessa skulle 
vara bättre klädda då han besökte råd- 
stugan för sammanträden. 

Landshövdingen meddelade att ma-
gistraten fick vända sig till justitiekans-
lern om man ansåg att han överskrivit 
sina befogenheter beträffande kravet 
på klädseln. 

I övrigt har Silversköld beskrivits 
som kunnig, i synnerhet rörande Karl-
stads och övriga länets ekonomiska an-

  Tredje personen på landshövdinge- 
posten i Värmland blev Arvid von 
Nolcken. Friherre, jurist och endast 31 
år gammal då han tillträdde befatt-
ningen. Han hade varit häradshövding, 

assessor vid hovrätten och ”kammar-
herre med nyckeln” vid Gustav IV 
Adolfs hov. 

För Karlstads vidkommande hade 
han ett stort engagemang i fattigvården 

och brandväsendet. En annan hjärte-
fråga var vägfrågor, ”möjligen sam-
manhängande med att han bodde på 
Färjestad ett gott stycke utanför sta-
den”, kommenterar Lars Dalgren. Och 

Nils Silversköld, 1751–1822

Värmlands andra landshövding, 1793–1802

Nils  
Silversköld

   husFörhör Karlstads stadsFörsamlinG

Under nästan hela sin landshövdingetid bodde Nils Silversköld i Hedbergska 
gården, på tomt 54–55.

Östra bron invigdes 1797, då Nils Silver- 
sköld var landshövding i Värmland. 
Inskriptionen lyder: ”Nils Nilsson 
Silverskjöld, Länets Höfdinge”.
 Foto: erik Bonde

Arvid 
von Nolcken

gelägenheter. Han tog bland annat ini-
tiativet till bildandet av Hushåll- 
ningssällskapet. 

Under hans landshövdingetid upp-
förde Hybelejen sin kvarn i Klara (ett 
projekt som Uggla motverkat), Västra 
bron ersattes med en ny med Hybele-
jen som byggherre och Östra bron in-
vigdes 1797 av Gustav IV Adolf - Silver-
skölds namn står därför med på den 
ena minnesstenen. 

Det var Silversköld som såg till att 
den del av gamla Lagberget där Ting-
vallagymnasiets annex nu ligger, blev 
bortsprängd så att domkyrkan kunde 
nås även från söder.

Silversköld såg också till att det plan-
terades träd på öppna platser i Karlstad 

Arvid von Nolcken, 1771–1807

Herrgården på Färjestad tillhörde på Arvid von Nolckens tid Grava församling. Vägen 
dit var inte alltid i bästa skick och Nolcken hade även bostad i Hedbergska gården. 
  Foto: Ur carlstads-Gillets samlinGar
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och att den sanka Hamngatan  (nuva-
rande Älvgatan) fylldes igen och sten-
sattes. 1802 begärde han avsked och 
lämnade staden. Han dog i Eksjö.

Som nytillträdd landshövding står 
Silversköld i husförhörslängden för 
1790-94, upptagen på en gård i 5:e ro-
ten. 1795 till 1803, varefter  han flyttar 
till Helsingborg, är han bosatt i Hed-
bergska gården (tomt 54-55). (maa)
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  1808 utnämndes Axel von Rosen till 
ordinarie på landshövdingeposten, 
men det blev för en mycket kort tid, 
från 26 november 1808 till  18 februari 
1809. Värmlands fjärde landshövding 
var friherre och född i Roslagen på Bo-
gesund.

Som 16-åring hade han deltagit i Gus-
tav III:s ryska krig och 1791 blev han 
kapten vid Närke-Värmlands regemen-
te. Därefter var han i tjänst vid hovet; 
som kammarherre hos drottning Fred-
rika och adjutant hos hertig Karl - Karl 
XIII innan han blev kung 1809. 

Kriget mot Norge och fältsjukans 

härjningar präglade von Rosens tid i 
Karlstad och kulminerade med Georg 
Adlersparres resning mot Gustav IV 
Adolf. 

Då revolutionsarmén  på sin väg ge-
nom Karlstad här utropade revolutio-
nen, blev landshövdingen arresterad i 
egenskap av kungens förlängda arm. 

Sigurd Gustavson sammanfattar Axel 
von Rosens landshövdingegärning i 
Karlstad så här: ”Rosen var centralge-
stalt i kavaljerernas Värmland. Men han 
var därtill en handlingskraftig man med 
ovanligt gott förstånd och ett hjärtelag, 
som gjorde honom omtyckt av alla.” 

Redan samma år, 1809, blev von Ro-
sen landshövding i Göteborg och avled 
där i kolera 1834.

Axel von Rosen (1773–1834)

Axel von Rosen
Värmlands fjärde landshövding, 1808–1809

  Värmlands femte landshövding, Olov 
af Wibeli, tillträdde samma dag som 

hans företrädare avreste till Göteborg. 
Han var född i Södertälje, där fadern 
var kyrkoherde. Efter juridikstudier i 
Uppsala blev han auskultant vid hov-
rätten i Åbo. 

Efter posten som vice häradshövding 
1782 blev han vice landshövding i Åbo 
och Björneborgs län för att två år sena-
re utnämnas till landshövding i Kuopio 
län. Det var på den posten han tog plats 
i litteraturhistorien som Johan Ludvig 
Runebergs ”Landshövdingen” i ”Fänrik 
Ståls sägner.” 

Sedan Kuopio ockuperats av ryssar-
na stannade han kvar och gjorde en 
stor insats för att skydda befolkningen 
mot övergrepp. Men i samband med 
Sveaborgs fall samma år lämnade han 
Finland för Sverige. Han hade då nyli-
gen adlats och bytt namnet Wibelius till 

af Wibeli. Under en del av sin lands-
hövdingetid var han bosatt i Filipstad.

1813 gick han i pension och bodde till 
sin bortgång kvar i Karlstad.

Som landshövding var af Wibeli som 
”en far för allmogen, obevekligt sträng 
för all oordning och försumlighet och 
oredlighet”, står det i dödboken.

Olov af Wibeli (1752–1823)

Värmlands femte landshövding, 1809–1813

Johan af Wibeli
   husFörhör Karlstads stadsFörsamlinG

fastslår: ”Underhållet av vägen dit var 
föremål för många förhandlingar mel-
lan honom och staden.” 

Dålig respons
I en strävan att vitalisera konversatio-
nen bland sin tids Karlstadssocietet, 
såsom borgare och präster, som han 
upplevde som trög det fåtal gånger om 
året man sammanträffade, försökte 
han etablera så kallade teassembléer i 
sitt hem. 

1805 annonserar han i Carlstads Tid-
ningar och inbjuder till ”… Thé-Assem-
blé, där det ifrån kl. 5 till 9 dansas, spe-
las och konverseras”. Träffarna var 
tänkta att äga rum på söndagar var 14:e 
dag. Responsen uteblev dock. 

I en ny tidningsannons tillkännager 
landshövdingen ”…då Thé-Assemble 
skulle vara hos mig, kom ingen enda 
människa. Av denna orsak har jag be-
slutat och får härmed förklara, det inga 
Thé-Assembléer vid sådant förhållan-
de givas hos mig. Nolcken”. 

Slagsmål i väderkvarnen
Möjligen kan detta ointresse för lands-
hövdingens gästfrihet haft samband 
med en rättssak som samtidigt pågick, 
påpekar Dalgren. Det rörde sig om ett 
slagsmål som ägt rum i Hybelejens vä-
derkvarn i samband med Permässan 
det året mellan en trädgårdsmästare 
Olin och Nolckens kammartjänare P.O. 
Lund, som arresterats. 

Under tiden som målet pågick pläde-
rade Nolcken för att Lund skulle försät-
tas på fri fot mot att han betalade bor-
gen med motiveringen att hans tjänare 
var ”ganska nödvändig i anseende till 
hushållningen på Färjestad”. 

Begäran bifölls ej, varpå landshöv-
dingen i ett memorial till rådhusrätten 
förklarade Lund vara oskyldig och 
olagligen hade berövats sin frihet. Det 
visade sig sedan att hans skyddsling 

Färjestads grindvaktarstuga markerade gränsen mellan Karlstad och Grava och låg vid 
nuvarande Ruds centrum. Stugan revs 1934. Foto: carlstads-Gillets samlinGar

gjort sig skyldig till både övervåld och 
stöld och dömdes till ett års fängelse, 
böter på 100 daler samt elva piskrapp. 

Impulsiv och oreflekterande
I september 1805 utnämndes major 
A.P. von Rosen till vice landshövding, 
då Nolcken gick på tjänstledighet och 
drog sig tillbaka till gården på Färjestad 

och bodde där till sin bortgång två år 
senare.  

I ”kvarteret Almen” skriver Sigurd 
Gustavson: ”Släktingar uppger, att 
dödsorsaken var lunginflammation, 
som han, impulsiv och oreflekterande 
som han var, ådragit sig, då han deltog 
i släckning av en eldsvåda i Grava.”  
(maa)

Arvid von Nolcken vistades helst vid herrgården på Färjestad men var  nästan 
hela tiden skriven på Hedbergska gården i Karlstad.

”Då Thé-Assemble skulle vara hos mig, kom ingen enda människa. 
Av denna orsak har jag beslutat och får härmed förklara, det inga 
Thé-Assembléer vid sådant förhållande givas hos mig.”

I kvarteret mellan Herrgårdsgatan och 
biblioteksområdet, varifrån bilden är 
tagen, låg tomt 29–30. Här lät ägaren, 
guldsmeden Niklas Warncke uppföra ett 
tvåvåningshus efter branden 1752, där 
Johan af Wibeli flyttade in 1813. 

landshövdinGebostäder 1779–1865
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  Hans Fredrik Oldevig föddes i Karls-
krona och var redan bekant för Karl-
stadsborna vid tidpunkten för utnäm-
nandet till landshövding. Under 23 år 
hade han tjänstgjort som lagman och 
landssekreterare i staden och var, så-
som Nygren beskriver det, ”genom sitt 
stilla, flärdfria väsen väl lämpad att 
omkring sin person samla stridande 
meningar”.  1942-63 var han ordföran-
de i Hushållningssällskapet. Han tog 
initiativ till insamlande av medel till  en 
fond för pauvres honteux i Värmland.

1860 blev han  adlad och utnämndes 
till kommendör med stora korset av 
Nordstjärneorden.

I Karlstadshistorien har han kanske 

Elias von Eckstedt
Värmlands sjätte landshövding, 1813–1814

  Johan Didrik af Wingård hade, liksom 
sin företrädare von Echstedt, deltagit i 
kriget mot Norge 1814. Född i Göteborg 

var hans far biskop och brodern Karl 
Fredrik Wingård blev ärkebiskop. Själv 
valde alltså Johan Didrik af Wingård 
den militära banan och hade bland an-
nat deltagit i striderna mot Napoleon 
1813. 

En kortare tid var han tillförordnad 
landshövding i Värmland, men blev or-
dinarie 1815. ”Han var en nitisk och du-
gande landshövding, full av idéer och 
uppslag på många områden”, samman-
fattar Lars Dalgren i tredje delen av 
Karlstads stads historia. 

Under Wingårds tid inrättades det 
första landshövdingeresidenset i Karl-
stad 1822, där han flyttade in. Men han 
hade även en gård på Edsgatan, där han 
kunde utveckla sitt stora intresse för 
träd och växter. 

Som skribent inom en rad olika äm-

nen medverkade han ofta i Carlstads 
Tidning. Under Wingårds landshöv-
dingetid tillkom Pråmkanalen. 1840 
flyttade han till Stockholm för att bli 
statsråd och chef för finansdeparte-
ment. Men han hade kvar sitt lantliga 
paradis vid Edsgatan som han besökte 
sommartid.  

Fotnot: Johan Didrik af Wingård om-
skrivs i en utförlig artikel av Karl Axel 
Hjerdt i Gillet nr 26 2013.

Värmlands sjunde landshövding, 1814–1840

Johan Didrik
af Wingård

  Elias von Eckstedt som efterträdde 
von Rosen, växte upp på Bråte i Seger-
stad. Han var militär och deltog bland 
annat i svensk-ryska kriget 1788-90 
och fälttåget mot Norge 1808-09. 1810 
erhöll han överstelöjtnants grad.

Under sin begränsade tid som lands-
hövding gjorde han sitt bästa för att 
motverka superiet, bland annat genom 

att låta nedriva två krogar i Karlstads-
området, vid Kroppkärr och Sörmon. 

I augusti 1814 stupade han i sam-
band med strider mot norrmännen. I 
Norge nära Värmlandsgränsen, där  
landshövdingen hittades plundrad in 
på bara kroppen. 

Från augusti till september 1814 ver-
kade Peter Thure Gerhard Drufva 

som tillfällig landshövding i Värmland. 
Han härstammade från Håtuna i Upp-
land. Som militär deltog han i flera 
krig, däribland det första sjöslaget vid 
Svensksund 1789 då han hamnade i 
rysk fångenskap men frigavs i samband 
med freden året därpå. 

1816 utnämndes han till landshöv-
ding i Västerås.      Carl Fredrik Hammarhjelm (1787–1845)

Carl Fredrik
Hammarhjelm

Värmlands åttonde landshövding, 1840–1841

  Efter Johan Didrik af Wingård sköttes 
landshövdingesysslan under kort tid av 
Karl Fredrik Hammarhjelm. Han av-
gick redan året därpå, 1841, på egen be-
gäran. Han föddes i Visnum-Kil på Ny-
näs säteri. 

Hammarhjelm hade varit proto-
kollsekreterare i kammarexpeditionen, 
kammarherre, hovmarskalk och ska ha 

varit personlig vän med Karl XIV Jo-
han. Dessutom var han medlem i Götis-
ka förbundet. 

Hammarhjelm såg till att Karlstad 
fick belysning på gatorna genom att det 
sattes upp rovoljelampor och att det 
första residenset fick en genomgripan-
de renovering, vilken han lär ha bekos-
tat med egna medel.

Hans Fredrik Oldevig (1793–1866)

Hans Fredrik
                    Oldevig

Värmlands nionde landshövding, 1842–1864

ändå främst skrivit in sig för sin bedrift 
efter landshövdingetiden. Som riks-
dagsman i adelsståndet pläderade Ol-
devig starkt för att järnvägen från Kris-
tinehamn skulle gå via Karlstad i 
samband med byggandet av Nordvästra 
stambanan. Det vill säga, enligt det ur-
sprungliga förslaget och inte såsom fö-
reslagits senare över Norum-Nilsby-Ar-
vika med stickspår in till Karlstad.

Landshövding Oldevig var gift med 
Amalia Oldevig, född von Berg, som var 
friherrinna och kom från Tyskland.Edsgatans gård.
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Johan Didrik af Wingård (1778–1854)
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Värmlands tionde landshövding, 1864–1870

Carl Rudolf
Ekström

Frågan avgjordes i riksdagen den 11 
maj 1866 till Karlstadsalternativets 
fördel och till Karlstad telegraferades 
beskedet med orden: ”Linjen heter 
Karlstad”. 

Vid återkomsten till Karlstad med 
ångaren Carlstad mottogs Oldevig i 
hamnen av nära nog hela staden. Han 
hyllades med trumpetfanfarer, raketer 
avfyrades och till sist spände folket av 
hästarna från hans vagn och drog den 
till hans Rosenborg, lantgården som 
Oldevig köpt i början av 1840-talet.

Här avled den förre landshövdingen 
bara ett par månader senare, på som-
maren 1866. Rosenborgs herrgård. Foto: Ur carlstads-Gillets samlinGar

Våxnäs herrgård. Foto: Ur carlstads-Gillets samlinGar

Carl Rudolf Ekström (1818–1903)

1871 kunde man äntligen åka 
tåg från Karlstad till Christiania  Nästan hela Carl Rudolf Ekströms 

landshövdingetid kantades av efterdy-
ningarna av stadsbranden 1865. Dagen 
efter, den 3 juli, såg han till att det rek-
virerades militärtält och annan hjälp 
från Trossnäs för husvilla. 

Enligt Nygren var han ”en ovanligt 
skicklig och rutinerad ämbetsman, 
som var synnerligen fordrande av sina 
underlydande i deras tjänsteåliggan-
den och därför också av dem högeligen 
fruktad så som sträng förman”.

Efter att ha övervakat stadens åter-
uppbyggnad fram till 1870, bytte han 
dock län och blev landshövding i Jön-
köping, där han stannade i 18 år och 
återvände sedan till födelsestaden 
Stockholm. 

Så det nya länsresidenset i Karlstad 
flyttade Ekström aldrig in i när det stod 
klart 1871. Efter branden fick han bo-
stad i Våxnäs herrgård. 

Här möter det svenska festtåget – som avgått från Karlstad – det norska på stationen i Arvika den 16 juni 1871, sedan sista bande-
len på Nordvästra stambanan, Karlstad–Arvika, blivit klar. Foto:  teckninG aV r. haGlUnd/JärnVäGsmUseet

Stationshuset i Karlstad stod klart lagom till invigningen av bandelen Kristinehamn–Karlstad 1869 och ritades av arkitekt Hjalmar  
Kumlien. Foto: J. JaeGer, kUnGliG hoVFotoGraF/Ur carlstads-Gillets samlinGar
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Färgbilderna på landshövdingarna 
1779–1865 är hämtade från porträtten 
som hänger i Residensets trapphus.

Källor:
 yKarlstads stads historia, del 2 och 3.
 yKvarteret Almen, Sigurd Gustavson.
 yKarlstad 50 år före branden, Nygren.
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Karlstads centralstation med gångbron över järnvägsspåren som revs i början av 1960-talet. Foto: Ur carlstads-Gillets samlinGar

Järnvägsområdet i Viken omkring 1890. Viadukten vid Hamngatan har ännu  inte byggts. Inre hamn i förgrunden och  vid  vägkors-
ningen skymtar banvaktsstugan som låg där Löfbergs numera huserar med sitt kontor. Foto:  Från ronGes ”det Gamla karlstad” (1958)

Den 16 juni 1871 var en stor dag i Sveriges järnvägshistoria. Då invigdes sista bandelen, Karlstad–
Arvika, på Nordvästra stambanan (numera Värmlandsbanan) och därmed  kunde man resa hela 
vägen mellan Stockholm och Christiania. Tågresan mellan de båda huvudstäderna tog 17 timmar 
och 53 minuter. Tåget som avgick från Stockholm klockan 06.21 var framme i Christiania 22.14. 
Till Karlstad ankom det 14.34.

B
andelen Karlstad-Arvika hade 
varit förenad med svårigheter, 
bland annat hade banvallsras 
inträffat, och fastställandet av 

invigningsdatum hade blivit framflyt-
tat flera gånger under våren 1871. Men 
den 16 juni klockan 9.30 stod ett festtåg 
med tio vagnar redo för avgång på Cen-
tralstationen i Karlstad för färd mot Ar-
vika. 

Framför vagnarna var loket ”Carl-
stad” förspänt och i första vagnen hade 
en musikkår från Värmlands regemen-
te installerat sig.

På Arvika station skulle de svenska 
representanterna sammanträffa med 
de norska för att fullborda sammanlän-
kandet av Nordvästra stambanan. 

”Där spikades den förenande rälen i 
huvudspåret, statsrådet  P.A. Berg-
ström slog första slaget klockan 12.40.” 
Det skriver Svante Forsaeus i Nordväs-
tra Stambanan, där han hämtat uppgif-

terna från Post- och Inrikes Tidningar. 
Den norska deputationen leddes av 
statsråden Vogt och Helliesen. 

Statsrådet invigningstalade
Vid återkomsten till Karlstad på efter-
middagen, medföljande två norska vag- 
nar med norska delegater, som kopp-
lats på tåget, hölls ett invigningstal i 
banhallen av statsrådet Bergström, 
chef för civildepartementet:

”Fulländat är idag ett stort verk. Se-
dan bansträckningen mellan Karlstad 
och Arvika nu blivit färdig, är alltså 
Nordvästra stambanan i sin helhet full-
bordad och därigenom en oavbruten 
förbindelse åstadkommen mellan de 
förenade rikenas huvudstäder.”

Festprogrammet avslutades med 
middag i Frimurarlogen. Flera delegater 
avreste sedan med nattåg till Christiania 
för att delta i festligheterna som arrang-
erades i den norska huvudstaden. Ett 

överdådigt firande som varade i dagarna 
tre. Men redan på eftermiddagen den 15 
juni hade invigningsfestligheterna in-
letts då, förutom Bergström, bland an-
nat ärkebiskop Sundberg och styrelsele-
damöter i byggnadsstyrelsen och trafik- 
styrelsen anlänt med tåg till Karlstad.

”Många åskådare hade redan nu in-
funnit sig vid bangården. Emellan sex 
och sju på aftonen utfördes på Stora 
torget, utanför rådhuset, regements-
musik, sedermera stor supé hos länets 
hövding.” (NWT den 17 juni)

Mer folkfest 1869
Riktigt lika lyckad som invigningen av 
bandelen Kristinehamn-Karlstad varit 
två år tidigare, 1869,  var den dock inte, 
enligt lokalpressen. 

Även då hade gjorts en festresa med 
tåg framdraget av loket ”Carlstad” – till 
Kristinehamn. Och även då hade mid-
dag hållits i Frimurarlogens festsal.

Centralstationens vänthall med en kamin i centrum.  Foto: JärnVäGsmUseet Stationsinspektör A.E. Pahnke var stins 
vid Centralstationen 1892–1905.
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Invigningstalare då var landshöv-
ding Ekström. Men samtidigt ansågs    
denna tillställning ha haft lite mer ka-
raktär av folkfest, med  Stadsträdgår-
den upplyst med massor av kulörta 
lampor på kvällen. 

Det var i  januari 1855 som det tillsat-
tes en undersökningskommitté som 
skulle utarbeta förslag till hur järnvägs-

linjerna i landet skulle dras fram. Det 
bestämdes att vissa linjer skulle anläg-
gas som statsbanor och en av dessa var 
Nordvästra stambanan, som skulle 
utgå från Västra stambanan i västra 
Närke, där Laxå utsågs till lämpligaste 
orten.

Några år tidigare hade gjorts topo-
grafiska undersökningar för att kunna 

bestämma statsbanornas lämpligaste 
sträckningar. Chefen för Topografiska 
kåren, Carl Fredrik Akrell, föreslog att 
Nordvästra stambanan skulle dras via 
Björneborgs bruk till Kristinehamn, 
Karlstad och Arvika med fortsättning 
till Mangor vid norska gränsen på sam-
manlagt 19,5 mil. 

I juni 1863 påbörjas arbetet med 

sträckningen Arvika-riksgräsen och 
mellan Laxå och Kristinehamn.

Stridigheter
Beträffande bandelen från Kristine-
hamn skulle det dock uppstå stridig-
heter, då en grupp inflytelserika bruks-
ägare ifrågasatte lämpligheten att dra 
banan över Karlstad. I en proposition 

till Rikets ständer föreslogs att linjen 
från Kristinehamn istället gå över 
Norum, Dejefors och Nilsbysundet 
mellan södra och mellersta Fryken. 
Detta alternativ, som kallades det nor-
ra, föranledde nya undersökningar 
1864-65. 

Stadsfullmäktige i Karlstad anhöll då 
om att staten skulle företa nya under-

sökningar även på den sedan tidigare 
utstakade vägen över Karlstad, vilket 
bifölls och  blev därmed det södra alter-
nativet.

Undersökningarna visade att det 
södra alternativet trots allt var det mest 
fördelaktiga. Det var cirka två och en 
halv mil kortare och dessutom billigare 
att bygga än norra alternativet, eller det 

Personalen fotograferad framför stationshuset              mot bangården 1903. Foto: Ur carlstads-Gillets samlinGar

Vid Centralstationen låg en taxistation som drevs med hjälp av hästdroskor. Här ses 
också Karlstads två första taxibilar som sedan avlöste hästdroskorna.

Förr fanns en banhall över  de närmaste spåren vid perrongen och en gångbro som 
tillkom på 1880-talet.
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   Arkitekten bakom Centralstationen i 
Karlstad,  Hjalmar Kumlien, var född 
1837 i Västergötland och avlade 
examen vid Chalmers slöjdskola 1856. 
Han samarbetade tidvis med sin bror 
Axel, som också var arkitekt. De 
studerade båda vid tekniska byggsko-
lor i Tyskland. Hjalmar Kumlien ritade 
också bland annat Sankt Paulkyrkan i 
Stockholm. Foto: riksarkiVet
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så kallade Norumsalternativet.
Det ansågs också vara av stor vikt att 

banans riktning sattes i direkt förbindel-
se med länets residensstad med tanke på 
utbildningsanstalter, sjukvårdsinrätt-
ningar, handel och sjöfart med mera. 

I adelsståndet deklarerade landshöv-
ding H.F. Oldevig under förhandling-
arna i riksdagen 1866 att NVS borde 
följa Nils Ericsons förslag – värmlän-
ning, bror till John Ericson och chef för 
Kungliga styrelsen över statens jern-
vägsbyggnader åren 1855–1862 – som 
pläderat för att banan skulle gå över 
Karlstad.

Fast järnvägsstyrelsen förordade 

faktiskt det norra alternativet i ett ytt-
rande om lämplig sträckning.

840 rallare
Elva arbetsstationer fanns mellan Kris-
tinehamn och Arvika under bandelar-
nas sammanlagda byggtid fram till 
1871. Karlstad blev centrum för den 
fjärde, där Hugo Nathorst var stations-
ingenjör de första åren. 

1870 efterträddes han av Anders Fra-
enkel. Stationsingenjörerna lämnade 
fortgående rapporter om hur arbetet 
framskred. 

Under större delen av 1867 låg arbets-
styrkan vid fjärde stationen på färre än 

100 personer, som sysselsattes med 
bland annat stenarbeten och byggande 
av arbetsbodar. Två pråmar och en 
pålkran kom på plats. 

Sommaren 1868 påbörjades pål-
ningen inför byggandet av stationshu-
set i Karlstad. Grus till bangården hade 
hämtats på pråmar från Rävön.

Från och med hösten 1868 var 840 
rallare sysselsatta inom arbetsområ-
det. Vid Välsviken utfördes sprängning 
av en skärning och en bank fylldes igen. 

Mycket arbete fick läggas ned på den 
del av järnvägen som skulle gå över 
Kroppkärrssjön. I april 1869 uppges älv-
omgrävningen för att skapa ett nytt ut-

lopp från Kroppkärrssjön, kallat Dikes- 
älven, vara klar.

Utfyllnaden klar i maj 1869
Övergången av Kroppkärrssjön inled-
des med pålning innan den började fyl-
las, en del av fyllnadsmassorna hämta-
des från Sjöstadsområdet. Banken över 
sjön grävdes över med fyllnadsmaterial 
och i maj 1869 ansågs banken vara helt 
utfylld.  

Klarälvens delta skulle korsas via 
fyra broar, två över älvgrenar, en över 
Pråmkanalen genom Tingvallaön, det 
vill säga centrum, och en över Dikesäl-
ven, som blev det nybyggda avloppet 
för Kroppkärrssjön

I en rapport den 25 september 1869 
noterade Nathorst att stationshus, 
banhall, godsmagasin, lokstall och 
vändskiva var klara. Arbetsstyrkan 
kunde nu börja koncentrera sig på ban-
arbetet västerut. 

En provisorisk bro byggdes över 
västra Klarälven och arbetsstyr-
kan uppgick som mest till 1020 
man. Ångloket som använts på 
den östra delen kördes över till 
det västra avsnittet i september. 
Nästa arbetsstation var num-
mer fem som började vid Skåre.

marie aakre

Fotnot: Centralstationen som 
byggnad och bandelen 
Kristinehamn-Karlstad berätta-
des det om i Carlstads-Gillets 
jubileumsskrift 2019.

DET ANSÅGS OCKSÅ VARA AV STOR VIKT ATT BANANS RIKTNING 
SATTES I DIREKT FÖRBINDELSE MED LÄNETS RESIDENSSTAD

En provisorisk svängbar järnvägsbro byggdes över Pråmkanalen i mitten av 1920-talet. Foto: petrUs pramm/JärnVäGsmUseet

Klarälven som haft sitt utlopp i Kroppkärrssjön stängdes ute  och fick ett nytt utlopp 
när Nordvästra stambanan byggdes och lades på en bank tvärs över sjön. 
 Foto: erik Bonde

Stationsingenjörerna Hugo Nathorst 
(nedan) och senare 

Anders Fraenkel 
(ovan) såg till att 
arbetet vid fjärde 
arbetsstationen i 
Karlstad flöt på. 

Foto: JärnVäGsmUseet

Källor: 
 yNordvästra Stambanan. Laxå– 

Charlottenberg–Norska gränsen,  
Svante Forsaeus, Frank Stenvalls  
förlag (2012).

 yNWT 1869 och 1871

40 l Gillet 2021 Gillet 2021 l 41



Vid Välsvikens banvakts stuga har tiden stått still

Vid banvaktarstugan ligger Välsvikens trafikplats som 
öppnades för allmän trafik på Värmlandsbanan 2003.

Omgärdad av en stenmur ligger den i stort sett intakt 
från tiden då Nordvästra stambanan byggdes. Den 
togs i bruk i samband med  invigningen av bandelen 
Kristinehamn-Karlstad 1869. Boningshuset med de 
många spröjsade fönstren, jordkällare, uthuslängor 
och  frukträd med knotiska grenar minner om livet 
som banvakt en gång för länge sedan. 

Till skillnad från Sjöstads, Vikens och de andra 
banvaktarstugorna längs Karlstadssträckningen av 
banan – och Kroppkärrs som låg vid Munkforsjärnvä-
gen – som alla har rivits, står Välsvikens kvar med hela 
sin tillhörande miljö i området mellan Alster och 
Kroppkärr, numera ägd av Karlstads kommun.

Banvaktsstugorna i landet var numrerade och 

uppfördes efter typritningar. De första modellerna, så 
som Välsvikens med nummer 364, var mycket små. 
Läget med gaveln vänd mot järnvägen är också tidstyp-
iskt, även om stugan i Välsviken till viss del byggts om, 
bland annat så har verandan tillkommit senare, enligt 
en kulturmiljöutredning av Välsviken som gjordes av 
Värmlands museum 2010.

Allra första banvakten som flyttade in i Välsvikens 
banvaktsstuga var sannolikt Andreas Carlsson som 
härstammade från Finnerödja, född 1831. Han står 
skriven här med banvakt som yrke i 1866-70 års 
husförhörslängder. Familjen bestod av hustru och tre 
barn. En son, Henning Oscar, föddes just 1869.
marie aakre

nordvästra stambanan 150 År
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Området framför viadukten vid järnvägen på Hagasidan har ännu inte hunnit stensättas. Foto: Ur carlstads-Gillets samlinGar

Ett sorgligt 50-årsminne: 
1971 revs Karlstad Östra

Det var den 1 mars 1904 som Karlstad Östra togs i bruk första 
gången – samtidigt som allmän trafik öppnades på den smal-
spåriga järnvägen till Munkfors. Stationshuset, som inkluderade 
tåg både på smalspårsjärnvägen och Nordvästra stambanan,  
hade uppförts mellan de två banorna. Den nya järnvägsstationen 
fick därmed persontrafik i tre riktningar.

nordvästra stambanan 150 År

Nr 372: Banvaktsstugan i Trangärdstorp, Grava.

Nr 368: Banvaktsstugan i Viken låg där nuvarande 
Löfbergs kontor nu ligger. Foto: carlstads-Gillet

Skåre järnvägsstation. Foto: carlstads-Gillet

Stationen i Alster. Foto: JärnVäGsmUseet Nr 365: Banvaktsstugan på Sjöstad. Foto: sVante norder

Våxnäs station. Foto: JärnVäGsmUseet

Från Alster till Skåre genom Karlstad
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Folke Zettervall  (1862-1955) är  arkitek-
ten bakom Östra station. 
 Foto: herman hamnqVist/JärnVäGsmUseet

Kolorerat fotografi av Karlstad Östra på ett vykort stämplat 1909. Foto: Från lars ronGes VykortssamlinG

”HUSET VAR SPECIALRITAT AV ARKITEKT      FOLKE ZETTERVALL OCH LIKNADE INGET ANNAT VID NVS.”

Stationen fotograferad året före rivningen 1971.  Foto: sVen Wallin/Värmlands mUseUm

H
uset var specialritat av arkitekt 
Folke Zettervall och liknade 
inget annat vid NVS.” Det skri-
ver Folke Forsaeus i sin bok 

Nordvästra Stambanan.
Järnvägsarkitekt Folke Zettervall 

föddes i Lund 1862, fadern Helgo var 
domkyrkoarkitekt. Folke Zettervall 
hade utbildats vid Danska kungliga 
konstskolan och var 1895-1930 chefsar-
kitekt vid Statens järnvägars arkitekt-
kontor. Förutom Östra station ritade 
han bland annat Avesta/Krylbo station 
1902 och Filipstads högre allmänna lär-
overk. Persontrafiken på NKlJ-banan 
uppförde den 1 november 1964. 

Allra sista tågstoppet vid Karlstad 

Östra gjordes den 27 maj 1967.
Från början var inte tanken att den 

smalspåriga järnvägens ändstation i 
Karlstad skulle ligga vid Åttkanten - 
mellan Haga och Herrhagen. Ett förslag 
gick ut på att järnvägen skulle dras väs-
ter om älven och att stationen skulle 
byggas strax söder om Stadsträdgården.  
Detta förkastades  dock av kostnadsskäl 
då det skulle innebära omfattande torr-
läggningsarbeten i Orrholmsviken. Det 
berättar Ove Moberg i tredje delen av 
Karlstads stads historia.

Utrymme för smalspår fanns
Sedan Kungliga Järnvägsstyrelsen gett 
Karlstad-Munkfors sitt tillstånd att an-

lägga ett smalspår över Östra järnvägs-
bron, blev placeringen av stationen på 
östra sidan trots allt det bästa alternati-
vet.

Östra järnvägsbron hade lyckligtvis 
byggts för att kunna ge plats åt ett dub-
belspår. Så utrymme för en smalspårs-
bana fanns redan på brofundamenten, 
så att godstrafiken kunde ledas in i 
Karlstad och vidare ut mot Yttre ham-
nen. 

För den administrativa ledningen av 
Karlstad-Munkfors järnväg svarade 
från början Nordmark-Klarälvens 
järnväg – mellan företagen fanns sam-
trafik – och som i sin tur dominerades 
av Uddeholmsbolaget. 

nKlJ-banan
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Karlstad Östra 1905. Stationshusets nedre del hade en murad tegelvägg och övre 
delen av fasaden var timrad. Taket var beklätt med skiffer från Grythyttan. 
 Foto: Ur carlstads-Gillets samlinGar

Karlstad Östra 1935 inför elektrifieringen av Nordvästra stambanan. Foto: JärnVäGsmUseet

Tidigt utvecklades ett missnöje från 
Karlstads sida beträffande höga biljett-
priser och skötseln av banan som man 
ansåg vara bristfällig. Karlstad hade 
aktier i järnvägsföretaget och frågor 
som rörde Karlstad-Munkforsjärnvä-
gens ekonomiska problem blev åter-
kommande på Karlstads stadsfullmäk-
tiges agenda. 

Ekonomiskt gick Munkforsjärnvä-
gen med förlust, vilket uppgavs bero på 
att anläggningskostnaderna varit 
ovanligt höga och därmed samman-
hängande höga ränteutgifter samt att 
kolpriserna skjutit i höjden under åren 
kring första världskriget.

Sålde till NKlJ
1920 beslutade Karlstads stadsfull-
mäktige att sälja stadens aktier  i 
Munkforsjärnvägen och 1921 lades 
både Nordmark-Klarälvens och Karl-
stad-Munkfors smalspåriga järnvägar 

nKlJ-banan

1890. Ett paket, med Hjalmar Peterssons bokhandel i Karlstad som avsändare, har fraktats per järnväg från Karlstad till Persberg via järnvägsstationen i Filipstad.

avsänt med tÅG FrÅn Karlstad

Gillet 2021 l 49
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Kroppkärrs banvaktsstuga låg intill Munkforsbanan nära nuvarande Kroppkärrsbadet.  
Här fanns också en plattform för  av- och påstigning för tågresenärerna.
 Foto: JärnVäGsmUseet

Rallare vid Munkfors-Karlstads järnvägsbygge                vid Kroppkärr 1904. Till höger skymtar Nordvästra stambanans banvall som skär igenom Kroppkärssjön. Foto: JärnVäGsmUseet

under NKlJ:s ägandeskap. Liksom 
Karlstad-Skoghalls järnvägar som blev 
Karlstads tredje järnväg när den öpp-
nades 1915 sedan en tredje skena lagts 
ned i stambanan över Västra järnvägs-
bron. Detta sedan Uddeholmsbolaget 
koncentrerat sina skogsindustrier till 
Skoghall.

Östra station uppfördes i SJ:s regi 
och bemannades av personal och sta-
tionsmästare som var anställda vid 
stambanan.

Karlstad Östra blev första stationen 
vid Nordvästra stambanan som elektri-
fierades, då NKlJ-banan elektrifierades 
redan i början av 1920-talet.

marie aakre

nKlJ-banan

Nästa station efter Karlstad Östra på Munkforsbanan var Edsgatans station. 
 Foto: sVen oVe lUndBerG/JärnVäGsmUseet

Källor: 
 yNordvästra Stambanan. Laxå– 

Charlottenberg–Norska gränsen.
 yKarlstads stads historia, 3:e delen.



nordvästra stambanan 150 År

Sedd från Våxnäsgatan låg banvaktsstugan mitt emot Strands 
herrgård och kan anas till vänster på bilden.

Västra bron före ombyggnaden och upphöjningen. Till vänster skymtar Strands 
banvaktarstuga. Foto; karl nyström

Landstormsmän bevakar Västra järn- 
vägsbron under 1:a världskriget.

Östra bron på 1910-talet. Foto: karl nyström

1923 genomgick Östra bron en större ombyggnad. Foton Ur carlstads-Gillets samlinGar Västra bron som den såg ut byggåret 1871. Från Västra brons ombyggnad 1928–1929.

Östra järnvägsbron Västra järnvägsbron
Östra järnvägsbron  över Klarälven blev ”ett storartat exempel på järnvägsbyggarnas skicklighet.” 
Det konstaterar Svante Forsaeus i ”Nordvästra Stambanan”. Fem olika förslag till var landfästena  till 
bron skulle placeras ska ha diskuterats, men i slutet av 1867 verkar brolägena och den slutliga sträck-
ningen ha fastställts, skriver han. I samband med pålningsarbetet omkom olyckligtvis en arbetare. 
Östra järnvägsbron över Klarälven är 110 meter lång och var den längsta som dittills byggts i landet.

I samband med en ombyggnad 1929 höjdes Västra järnvägsbron med närmare tre meter. Samtidigt 
byggdes viadukter över Älvgatan – norr om bron – och Våxnäsgatan på den södra sidan. Höjden på 
den ursprungliga bron låg närmare gatuplanet och på ömse sidor om Klarälven fanns banvakts-
stugor, Sjötullens (nummer 369) och Strands (nummer 370), som båda är rivna sedan länge. Mot 
sidan som vetter mot  Älvgatan var Västra järnvägsbron från början svängbar.

Fotnot: 
Mer om Östra 
järnvägsbron 
berättas i 
Carlstads-Gil-
lets jubileums-
skrift 2019.
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K
lockan är strax efter tvåtiden på 
natten den 15 maj 1921. Då 
märker de båda tjänstgörande 
telefonisterna på Karlstads te-

lefonstation en svag doft. 
Doften är bekant. Natten innan hade 

några smältstycken och säkerhetssmält- 
rullar brunnit av, men de var enkla att 
ersätta. Så de tänker inte så mycket mer 
på det.

En halvtimme senare faller plötsligt 
alla klaffarna till rikstelefonledningar-
na ner på en gång, samtidigt som en 
tjock rök börjar tränga fram.

Telefonisterna inser då att elden har 
brutit lös och springer ner till undre vå-
ningen för att påkalla den tjänstgöran-
de linjemästaren. 

Några minuter innan passerar en 
man förbi utanför telefonstationen. 
När han tittar in genom ett fönster ser 
han till sin fasa hur trådarna börjar glö-
da. Han springer in till linjemästaren. 
Elden har då redan tagit sig så mycket 
att den liknar bengaliska eldar och är 
omöjliga att släcka.

En patrullerande poliskonstapel 
varskos, som slår larm via ett brand-
skåp som står på Älvgatan 13. Men när 
ingen brandkår dyker upp inser de att 
brandlarmet slagits ut av elden. Linje-
mästaren skickar då iväg en person på 
cykel till brandstationen.

Åtta minuter över tre på natten an-
länder cykelbudet och bankar hårt på 

dörren till brandmästarens dörr. Efter 
att cyklisten kort redogjort vad som 
hänt beger han sig upp till andra vå-
ningen och väcker samtliga brandmän 
som sover där.

Ett par minuter senare rycker brand-
kåren ut och anländer till telefonstatio-
nen 03.17.

Tjock rök av bränd ebonit väller då ut 
från stationen, vilket försvårar släck-
ningen. Efter cirka 15 minuter har dock 
brandkåren fått elden under kontroll, 
och efter 75 minuter återvänder de till 
brandstationen.

På pingstdagen vallfärdar stora folk-
massor till brandplatsen, men utifrån 
kan man inte se att så mycket har hänt. 
Några krossade rutor och lite svedda 
murytor är det enda som skvallrar om 
nattens stora brand.

Men invändigt är förödelsen desto 
större. Hälften av inredningen är för-
kolnad och överkopplingsrummet ned-
anför, där branden uppstod, är helt för-
störd.

Invändigt var förödelsen desto större.  Foto: petrUs pramm

Solstorm satte Karlstads   telefonstation i brand
Solstormar är explosioner på solens 
yta. Energi frigörs när väte om-
vandlas till helium i den yttersta 
atmosfären. De laddade partiklar-
na skjuts ut från solen i mycket hög 
hastighet. På bara 18 timmar når 
de jorden, en sträcka på cirka 150 
miljoner kilometer. En ovanligt svår 
solstorm drabbade hela det norra 
halvklotet den 15 maj 1921. Och 
värst drabbades Karlstad.

Vad var det då som hade orsakat 
branden? Nya Wermlands-Tidningen 
tar kontakt med linjedirektör F.R. Fre-
driksson från Göteborg. Han kan inte 
säga något bestämt, men delar den all-
männa uppfattningen att magnetiska 
strömningar är orsaken. Störningar har 
nämligen märkts i hela telefonnätet i 
Sverige, speciellt i Svealand, men ingen-
stans har det varit så illa som i Karlstad.

Extrapersonal kallas in från Örebro 
och Göteborg som arbetar dygnet runt 
för att få igång telefonnätet igen. Till-
fälliga förbindelser anordnas för de 
viktigaste abonnenterna.

Under en tid efteråt är det besvärligt 
för affärerna och framför allt bankerna. 
Handelskammaren talar om Force Ma-
jeure. 

Skadorna efter solstormen blir en 
dyr affär för Telegrafverket. 200 000 
kronor (drygt 4 miljoner i dagens pen-
ningvärde) beräknas kostnaderna till.

erik bonde

Dagen efter branden. Utvändigt märks inte så mycket av nattens händelser. 
 Foto: karlstads hemByGdsFöreninG

Källor: Nya Wermlands-Tidningen 17–20 maj 1921, MSB:s tidning Tjugofyra7 
(2012-04-20): Svår solstorm drabbade Karlstad 1921, Gunno Ivansson.



Nya Wermlands-Tidningen den 17 maj 1921.

En tid efter branden annonserade företag dagligen om att deras telefonnummer hade tagits i bruk. Inloppet som det ser ut i dag. Foto: erik BondeBåtar på ingående till inre hamnen. Foto: dan GUnner

Kungliga Wermlands regementes musikkår spelade under jubileet den 31 augusti 1938. Hamnsty-
relsens ordförande Herman Geijer höll högtidstalet. Foto: Ur apotekarGårdens samlinGar/dan GUnner

När Karlstads hamn 100-årsjubilerade

FrÅn ett minnesalbumsolstormen 1921
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FrÅn ett minnesalbum

Då: Utsikt över hamnområdet under jubileet 1938. 
Fotografierna är tagna från vattentornet på Herrhagen.

Nu: Samma vy 83 år senare. 
Det  har hänt en hel del..!  Foto: erik Bonde Foto: dan GUnner
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Avsändare:
Carlstads-Gillet
Vikengatan 6
652 26 Karlstad

Sista etappen av Vikenförbindelsen. Den 15 september inleddes arbetet med ombyggnaden av Vikengatan och 
Sjömansgatan. Bland annat installerades kraftigare pumpar under Klaraborgsviadukten för att klara av skyfall bättre. 
Den nya rondellen på bilden har fått namnet Kvarnbergsrondellen. Foto: erik Bonde


