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ÅLDERMANNEN HAR ORDET

70 år sedan Gillet såg dagens ljus
Årets V¬ rgille inleddes med stad!

geenliga fà rhandlingar i Gamla 
Wermlandsbankens marmorsal. 
Med anledning av Carlstads! Gil!

lets 70! ¬ rsjubileum intogs den e!erfà ljande 
festliga sup» n p¬  Stadshotellet. Det var ju just 
p¬  Statt som Gillet bildades en februarikvâ ll 
1944, d¬  v¬ ra stadgar antogs. 

Fà rsta raden i dessa lyder som fà ljer: ”Gillets 
uppgi! â r att sprida kâ nnedom om Karlstads 
historia.” Det â r glâ djande att s¬  m¬ nga med!
lemmar hà rsammar denna uppmaning och 
â ven i ¬ r velat medverka i v¬ r tidskri!.

S¬ ledes gà r v¬ r fà rre ¬ lderman Per Berg!
gr» n en vandring i tiden bland Karlstads 
kulturbyggnader.

! ret 1929 belyses p¬  #era sâ tt. Cyrillus!
huset, det ursprungliga lâ nsmuseet, invigdes 

d¬  av prins Eugen. Gilletmedarbetaren Jenny 
Mostrà m bjuder p¬  en à desmâ ttad slâ kthisto!
ria, som ocks¬  tar sin bà rjan detta ¬ r.

Karl Axel Hjerdt berâ ttar om sin uppvâ xt i 
det ̃ sterbergska huset i Haga.

I Gillets egen skri!serie ing¬ r numera 43 
titlar, de tv¬  senaste tillkomna i ¬ r.  I nummer 
42, ”Smà rg¬ snissan”,  blickar Gunhild Hern!
strà m tillbaka p¬  sina m¬ nga ¬ r som anstâ lld 
p¬  Stadskâ llaren. Om detta berâ ttar fà rfatta!
ren ocks¬  i en intervju p¬  sidan 16 i Gillet. I 
nummer 43, ”Klarabor minns”, presenteras 
stadsdelens historia inte minst genom ett 
mycket rikt bildmaterial.

Jag hoppas att alla medlemmar i Carl!
stads! Gillet f¬ r en fortsatt skà n sommar!

Monica Elgh
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Nya Wermlands-Tidningen 
torsdag 8 augusti 1907:

”Den orgelbundna byggnads-
verksamheten som trots alla
maningar och varningar
uppstått utanför vårt 
stadsplanelagda område, 
har i dessa dagar lett till en 
af de svåraste olyckor, som 
på länge övergått Karlstad 
och säkert den svåraste efter
den stora branden 1865. 
Natten till i tisdags nedbrunno
nämlingen i grunden 14 
boningshus och 28 andra 
byggnader i de delar av 
stadsdelen Hagaborg, 
som kallas Vänerslund 
och Sundby.”
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Nya Wermlands! Tidningens lâ sare !ck ta 

tal byggnader, dâ ribland Walfrids Svenssons 
mà belfabrik med tillhà rande lager, hade 
brunnit ned till grunden natten mellan den 
5 och 6 augusti. Omr¬ dena som eldhâ rjats 
kallades Vâ nerslund och Sundby och ligger i 
nuvarande stadsdelen Hagaborg/Norrstrand. 

!
miljer, uppskattningsvis runt 300 mâ nniskor, 
fà rlorade sina bostâ der, enligt en rapport om 
olyckan till civildepartementet fr¬ n Lâ nssty!
relsen i Vâ rmland.

Elden hade uppst¬ tt i ett uthus som hà rde 
s!

lund (vid stjâ rnan p¬  kartan). Nâ r branden 
upptâ cktes en stund e"er midnatt, var den 
redan bortom kontroll. Mâ nniskorna som 
bodde i husen, vaknade av branden och hade 

Byggnader uppförda efter den stora branden på Vänerslundsområdet längs gamla Kroppkärrsvägen, allmänt kallade, från vänster; 
Brusehuset, Danielssons hus och von Post-huset. Foto: Kjell Rydahl

+,-%&.((&/0--"123+&45+#3+67$&1"-6&831%07$+
bara tid att râ dda sig sjâ lva och sina nâ rmaste. 

!

barnet ¬ terfanns hos en bekant familj i Haga, 

blotta linnet. En stund saknades â ven ett 
minder¬ rigt barn, som av sin moder râ ddats 
genom fà nstret, men â ven detta ¬ terfanns till 

Nödhjälpskommitté tillsattes

 
slâ ckningsarbetet fortfarande p¬ gick, lyck!
ades stadsfullmâ ktige i Karlstad f¬  ihop 
tillrâ ckligt m¬ nga ledamà ter fà r att kunna 
kalla till krismà te och besluta om omedel!
bara ¬ tgâ rder fà r att lindra nà den bland dem 
som fà rlorat b¬ de hem och â godelar. B¬ de 
ordinarie och vice ordfà rande i Karlstads 
stadsfullmâ ktige var bortresta vid tidpunk!
ten fà r branden.  I deras stâ lle var det stads!
fullmâ ktiges â ldste A. Nerman som tog à ver 
ledningen och beslutade om tillsâ ttande av 
en nà dhjâ lpskommitt» . Denna bestod av 
fabrikà rerna Walfrid Svensson, O.P. ̃ qvist 
och C.J. Wennberg, poliskonstapel Joh. 
Kjellin, grosshandlare A.G. Moberg, sysslo!
mannen A.W. Adde och kontorschef A.O. 
Alstermark.

NÖDHJÄLPEN
Listor för tecknande av nödhjälpsbidrag 
fanns, förutom hos nödhjälpskommittén, 
utlagda på Wermlands enskilda bank, 
Riksbankens avdelningskontor, Sydsven-
ska kreditaktiebolaget, Nya Werm-
lands-Tidningen och Hjalmar Peterssons  
bokhandel. Knappt två veckor efter 
branden uppskattades dessa summor 
uppgå till närmare 5.000 kronor.

Bidragsgivare som nämns i NWT:
z Drätselkammaren: 1.000 kr.
z Stadsfullmäktige: 1.000 kr.
z Kronprins Gustaf: 500 kr.

z Kung Oscar II: 500 kr.
z Landshövdning Dyrssen: 50 kr.
z Nya Wermlands-Tidningen: 50 kr.
z Värmlands enskilda bank: 500 kr.
z Kristinehamns enskilda bank: 200 kr.
z Stadshotellets sommarsalongs 
 extraföreställning: 165 kr.
z Karlstads soarésällskap: 160 kr.
z Organistföreningens musikföre- 
 drag i domkyrkan och Våxnäs 
 Bryggeri-Aktiebolag: 942 kr.
z Karlstads mekaniska verkstad: 200 kr.
z
z Föreningen för skolkonserter: 100 kr.
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Längst upp, ”von Post-huset” som låg i korsningen Vänerslundsgatan/Kroppkärrsvägen. På bilden under ses Walfrid Svenssons möbelfa-
brik. Båda byggnaderna var återuppbyggda redan ett år efter branden. Möbelfabriken eldhärjades även vid ett par tillfällen på 1940-talet. 
Adressen idag är Tolvmansgatan 13. Foto: SN

Ett fà rslagsanslag p¬  1.000 kronor stâ lldes till 
kommitt» ns fà rfogande. Drâ tselkammaren be!
slutade uppl¬ ta en avdelning i Karlstads gamla 
lasarett som d¬  stod tomt, till provisorisk bostad 
¬ t mâ nniskor som saknade tak à ver huvudet. 
500 kronor anslogs till indragande av kokgas 

och vatten i rummen och 500 kronor till inkà p 
av kokkâ rl och sâ ngutrustning.

Den 7 augusti hade nà dhjâ lpskommitt» n 
sitt fà rsta sammantrâ de. Ett understà d p¬  645 
kronor fà rdelades bland ett 30! tal familjer 
som inte ha! sitt là sà re fà rsâ krat. Det p¬ pe!

kades â ven att arbetare som var sysselsatta vid 
den nedbrunna mà belfabriken (som hade 
omkring 30 anstâ llda), m¬ ste f¬  ta del av den 
kontanta nà dhjâ lpen â ven om inte deras bo!
stâ der var drabbade av branden.

Fà ljande annons, undertecknad av de sju 
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 zEn karta som 
visade brandens 
spridning publicer-
ades i NWT. Det 
prickade området 
visar brandområdet 
och stjärnan platsen 
där branden utbröt. 
På kartan över 
Norrstrand från 
1908 kan man se 
vilka byggnader 
som hade återupp-
byggts ett år senare.

Nu och då. Det gamla huset låg på Hantverkargatan 20 och klarade sig mirakulöst undan branden 1907. Det 
revs i början av 1970-talet i samband med byggnationen av det nya Hagaborg. Foto: Erik Bonde och SN

Vid björken på bilden till vänster stod huset som visas på det svartvita fotot. Adressen var Vänerslundsgatan 4. 
Branden bröt ut i en uthusbyggnad i närheten. Det är samma byggnad som ses på sidan 4. Utsidan klarade sig 
tack vare att huset var byggt i sten. Dock blev det helt utbrunnet invändigt.

Hantverkargatan före rivningsvågen. Andra huset på höger sida är Hantverkargatan 20. Foto: Kjell Rydahl
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NEDBRUNNA HUS OCH DESS ÄGARE
z Walfrid Svensson & Komp:s bostads-
hus i två våningar med sammanlagt 20 
rum, fabriksbyggnad i två våningar 
samt lagerbyggnad med målareverk-
stad i två våningar.
z D. Nilsson, ett trähus med fyra rum 
på vardera botten.
z O. Nilsson, ett envånings trähus med 
åtta rum samt ett under byggnad 
stående tvåvåningshus med nio rum.
z Snickaren Karl Andersson ett 
tvåvånings stenhus och ett tvåvånings 
trähus, vardera med 14 rum.

z Byggmästaren Henning Ljungberg, 
ett envånings trähus med tio rum.
z Lars Daniel Nilsson, ett tvåvånings-
hus med 14 rum.
z Emil Jonsson, ett tvåvåningshus 
med 12 rum.
z Änkan Nilsson, en mindre byggnad 
med två rum.
z Åkare Andersson, ett tvåvåningshus 
med tio rum.
z Arbetaren Karl Andersson, ett 

z Sammanlagt 28 uthusbyggnader
1908 års karta, ritad av Napoleon Caesar.
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Området som brann 1907, dåvarande Vänerslund och Sundby, sett från Gubbholmen så som det ser ut idag. Foto: Erik Bonde

herrarna i nà dhjâ lpskommitt» n sattes in i 
Nya Wermlandstidningen den 8 augusti:

natten till den 6 innevarande m¬ nad à vergick 
stadsdelarna Sundby och Vâ nerslund i Karl!
stad, hvarvid de !esta dâ r boende, till stà rsta 
delen tillhà rande arbetarklassen, fà rlorade allt 
vad de â gde, r¬ der nu bland dessa den stà rsta 

bà r avhjâ lpas. Undertecknade, som av Herrar 
Stadsfullmâ ktige mottagit uppdrag att emottaga 
de g¬ vor som av en vâ lvillig allmâ nhet hâ rtill 
skâ nkas, ha utlagt teckningslistor i stadens bok!
l¬ dor och bankkontor, varjâ mte g¬ vor av klâ der 
och husger¬ d kunna avlâ mnas i Herrar Walfrid 

!

Snabb hjälpinsats

I samma spalt berâ ttas att kronprinsparet 
kondolerat med anledning av eldsv¬ dan. 
Kronprins Gustaf, som var hertig av Vâ rm!
land, hade sâ nt ett telegram till Vâ rmlands 

jag, mycket ledsna à ver eldsv¬ dan, som hem!
sà kt Karlstad, uttala v¬ rt hjâ rtliga deltagande. 
Beder dig meddela, om nà d fà religger och 

De nedbrunna bostadshusen och mà bel!
!

de uthus, voro fà rsâ krade, i allmâ nhet nog 

den ofà rsâ krade là segendomen dâ remot 
uppskattades till mellan 15.000 och 25.000 
kronor (i dag 750.000Ò 1.250.000 kronor).

Hjâ lparbetet organiserades e"ektivt och 
!

den. Nà dhjâ lpen byggde i stor utstrâ ckning 
p¬  frivilliga bidrag fr¬ n fà retag, fà reningar 
och privatpersoner. 

NWT vâ djar till mâ nniskors bâ sta sidor 
!

ra om vikten av att de, som ha n¬ got att giva, 

Samtidigt fanns en fà rebr¬ ende ton i rap!
porteringen kring branden, som bottnade i att 

dess snabba spridning i fà rsta hand ans¬ gs 
bero p¬  att husen var byggda fà r tâ tt och i un!
derm¬ liga byggnadsmaterial och dessutom 
uppfà rts p¬  oreglerad mark.

Brist i brandskyddet

Men p¬  en punkt medges i NWT brist i 
brandskyddet: att det saknades en mindre 
¬ ngbrandspruta fà r den fasta brandk¬ rens 
utryckningar. Den stora ¬ ngsprutan hantera!
des vid denna tidpunkt av reservbrandstyr!
kan vid Karlstads Mekaniska Werkstad.

#Att n¬ gon mindre ¬ ngspruta icke â r be!
hà vlig fà r stadens centrala delar, dâ r vatten!
ledningen fungerar, â r naturligt. Men fà r ett 
snabbt ingrepp i vissa utkanter, som dock 

p¬  den stora ¬ ngsprutan Ò  s¬ som den senaste 
eldsv¬ dan visar Ò  kan bli à desdiger p¬  platser, 

p¬  fà rsta stadsfullmâ ktigesammantrâ det 

1907, fà redrogs ett fà rslag fr¬ n brandstyrel!
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FÖRSÄKRINGAR
z Skandia: 160.000 kronor (varav 130.00 
omfattade Valfrid Svensson & Komps 
möbelfabrik, hela anläggningen)
z Fenix: 40.000 kronor
z Svea: 23.000 kronor
z Magdeburg: 10.000 kronor
Omräknat i dagens penningvärde 
motsvarar summorna tillsammans 
omkring 11.500.000 kronor.

sen om anska&ande av en mindre Â ngspruta.&ande av en mindre Â ngspruta.&
I samband med att brandstationen i Karl

stad ett Â r senare, i oktober 1908, bytte adress 
och flyttade in i den gamla lasarettsbygg
naden infˆ rskaffades en andra Â ngspruta. 
Det kan man l‰ sa i den tredje delen av Lars 
Dalgren och Ove Mobergs ”Karlstads stads 
historia”historia”historia  frÂ n 1954. H‰ r kommenteras ocksÂ  
det faktum att det tagit en halvtimme frÂ n att 
branchefen kallade pÂ  KMW reserven och 
den stora Â ngsprutan till dess att den nÂ dde 
fram till brandomrÂ det i V‰ nerslund och 
Sundby i augusti 1907. 

”DÂ  brandmanskapet anl‰ nde, voro tre 
byggnader ant‰ nda, och innan Â ngsprutan 
hunnit komma igÂ ng, hade elden spritt sig till 
ytterligare elva hus. D‰ re!er kunde branden 
begr‰ nsas.”begr‰ nsas.”begr‰ nsas.

”Hälsovådlig stadsdel”

Under rubriken ”Hvad ‰ r att ĝ ra”Hvad ‰ r att ĝ ra”Hvad ‰ r att ĝ ra  beklagas 
i NWT den utveckling som de senaste Â rens 
ekonomiska uppsving medfˆ rt. Inte nÂ gon 
av Sveriges st‰ der har pÂ  grund av denna ”... 
undsluppit svÂ righeter av den art, som fˆ r 
Karlstads del finnas samlade i namnet Ha
gaborg.”gaborg.”gaborg.  Stadsdelen ‰ r inte bara eldfarlig utan 
ocksÂ  synnerligen h‰ lsovÂ dlig pÂ  grund av sin 
brist pÂ  naturligt avlopp, framhÂ ller man. 

”Det ‰ r en stor olycka, att dess bebyggande 
icke kunnat fˆ rhindras och att kommunal
m‰ nnen fˆ r en halv mansÂ lder sedan eller 
mera icke hade den insikt om den kommu
nala arronderingspolitikens betydelse, som 
nu utgˆ r ñ eller borde utgˆ ra ñ  ABC i all 
kommunalpolitik. Men nu ‰ r byggandet ett 
faktum, som vi icke kunna komma ifrÂ n; lus
ten att bygga vidare d‰ rute synes icke kunna 
st‰ vjas; och det o'ciella Karlstad mÂ  tycka 
vad det vill, Hagaborg ‰ r och f̂ rblir i alla fall 
en allt j‰ mt tillv‰ xande f̂ rstad till Karlstad.”en allt j‰ mt tillv‰ xande f̂ rstad till Karlstad.”en allt j‰ mt tillv‰ xande f̂ rstad till Karlstad.

Kritik mot försäkringsbolagen

Den viktigaste l‰ rdom man kan dra av elds
vÂ dan i Sundby och V‰ nerslund, ‰ r d‰ rfˆ r 
att det mÂ ste inr‰ ttas dr‰ gliga fˆ rhÂ llanden 
i dessa och liknande omrÂ den i Karlstad, 
fastslÂ s i tidningen. ”Det program som tor
de vara att fˆ lja, synes oss bˆ ra gÂ  ut pÂ  att 
fˆ rhindra varje ytterligare bebyggande av 
omrÂ det, tills stadsplan uppgjorts fˆ r det
samma; samtidigt torde vatten, ljus och kra!

bˆ ra ledas till den vildvuxna stadsdelen.”
PÂ  stadsfullm‰ ktigemˆ tet den 14 septem

ber gjordes en framst‰ llning frÂ n h‰ lsovÂ rds
n‰ mnden om att dr‰ tselkammaren skulle 
uppdras att sÂ  snart som m̂ jligt lÂ ta utarbeta 
ett fˆ rslag till tomtreglering i stadsdelen. A. 
Nerman motionerade om stadsfullm‰ ktiges 
godk‰ nnande av sitt beslut att sammankal
la ett extra sammantr‰ de med anledning 
av branden, tills‰ ttandet av en nˆ dhj‰ lps
kommittÈ  och anvisandet av 1.000 kronor 
i fˆ rslagsanslag fˆ r att avhj‰ lpa den mest 
akuta nˆ den. Anledningen var att man vid 
det extra stadsfullm‰ ktigemˆ tet inte varit 
tillr‰ ckligt mÂ nga ledamˆ ter f̂ r att vara be
slutsm‰ ssiga. Å tg‰ rden godk‰ ndes vid stads
fullm‰ ktiges sammantr‰ de den 7 november.

Den direkta brandorsaken kunde aldrig 
fastst‰ llas. Vid magistratsf̂ rhˆ r som senare 
hˆ lls fˆ rs‰ krade Otto Nilsson, i vars uthus 
branden utbrutit, att han inte k‰ nde till att 
nÂ gon ofˆ rsiktighet med eld skulle ha ‰ gt 
rum i byggnaden. Karlstadsagenterna fˆ r 
fˆ rs‰ kringsbolagen Skandia och Fenix n‰ r
varade ocksÂ  vid magistratsf̂ rĥ ret. 

Brandstodsbolagen ”... ha sin dryga an”... ha sin dryga an” 
del i allt dylikt planlˆ st byggnade, som de 
platt kunde fˆ rhindra genom att icke taga 
risker i s Â dana orgelbundna och ofull
st ‰ ndiga stadsdelar, kommenterar Nya 
Wermlands Tidningen. 

I dag, mer ‰ n 100 Â r senare, kan man kan

ske reflektera ˆ ver om fˆ rs‰ kringsbolagen 
verkligen skulle ha lÂ tit ‰ garna till de ned
brunna fastigheterna fˆ rs‰ kra dessa till sÂ  
hˆ ga belopp om de varit fullt sÂ  brandfarligt 
byggda som det h‰ vdades.

Marie Aakre

Källor:
z Nya Wermlands-Tidningen, augusti– 
november 1907
z ”Stadsfullmäktiges i Karlstad Handlingar 
år 1907”, Karlstads-Tidningens Aktiebolag, 
1907, Karlstads kommun, kommunarkivet
z ”Karlstads stads historia”, tredje delen, 
Lars Dalgren/Ove Moberg (1954)
z www.ekonomifakta.se
z Identi!ering av det gamla området i det 
nya Hagaborg: Sören Jonsson

Karlstads gamla lasarett höll på att byggas om till brandstation 1907 och stod då därför Karlstads gamla lasarett höll på att byggas om till brandstation 1907 och stod då därför 
tom. Här inrättades tillfälliga bostäder för familjer som förlorat sina hem i samband med 
branden. 1908 "yttade brandkåren in i byggnaden.
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 z– Jag tycker det är så roligt att 
vara auktionist!

Det säger Peter Pettersson med 
betoning på ordet roligt. Sedan 
1987 driver han Auktionsverket i 
Karlstad och att han trivs i rollen 
som klubbslagare är det nog 
ingen i hans publik som betviv-
lar. Skämt och roliga kommenta-
rer följer med i stort sett varenda 
utrop.

Just dâ rfà r har han hittills st¬ tt emot tren!
den att, som de allra !esta av landets eta !
blerade auktionshus, g¬  à ver till renodlade 
online! auktioner. Han â lskar den dâ r trevliga 

auktionshallen.
Peter Petterssons auktioner â r speciella 

tillstâ llningar. Han â r personlig och delar 
med sig av sina gedigna kunskaper om objek!
ten han ropar ut. Ibland s¬  mycket att han tap!
par bort sig i sjâ lva utropen. Antikbranschen, 
som han hunnit jobba ett tiotal ¬ r i innan han 

Tre till fyra kvalitetsauktioner per ¬ r och 
en till tv¬  stadsauktioner i m¬ naden h¬ lls p¬ 
Auktionsverket i Karlstad.

!

det av avyttra 82 tavlor, signerade Lars Lerin, 
vilket inbringade omkring tre miljoner kro!
nor. En hâ ndelse som stâ rkt hans varumâ rke 
och position i auktionsvâ rlden.

Mest intresserad av konst

Ò  Det har helt klart betytt mycket, verken 
spâ nde à ver hela hans konstnâ rsskap. Jag har 
f¬ tt in mycket Lerin â ven e"er det, berâ ttar 
han.

P¬  V¬ rkvalit» n i ¬ r, som hà lls den 9Ò 10 
maj, klubbades bland annat en akvarell av 
Lars Lerin fà r 205.000 kronor och ett collage 
fà r 115.000 kronor.

Konsten â r ocks¬  den del inom gebitet som 

Peter sâg er sig vara mest intresserad av. Och 
kunnig i.

Ò  Det â r konsten som g¬ r bâ st, den utgà r om!
kring 70 procent av den totala omsâ ttningen.

Konsten i Vâ rmland h¬ ller hà g klass, tyck!
er han.

Ò  Det #nns m¬ nga duktiga lokala konst !
nâ rer och det â r ju fantastiskt att vi har tv¬  
internationellt uppmâ rksammade konst!
nâ rer som Lars Lerin och Karin Broos. Och 
Joakim Johansson, jag gillar hans tavlor jâ t!

store m¬ laren Axel Tà rneman fr¬ n Persberg, 
$or Fagerkvist, Gustaf Fjaestad och 
Rackenm¬ larna...

Dyrt med Karlstadsmotiv

Tavlor med pittoreska Karlstadsmotiv hittar 
o"a kà pare till fà rh¬ llandevis hà ga priser 
utan kâ nda konstnâ rssignaturer. Exempel 
fr¬ n senaste V¬ rkvaliteten â r tv¬  anonyma 
tavlor i ganska sm¬  format som s¬ ldes fà r 
à ver 6.000 respektive 7.000 kronor.

En m¬ lning med spâ nnande proveniens 
som ocks¬  klubbades p¬  denna auktion var 

169x315 ingick verket fr¬ n bà rjan i en monu!
mentalm¬ lning som gjordes till utstâ llningen 
Vâ rmland visar, som hà lls i Stadstrâ dg¬ rden 
i Karlstad 1947. 

Det var en 15 meter l¬ ng expos»  à ver de vik!

1 460 utrop på två dygn

AUKTIONEN I URVAL

Peter Pettersson visar en Louis Vuitton-kof-
fert, som värderades till mellan 20.000 och 
30.000 kronor. Slutbudet stannade dock på 
15.000 kronor.

Bringare i lysterglas

Sveriges bebyggelse

Bordsur, Sciense

Kandelaber, Rörstrand

Slutpris: 700 kr

Slutpris: 800 kr/st

Slutpris: 1.300 kr

Slutpris: 1.300 kr
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tigaste delarna i det vâ rmlâ ndska nâ ringslivet.
Fr¬ n informationen p¬  Auktionsverket 

i Karlstads hemsida infà r auktionen kunde 
man lâ sa:

”M¬ lningen kà ptes sedermera av Erlings 
gode vâ n Olle Johansson, â gare av Svenska 
Rayon! fabriken i V¬ lberg, dâ r den av ! rlings!

son monterades upp i matsalen. Men tyvâ rr 
visade det sig att m¬ lningen var fà r stor och 
dâ rfà r kortades den ner.”

Det var delen som blev à ver som nu s¬ ldes. 
67.000 kronor stannade budgivningen p¬ .

Den stà rre delen av m¬ lningen hâ nger 
idag p¬  Hotel Frykenstrand i Sunne.

Av sammanlagt 1.460 objekt stod konsten 
â nd¬  inte fà r mer â n 172 av utropen som gjor!
des under de tv¬  dagarna. Till det à vriga hà r!
de designad keramik fr¬ n 1950!  och 60! talen, 
kâ nda matserviser och porslinsserier fr¬ n 
fabriker som Rà rstrand och Gustavsberg, 
vaser och sk¬ lar i slipad kristall, mâ ssingsljus!

Soldattorpstavla
Slutpris: 7.000 kr

Gustavianska vinglas
Slutpris: 2.900 kr

Hörnskåp, 1700-tal
Slutpris: 1.700 kr

Kask M/1845 Slutpris: 3.700 kr

 zAuktionsverket i Karlstad 
håller sin årliga vårkvalitetsauk-
tion. Peter Pettersson sköter 
klubbningen och Lennart 
Karlsson (till höger) förmedlar 
budgivningen som sker via 
telefon. Björn Karlsson (till 
vänster) ser till att objektens 
slutpriser registreras i datorn. 
 Foto: Erik Bonde
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stakar, silverfˆ rfˆ rf emÂ l, !nt arbetade kara"er "er "

eleganta kristallkronor, skÂ p, byrÂ er, matsals
grupper och m‰ ngder av andra mˆ bler frÂ n 
1700 , 1800  och 1900 talen ñ  frÂ n tiden och 
som stilkopior ñ  och fˆ rgyllda speglar och 
trymÂ er i gustavianskt och empir, ‰ kta mattor 
och Kl‰ ssbolsdukar. Allt det d‰ r som fˆ r d‰ r som fˆ r d‰ r som f e
kommer i m‰ ngd pÂ  alla auktioner, men som 
‰ r lite mera utvalt och stÂ r i en hˆ gre klass pÂ  
kvalitetsauktionerna.

ñ  Antikviteter ‰ r oerhˆ rt billiga i Sverige 
j‰ mf̂ rt med utoed utoed mlands. Det ‰ r et ‰ r et fÂ  l‰fÂ  l‰fÂ nder i v‰ rl
den f̂ runnat att ha en sÂ  stor del av kulturarvet 
kvar. Tack vare att vi varit f̂ rskonade frÂ n krig 
har det ket ket unn kunn k at bevaras. I Sverige f̂ rstÂ r vi inte 
v‰ rdet pÂ  det vi har, anser Peter.

Om antikviteter fˆ rr var fˆ r dyra fˆ r att 

intresse för retrosaker idag?
ñ  Jo, det gˆ r det. Men det ‰ r ‰ ndÂ  en fˆ r

hÂ llandevis liten klick som ‰ r dˆ dligt intres
serad. Besˆ ksantalet pÂ  auktionerna minskar 
hela tiden. F̂ rr var det mer som en folkfest.

Han tycker det ‰ r sorgligt att arvet av gam

antikviteter, ‰ r mˆ bler tillverkade fram till 

i en kval kval k itet som man inte hittar f̂ r motsva
rande pris i nyproduktion, s‰ ger Peter.

ñ  Men jag har v‰ ldigt svÂ rt att sm‰ lta att 

en teakbu" È  m" È  m" ed fanerad spÂ nskiva med 


nor och vara dyrare ‰ n en sengustaviansk 
StockholmsbyrÂ ...

Vilken stil föredrar du själv?
ñ  Jag ‰ r nog en all‰ tare som t‰ nker gan

ska praktiskt. Fritz Hansens superellipsbord 
tycker jag om f̂ r att det inte har nÂ gra kanter 
och ‰ r l‰ tt att torka av.

70–80 procent går via  nätet

Numera kan man l‰ gga bud bÂde  via internet 
och i auktionshallen pÂ  Peter Pettersons auk
tioner. Inom en ganska snar framtid kan det 
dock bli ‰ ndring pÂ  den saken.

ñ  Det kommer nog att bli stadsauktioner 
endast pÂ  n‰ tet fˆ r mig ocksÂ . Det har visat 

AUKTIONEN I URVAL

Filmprojektor
Slutpris: 300 kr

Consommékoppar, Blå Blomst
Slutpris: 2.100 kr

Praktskåp, Ivan Åkerbom
Slutpris: 3.000 kr

TvÂTvÂT  tavlor med vyer ̂ ver Karlstad sÂ ldes 
pÂ  Auktionsverket i Karlstads VÂ rkval VÂ rkval VÂ rk itet 
i maj. 

En olja olja ol  pÂ  papper (31x46 cm) med 
utsikt ̂ ver PrÂ mkanalen och domkyr och domkyr och domk ko
tornet i bakgrunden, som trots skada och 
ok‰ nt konstn‰ rskap gick upp till 7.200 
kronor (utrop 1.000 2.000). 

Karlstadsmotiv
är populära

Tavlan med Hybelejen ‰ r en olja pÂ  
duk (59x72) frÂ n 1892 av ok‰ nd konstn‰ r. 

Den klubbades f̂ r 6.200 kronor (utrop 
1.500 3.000).
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sig att 70! 80 procent av utropen â nd¬  g¬ r via 
buden p¬  nâ tet. Som det â r nu blir det i stort 
sett bara dubbelt arbete.

Men kvalitetsauktionerna kommer han fort!
sâ tta att h¬ lla i auktionshallen p¬  Tormestad.

Ò  Nâ r det gâ ller dyrare objekt â r den per!
sonliga kontakten viktig fà r m¬ nga kà pare. 
D¬  kâ nner man sig inte bekvâ m med att sitta 
hemma och buda, sâ ger Peter.

Dessutom m¬ ste han ju f¬  fortsâ tta att vara 

jobbet.

Marie Aakre

Glas, Bengt Orup, Strikt
Slutpris: 1.100 kr Ahlmarks rederi, 3 böcker

Slutpris: 1.000 kr

Gustaviansk karmstol
Slutpris: 850 kr

 zBjörn Karlsson och Rolf 
Carlsson förbereder visningen 
inför årets Vårkvalité. I bakgrun -
den ses en stor Erling Ärlings-
son-tavla, som vid auktionen i 
maj gick för 67.000 kronor. 
Skulpturen till höger om 
målningen är gjord av Emile 
Guillemin (utropspris 150.000-
200.000 kronor) och blev 
återropad. Foto: Erik Bonde

Skrivbord, tidigt 1800-tal Slutpris: 7.600 kr



'(!!!"##$%&'()*

Gunhilds minnen från Stadskällaren
InnehÂ llet ĝ r inte ansprÂ k pÂ  att vara byggt 
pÂ  fakta, ‰ ven om det varit hennes intention. 
Det f̂ rklarar Gunhild Hernstr̂ m i f̂ rordet 
till sin bok ”Sm̂ rgÂ snissan”Sm̂ rgÂ snissan”Sm̂ rgÂ snissan . 

Med underrubriken ”Minnen frÂ n Stads
k‰ llaren”, vill hon s‰ ga att ”, vill hon s‰ ga att ” ”sÂ  h‰ r minns jag 
att det var”. Men som l‰ sare upplever man i ”. Men som l‰ sare upplever man i ”
hˆ gsta grad att Gunhild Hernstr̂ m speglar 
restauranglivet precis sÂ som det var. Humo
ristiskt, kryddat med roliga anekdoter och 
samtidigt med sk‰ rpa och stor k‰ nnedom 
om m‰ nniskorna och tidsandan, inte minst 
klasskillnaderna, som pr‰ glade dem.

Det visade sig vara väldigt lite doku-
menterat om Stadskällaren i Karlstad 
sedan tidigare...
ñ  Ja, n‰ r jag bˆ rjade sˆ ka e!er faktaupp

gi!er om Stadsk‰ llaren uppt‰ ckte jag att det 
i stort sett inte fanns nÂ got skrivet alls om 
varken restaurangen eller sj‰ lva byggnaden i 
ĥ rnet av Drottninggatan J‰ rnv‰ gsgatan. Jag 
satt i V‰ rmlandsrummet pÂ  Stadsbiblioteket 
och gick igenom hˆ gvis med bˆ cker utan att 
hitta nÂ got. I Original i V‰ rmland frÂ n 1954, 
skriver i alla fall Mats Ronge om Carl Edvin 
Johansson, som var en legendarisk utkastare 
pÂ  Stadsk‰ llaren, d‰ r han gick under namnet 
”VÂ ran Johansson”VÂ ran Johansson”VÂ ran Johansson , och i boken Karlstadsori”, och i boken Karlstadsori” 
ginal ber‰ ttar han om Karl Elofsson, allm‰ nt 
kallad Kalle Spr‰ tt, som en gÂ ng i tiden var 
stamkund pÂ  Stadsk‰ llaren. MÂ nga av mina 
gamla arbetskamrater frÂ n Stadsk‰ llaren var 
borta eller hade skingrats pÂ  olika hÂ ll. Just 
d‰ rfˆ r k‰ ndes det extra angel‰ get att fÂ  de 
minnen jag b‰ r med mig neddtecknade inn
an det blev f̂ r sent.

Hur långt tid tog det att skriva boken?
ñ  TvÂ  Â r ungef‰ r, frÂ n det att jag satte mig 

framf̂ r datorn. Men sj‰ lva idÈ n hade ju slagit 
rot lÂ ngt tidigare sedan olika personer, med 
#era Â rs mellanrum, sagt Â t mig att jag bor
de skriva om mina erfarenheter frÂ n Stads
k‰ llaren. Nu ‰ r jag glad att jag gjorde det. 

”Smörgåsnissan. Minnen från Stadskälla-
ren” är den 42:a skriften i Carlstads-Gillets 
skriftserie.

EN PRATSTUND MED...
GUNHILD HERNSTRÖM

HAR GETT UT ETT TIOTAL BÖCKER
”Smörgåsnissan”, formgiven av Anita 
Stjernlöf-Lund, gavs ut på Gunhild 
Hernströms förlag våren 2014. Genom 
egna förlaget har hon tidigare gett ut ett 
tiotal böcker, däribland ”Bland tistlar och 
smultronblom” (1993), ”Mystik från 
skogarna” (1994), ”1907 Harry Nyquists 
resa” (2007) och en serie dagböcker som 
hennes far skrivit.

Efter sin tid på Stadskällaren fortsatte 
Gunhild Hernström några år i restaurang-
branschen, i Olle Ferms bar på Stadshotel-
let och på Restaurang Sandgrund, innan 
hon knöts till tidningen Värmlandsbyg-
den, där hon stannade i tio år och bland 
annat skrev kåserier under vinjetten ”Så 
som jag tänker”, vilka även getts ut i 
bokform (2010).

Det k‰ nns roligt att kunna bidra med nÂ got 
som kommer att bli en liten del av Karlstads 
historia.

Du !ck jobb som smörgåsnissa på 
Stadskällaren 1959, 17 år gammal. 
Vilka var dina arbetsuppgifter?
ñ  Sm̂ rgÂ snissa var en elev som gick bred

vid fˆ r att l‰ ra sig servitˆ rsyrket frÂ n grun

den. Man (ck jobba med lite allt m̂ jligt, ‰ ven 
praktisera i kallsk‰ nken; rensa sill, hacka lˆ k 
och persilja, ĝ ra rosor av smˆ r... TvÂ  och ett 
halvt Â r tog det innan man var f‰ rdig. ƒ ven 
teori ingick.

Hur länge arbetade du på Stadskälla-
ren?
ñ  N‰ r jag var klar med restaurangutbild

ningen gjorde jag ett avbrott och bˆ rjade 
som elev i en damfrisering f̂ r att jag tr̂ ttnat 
pÂ  kv‰ llsarbetet. Men jag var snart tillba
ka pÂ  Stadsk‰ llaren och jobbade d‰ r fram 
tills jag gi!e mig och bildade familj. Under 
smÂ barnsÂ ren Â terv‰ nde jag som vikarie pÂ  
kv‰ llarna, o!a som barm‰ stare. I mitten av 
60 talet blev det ju popul‰ rt med drinkar 
och Stadsk‰ llaren (ck en drinkbar. Jag l‰ rde 
mig blanda drinkar, vodka lime, rom och 
cola... Som extrapersonal jobbade jag sedan 
pÂ  Stadsk‰ llaren ‰ nda tills restaurangen slog 
igen i mitten av 80 talet.

Vilken var den roligaste tiden?
ñ  Allt var roligt pÂ  sitt vis! Men skillnaden 

var stor mellan den gamla tidens (nrestau
rang, d‰ r dukning och servering var j‰ ttevik
tigt, till den sista tidens dansrestaurang, d‰ r 
man gjort bar av hela den gamla matsalen. 
DÂ  hade Stadsk‰ llaren dˆ pts om till Cecilia 
och gick inte l‰ ngre att k‰ nna igen.

Marie Aakre
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Tallbacken, som sommarvistet heter, stod 
-

miljen Stenborgs ägo.
– Vi har väl pratat och undrat över det 

föreställning om att det rimligen måste röra 
sig om utställningsplank av något slag. Men 
exakt var målningarna kom ifrån har vi inte 
vetat.

Det berättar Torsten Stenborg, en av två 
grenar av familjen Stenborg som idag är 
ägare till sommarhuset som ligger i Eriks-
bergsområdet. Men nu är målningarna allt-
så identi erade, med hjälp av Olle Nilsson 
på Värmlandsarkiv och Gillesmedlemmen 
Mikael Blomquist, som fördjupat sig i lokalt 
källmaterial.

– Första sommaren vi var härute var jag tio 
år. Gamle kungen, Gustaf V, fyllde 80 år den 
16 juni och jag minns så väl att jag satt och 
lyssnade på ett hyllningsprogram på radion, 
säger Torsten.

Fjärde generationen

Det var föräldrarna, Magda och Wilhelm 
Stenborg, som köpte sommarstället, som 
gick vidare till sönerna Torsten och hans två 
år äldre bror Bertil, som inte längre är i livet. 
Torsten och hans fru Ingrid, bosatta i Uppsa-

-
til och bor i Göteborg, turas om att tillbringa 
tid vid stugan på somrarna.

– Min mormor levde fortfarande och var 
med här ute de första åren. Så med barnbar-

-
rar Torsten.

När Torstens barn växte upp, Kristina, 
Anders och Per (numera riksbekant tv-mete-
rolog) och Bertils barn Svante, Annika, Kajsa, 

Karlstad samtidigt.

Dottern Kristina som gör föräldrarna säll-
skap i stugan denna gång, minns hur roligt de 
hade tillsammans, alla syskon och kusiner.

– Ja, det var bäddar överallt och vi vuxna 
satt tillsammans ihopklämda i köket, minns 
Ingrid och skrattar.

ju ute på vischan då. I tonåren hände det att 
man cyklade in till stan någongång, men mest 

-
nade vi scoutläger och vägen ner till sjön an-
vände vi som löparbanor. Men vi hjälpte även 
till med arbetet. Hugga ved var favoritsysslan, 
det slogs vi om, berättar Torsten.

Från Herrhagen till Marieberg

När Torsten skulle börja skolan bodde fa-
miljen Stenborg på Värmlandsgatan på 
Herrhagen.

– Jag gick en månad på Herrhagsskolan, 

sedan yttade vi till Marieberg och jag ck 
början på Tjäderskolan istället.

-
gatan 11/Tingbergsgatan 2. Det var byggt på 
muddermassor från Mariebergsviken och var 

lägenheten.
Föräldrarna hade yttat till Karlstad på 

1920-talet sedan fadern, Wilhelm Stenborg, 
fått anställning vid Karlstads elverk, där han 

Bertil Stenborg gick i sin fars fotspår och 
utbildade sig, e er realexamen i Karlstad, 
inom starkströmsteknik vid Chalmers, 
där han doktorerade och ägnade sig åt 
undervisning.

Karlstad och lumpen i Kiruna, till Uppsala för 
-

torerade inom glaciologi och har tjänstgjort 
vid Uppsala universitet under sitt yrkesverk-

När den stora utställningen som sommaren 1929 arrangerades i Karlstad av
Värmlands läns hushållningssällskap var till ända, var det fritt fram att köpa det 
rivna byggnadsmaterialet från montrar, paviljonger och annat för återbruk. 
Turisthallen som byggts upp på utställningsområdet, där Karolinen ligger idag, 
innehöll en fris, en tidslinje över Värmlands historia fram till tiden för utställningen,
målad av konstnären Jerk Werkmäster. Sista delarna i denna svit lades som innertak
i en sommarstuga utanför Karlstad.

Torsten Stenborg omgiven av dottern Kristina och hustrun Ingrid.  Foto: Marie Aakre

När Torstens barn växte upp, Kristina, 
Anders och Per (numera riksbekant tv-
meterolog) och Bertils barn Svante, Anni-

sommarstället i Karlstad samtidigt.

11/Tingbergsgatan 2. Det var byggt på mud-
dermassorna från Mariebergsviken och var 

lägenheten.
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samma liv. Men smultronstâ llet har han alltid 
ha! i Karlstad. Nâ r gamla brâ der brà ts upp i 
samband med att sommarstugans veranda 
skulle byggas till fà r en del ¬ r sedan, upptâ ck!

tes att dessa var bem¬ lade p¬  det som anvâ nts 
som baksida.

Ò  Det (nns sâ kert #er rester av m¬ lningar 
inbyggda hâ r och dâ r, men jag tror knappast 

det (nns n¬ got mer med sammanhâ ngande 
motiv s¬  som i taket, sâ ger Torsten.

Marie Aakre

I vardagsrumstaket i familjen Stenborgs sommarstuga Tallbacken sitter en del av frisdekorationen som konstnären Jerk Werkmäster !ck i 
uppdrag att göra i turisthallen till Värmlandsutställningen som hölls i Karlstad 1929. Målningen visar två händelser i Karlstads historia: 
Prins Gustaf Adolf inviger 1927 års utställning som arrangerades av Karlstads Fabriks- och Hantverksförening och prins Eugen förrättar 
invigningen av 1929 års utställning samt länsmuseet. Foto: Bill Ivarsson

Bad- och båtliv vid Vänern sommaren 1938, året som Magda och Wilhelm Stenborg köpte sommarstugan på Eriksberg. Sönerna Bertil och 
Torstens farfar var på besök. Foto: Privat
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1927 års Karlstadsutställning arrangerades av Karlstads 
Fabriks- och Hantverksförening och pågick mellan den 
15 juni och 17 juli. Den var förlag till Stadsträdgården 
och Expositionshuset med utställningshallarna 
koncentrerade till Hamntorget. Utställningen, som hade 
omkring 400 utställare, däribland även utländska 
företag, invigdes av kronprins Gustaf Adolf.

 zLördagen den 22 juni 1929 var 
en stor högtidsdag i Karlstaden stor högtidsdag i Karlstaden stor högtidsdag i Karlst . Då, ad. Då, ad
på midsommarafton som det 
var, skulle både den stora Värm-
landsutställningen i Klara och 
det nya, ståtliga museipalatset 
på Sandgrndgrnd undsudden invigas. vigas. vi
För prins Eugen, ”Målarprinsen”, arprinsen”, ar
var det bråda dagar.

1929 års Karlstadsutställning

Industri- och hantverksutställningen i Karlstad 1927

Nyss hemkommen frÂ n Paris, d‰ r han varit 
engagerad i den stora svenska konstutst‰ ll
ningen som nyligen hÂ llits d‰ r, anl‰ nde prins 
Eugen nu med morgontÂ get till Karlstad, 
med uppdrag att fˆ rr‰ tta invigningarna i 
Karlstads stora begivenheter denna dag.


torna och gr̂ na girlanger prydde J‰ rnv‰ gs
gatans mynning till Centralstationen. Det 
skÂ delystna folket kantade trottoarerna och 

PÂ  statioPÂ  stationen parade paraderade scde scouterter och  och 
studentmarskalkar och vid plattformen h‰ l
sades prinsen v‰ lkommen med tal av stads
fullmfullmf ‰ ktiges ordf̂ rande Per Clarholm.

prins Eugen in!nna sig vid utst‰ llnings 
omrÂ det klockan 11.30, dit han es

korterades ˆ ver Klarabron av 
kavallerister.

och ˆ ver bron kom en av
delning husarer med klirrande 

NÂ gra av de mÂ nga speciellt in
bjudna till utst‰ llningen, som ar

rangerades av V‰ rmlands l‰ ns 
hushÂ llningss‰ llskap, var Karl

stads borgm‰ stare Lundblad, dÂ 
varande jordbruksministern 

Johansson och ecklesias
tikminister Lindskog, 

l‰ nsmuseets skapare 
Cyrillus Johans

son och Selma 
Lagerl̂ f.rl̂ f.rl̂ f

Landshˆ vding Abraham 
Unger inledde invigningen 
med tal om utst‰ llningens 
betydelse f ˆ r det v‰ rm
l‰ ndska n‰ ringslivet. Prins 
Eugen fˆ rklarade utst‰ ll 
ningen ˆ ppen med fˆ rhoppningen att den 
skulle visa vad v‰ rml‰ ndsk idoghet kan 
Â stadkomma.

Cyrillus var huvudarkitekt

RedRedan 19251925 hade HushÂ llningss‰ llskapet 
fattat beslulut om att 1929 anordna ett lant

var att visa l‰var att visa l‰ nets jordbruk och skogsbruk.
Turistlivet, kommunikationsv‰ sendet och 
hemslˆ jden i V‰ rn i V‰ rmland var andra omrÂ den 
som skullesom skullesom sk  belys belysas.

Utst‰ llningen Utst‰ llningen bredde ut sig frÂ n omrÂ det 
d‰ r Karolinelinen ligger idag och VÂ xn‰ag och VÂ xn‰ag och V sparken 
till f‰ lten sˆ sˆ der om V‰ rmlands regementes 
kaserner och kaserner och inkluderade ‰ ven Tingvalla 
idrottsplatsts, d‰ r uppvisning av lantbrukets 
prisbel̂ nta kreatur ‰ gde rum.prisbel̂ nta kreatur ‰ gde rum.

Som huvudvudarkitekt fˆ r utformningen av 
utst‰ llningenen och dess byggnader hade arki
tekt Cyrillusus Johansson anlitats. Till sin hj‰ lp 
n‰ r det g‰ lldede den konstn‰ rliga gestaltning
en, hade han  hade han en lÂ ng rad dekorationsmÂ lare.

Karlstadsds gamla ridhus hade byggts om till 
huvudrestaurang och dekorerats av konstn‰ drestaurang och dekorerats av konstn‰ 

pÂ midsommmmara"onens kv‰ ll med prins 


dagen, ocksÂsÂ  hunnit med att invigningstala i 
samband medmed l‰ nsmuseets ̂ ppnande.

Jon AndAnd svarade fˆ r dekoreringen av 


ka teaterns dekorationsaterns dekorationsmÂ lare Ericsson fˆ r 
sjˆ fartsavdeartsavdeˆ fartsavdeˆ f lningen, Iwo Brunander och 
Knut Hallgren fˆ r v‰ ggren fˆ r v‰ ghallen, V‰ rmlands

konstn‰ renen Oscar Johansson fˆ r hem  
slˆ jdsavdeslˆ jdsavdelningen och sagomÂ laren E. 

HultstHultstr̂ m utf̂ rm utf̂ rm utf de utsmyckningen 
av Vattenfallsstyrelsens pavil
jong och artisten Karl Ason, som 
utformat utst‰ llningens huvud

Prins
Eugen

Gustaf 
Adolf
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Utställningens huvudentré låg vid gränsen 
mellan Våxnäsparken och Malmtorget. 
Portalen hade utformats som en jättetratt 
och över den svävade en Värmlandsörn. 

Nöjesfältet låg söder om kasernerna på I2.Nöjesfältet låg söder om kasernerna på I2.

z Mångsidig bildkonstnär, gra!ker och 
konsthantverkare (1896–1978), född i 
Rättvik. Studerade vid Högre konstindu-
striella skolan i Stockholm 1916–19 och 
vid Konstakademien 1919–22.
z Ägnade sig åt måleri, träsnitt, 
keramik, o#entlig utsmyckning, #entlig utsmyckning, #
kyrkokonst och bokkonst, utfärdade 
bland annat nobeldipom.
z Medverkade som formgivare i ett 
hundratal utställningar, bland annat 
Göteborgsutställningen 1923, Värm-
landsutställningen i Karlstad 1929, 
Östersundsutställningen 1930 och 
utställningar i Liège i Frankrike 1939, i 
Falun 1941 och Växjö 1942.
z Utförde intarsiaarbeten för sällskaps-
rum i första klass på ångaren Kungs-
holm och hallen i Eltham Palace i 
Greenwich, England, och dekorarbeten i 
Grand hotell i Stockholm.
z Mellan 1933 och 1967 var han 
konstnärlig ledare för Nittsjö keramikfa-
brik i Rättvik.
z Var in"uerad av dalmåleriet men hans 
konst karakteriseras också som modernt 
dekorativ och funktionalistisk.
z Jerk Werkmästers konst !nns 
representerad bland annat på Dalarnas 
museum i Falun och museer i Göteborg, 
Helsingfors och London. 
Källor: NE, Nordisk familjebok, $ärde 
utgåvan (1955), www.lexikonettaman-
da.se, www.signaturer.se

z I maj invigdes världsutställningen i 
Barcelona, där den svenska paviljong-
en ritats av arktitekt Peder Clason.
z Sommarutställningar, liknande den i 
Karlstad, arrangerades i: Umeå, 
Västerås, Halmstad, Skänninge.

JERK WERKMÄSTER

USTÄLLNINGSÅRET 1929

a'sch, anlitades fˆ r dekorationsarbeten pÂ  
skilda hÂ ll i utst‰ llningshallarna.

F̂ r turistutst‰ llningens inre utsmyckning 
hade konstn‰ ren Jerk Werkm‰ ster svarat. En 
liten rest av denna har sparats till e!erv‰ rlden 
som prydnad i ett sommarstugetak i utkan
ten av Karlstad. (Se sidorna 18ñ 19)

30.000 besökare första dagen

V‰ rmlandsv‰ gen hette utst‰ llningens huvudga
ta pÂ  vars bÂ da sidor de olika paviljongerna och 
hallarna bredde ut sig. Kolmila och glashytta 
hade byggts upp, dammar och font‰ ner hade 
anlagts, basargata, musikpaviljong, dansbana, 
berg och dalbana, tombola... Expositionen 
t‰ ckte upp det mesta frÂ n nytta till n̂ je.

Omkring 30.000 personer besˆ kte V‰ rm
landsutst‰ llningen under invigningsdagen, 
skriver Nya Wermlandstidningen e!er mid
sommarhelgen, den 25 juni.

”N̂ jesf‰ ltet har under de gÂ ngna dagarna 
redan hunnit att ska&a sig sin trogna publik. &a sig sin trogna publik. &
Det rÂ dde i all synnerhet under midsommar
a!onen ett verkligt myrstacksvimmel kring 
de olika attraktionerna. Att man hade roligt 
bÂ de ĥ rdes och syntes.”bÂ de ĥ rdes och syntes.”bÂ de ĥ rdes och syntes.

Fram till den 28 juli var V‰ rmlandsutst‰l l
ningen planerad att pÂ gÂ, men tiden f̂ rl‰ ng
des och den avslutades f̂ rst den 18 augusti.

Marie Aakre
Källor: NWT 1 och 25 juni 1929

I Jerk Werkmästers fris över värmländsk historia, som löpte längs väggen i turisthallen, 
ingick 1927 och 1929 års utställningar samt museets invigning.

Jerk Werkmäster vid sitt arbetsbord.
Foto: Erik Liljeroth/Nordiska museet
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”Värmlands museum, utanför vars murar vi nu samlats, har en dubbel uppgift: att ge
en bild av livet i forna tiders Värmland, sådant det tagit sig uttryck i kulturhistoriska
föremål av olika slag och att bereda konsten och dess skönhetsvärden en fristad här 
i vårt landskap.”

Med de orden h‰ lsade landshˆ vding Abraham 
Unger publik och hedersg‰ ster v‰ lkomna till invig
ningen av V‰ rmlands museum den 22 juni 1929. 
Klockan var 16.00 och dagens andra hˆ gtidliga 

ceremoni hade just inletts. Prins Eugen, som pÂ  
f̂ rmiddagen ̂ ppnat V‰ rmlands l‰ ns hushÂ llnings
s‰ llskaps stora sommarutst‰ llning, hade intagit sin 
plats igen. Nu lyck̂ nskade han Karlstad och V‰ rm

 zLänsmuseet som ritades 
av arkitekten Cyrillus 
Johansson invigdes på 
midsommarafton 1929 och 
fyller alltså 85 år i år. Sedan 
1976 är det klassat som 
byggnadsminne.  

 Foto: Erik Bonde

NWT den 25 juni 1929.
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De fyra örnarna som kröner Cyrillushusets inåtvälvda koppartak gjordes av den 
skicklige konstsmeden Carl Magnusson från Gunnarskog.

CYRILLUS JOHANSSON

Född i Gävle. Fadern Magnus och 
farbrodern Lars var båda verksamma 
inom byggbranschen och kom till 
Karlstad efter den stora branden 
1865, där de deltog i återuppbygg-
naden av staden. 

Som byggmästare ansvarade Lars 
Johansson bland annat för uppfö-
randet av det nya residenset och 
rådhuset och fadern var murargesäll. 
Sedan Gävle drabbats av en 

Johansson dit för att arbeta och 
ritade och uppförde där själv 
familjens hus.

 Efter examen vid Chalmers 
tekniska läroanstalt i Göteborg, 
avdelningen för byggnadskonst, 
drev Cyrillus Johansson från 1906 
egen arkitekt- och stadsplanebyrå i 
Stockholm. Han hade uppdrag som 
stadsarkitekt i Södertälje, Ludvika 
och Vaxholm och lärare i stadsplane-
konst vid Konsthögskolan. 

Hans produktion omfattande 
hyreshus, villor, industrier, kontors-

-
der. Förutom Värmlands museum 
ritade han på 1920-talet bland annat 

Vin & spritcentralens lagerhus och 
Årstabron i Stockholm. 

Hans stil har beskrivits som 
traditionell, präglad av svensk 

men utvecklad på ett personligt sätt. 
Han tog avstånd från funktionalis-
men. Fick bland annat impulser från 
kinesisk byggnadskonst med 
svängda takfall. 

En prolog lâ stes upp av Kilsbà rdige Helge Kjellin, 
professor i konsthistoria, som hade rekryterats fr¬ n sin 
tjâ nst vid Lunds universitet fà r att bli det nya museets 
fà rste intendent.

! ntligen hade Karlstad f¬ tt en egen byggnad fà r sina 

inrymda i lokaler i Gamla gymnasiet, dâ r de inte lâ ngre 

1917 hade Fà reningen Vâ rmlands Lâ nsmuseum 
!

seum i Karlstad. 1925 gick denna fà rening samman 
med den â ldre Fà reningen Vâ rmlands Naturhistoriska 
och Fornminnesfà rening och under det gemensamma 
namnet Vâ rmlands Fornminnes och Museifà rening 
skapades en byggnadsfond, som i slutet av 1925 upp!
gick till 250.862 kronor och 25 à re. Nâ r fonden ¬ ret 
dâ rp¬  fà rstâ rktes med ett bidrag p¬  86.488 kronor och 
3 à re fr¬ n Karlstads sparbank, ans¬ gs ekonomin vara 
tryggad. ! terstod nu lokalfr¬ gan.

Att fà rsà ka fà rvâ rva och omvandla Expositionshuset 
i hamnen, var ett alternativ, men en nybyggnad vann 
stà rst gehà r. Garvare¬dr an och en tomt p¬ Drottning!
gatan, nâ ra fâ ngelset, diskuterades, men Sandgrund ut!
kristalliserade sig alltmer som bâ sta platsen fà r museet.

Antog Cyrillus förslag

Den 16 september 1926 beslutade Karlstads stadsfull!
mâ ktige att stâ lla tomten p¬  Sandgrund till fà rfogande 

!

vâ ster om vâ gen till och fà rbi vattenverket icke skulle 
f¬  uppfà ras andra byggnader â n s¬ dana av o!entlig 

En knapp m¬ nad senare antog styrelsen fà r Vâ rm!
lands Fornminnes och Museifà rening arkitekt Cyrillus 
Johanssons fà rslag till uppfà rande av museibyggnad. 
Sedan grundlâ ggningen var slutfà rd var det Brà derna 

!
ra sjâ lva byggnadsarbetet. Wennbergs Rà rledningsaf!
fâ r drog vâ rme! , vatten!  och avloppsledningar och fà r 
de elektriska installationerna stod ingenjà r E.J. Rydahl. 
Den totala kostnaden fà r hela bygget, inklusive spegel!
dammen och pergolan, slutade p¬  274.132 kronor och 
15 à re.

Till det yttre hade museet st¬ tt klart redan 1928. 
Sista ¬ ret fà re invigningen â gnades ¬ t inre byggnadsde!
taljer och den museala inredningen. Nationalmuseums 
deposition av konstverk och prins Eugens m¬ lning 
som â n idag tâ cker en hel vâ gg i ett av rummen p¬  mu!

Cyrillus Johansson (1884–1959). 
 Foto: Värmlands museum
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Cyrillushuset är fullt med vackra inredningsdetaljer.

seets à verv¬ ning, skulpturer, allmoge!  och hant!
verkssamlingar, sten¬ ldersfynd, rumsinterià rer, 
”Anna Ollsons hela fotogra(samling alltifr¬ n fo!
togra(konstens bà rjan i v¬ rt land”, tapetlager fr¬ n 
Asters herrg¬ rd, Frà dings skrivbord...

Det var mycket som skulle f¬  plats. Faktum â r 
att det redan bà rjade bli lite tr¬ ngt. Det blev nà d!
vâ ndigt att â ven ta halva vinden i anspr¬ k. Hâ r 
inreddes bland annat ett Boltziusrum till minne av 
helbrâ gdagà raren fr¬ n Grava.

Redan 1937 fanns tankar p¬  en tillbyggnad av 
museet. 1954 gjordes ett fà rslag p¬  en s¬ dan av Cy!
rillus Johansson sjâ lv. Flera arkitektritade fà rslag 
passerade revy genom ¬ ren innan Carl Nyr» ns 

falurà da skapelse med sina b¬ gformade fasader 
och stora fà nster med lingula b¬ gar kunde invigas 
i juni 1998.

Sedan den nya museibyggnaden tagits i bruk 
hà lls Cyrillus Johanssons Kinainspirerade tempel 
stâ ngt fram till 2004. I samband med ¬ terinvig!
ningen i juni à ppnade en stor samlingsutstâl lning 
med Karlstadskonstnâ ren Stefan Johansson verk. 
Han fanns â ven representerad p¬  Vâ rmlâ ndska 
konstnâ rsfà rbundets utstâ llning 1929 Ò  den allra 
fà rsta konstutstâ llningen som hà lls i det nyà ppna!
de museet.  

Marie Aakre

$%%&+,#%-"./0.1&"20$33$/&45&6"23$2 Källor:
z Nya Wermlands-Tidningen,  
8 januari, 22 och 25 juni 1929
z Värmlands museum. Några 
anteckingar om dess tillblivel-
se, Elias Stenius (Värmland förr 
och nu 1929)  
z Värmlands museum 
1839-1989
z Cyrillus Johansson. Från 
Askersund till Östersund, Anita 
Stjernlöf-Lund (2008)
z Nordisk familjebok
z NE
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Cyrillus Johanssons ursprungliga tanke var att museibesökarna skulle passera pergolan på sin väg mot entrén. Under många år var 
pergolan borttagen, men är numera återuppbyggd. Inspiration till spegeldammen lär Cyrillus ha hämtat från Taj Mahal. Foto: Erik Bonde
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Lördag den 9 februari 1929

Aberdeen & Commonwealth line, between England and Australia via Suez and Colombo

Kära Mor och Far
När jag sist skrev var vi i Port Said, det är nu mer än en vecka sedan och ännu har vi 3-4 
dar innan vi får känna landbacke under fötterna. Vi skulle kunna invänta Largs Bay 
När jag sist skrev var vi i Port Said, det är nu mer än en vecka sedan och ännu har vi 3-4 
dar innan vi får känna landbacke under fötterna. Vi skulle kunna invänta Largs Bay 
När jag sist skrev var vi i Port Said, det är nu mer än en vecka sedan och ännu har vi 3-4 

ҌȐȽ�ǾʒɜҎ�Ȩ�@Ʉɑɜ�LǸȨȇ�ȹȐȽ�ȇȐȽ�ɨǸɑ�ɕʒ�ȘͤɑɕȐȽǸȇ�Ǹɨ�ɕɜɄɑȹ�ɉʒ�4ȐȇȐȵȣǸɨȐɜѮ�ɕʒ�ɨȨ�сȃȰ�ɨʎȽɜǸ�ȇʎɑ�
dar innan vi får känna landbacke under fötterna. Vi skulle kunna invänta Largs Bay 
ҌȐȽ�ǾʒɜҎ�Ȩ�@Ʉɑɜ�LǸȨȇ�ȹȐȽ�ȇȐȽ�ɨǸɑ�ɕʒ�ȘͤɑɕȐȽǸȇ�Ǹɨ�ɕɜɄɑȹ�ɉʒ�4ȐȇȐȵȣǸɨȐɜѮ�ɕʒ�ɨȨ�сȃȰ�ɨʎȽɜǸ�ȇʎɑ�
dar innan vi får känna landbacke under fötterna. Vi skulle kunna invänta Largs Bay 

i 3 dar så nog hann vi se Port Said ordentligt. Det var varken Europa eller Östern utan en 
ҌȐȽ�ǾʒɜҎ�Ȩ�@Ʉɑɜ�LǸȨȇ�ȹȐȽ�ȇȐȽ�ɨǸɑ�ɕʒ�ȘͤɑɕȐȽǸȇ�Ǹɨ�ɕɜɄɑȹ�ɉʒ�4ȐȇȐȵȣǸɨȐɜѮ�ɕʒ�ɨȨ�сȃȰ�ɨʎȽɜǸ�ȇʎɑ�
i 3 dar så nog hann vi se Port Said ordentligt. Det var varken Europa eller Östern utan en 
ҌȐȽ�ǾʒɜҎ�Ȩ�@Ʉɑɜ�LǸȨȇ�ȹȐȽ�ȇȐȽ�ɨǸɑ�ɕʒ�ȘͤɑɕȐȽǸȇ�Ǹɨ�ɕɜɄɑȹ�ɉʒ�4ȐȇȐȵȣǸɨȐɜѮ�ɕʒ�ɨȨ�сȃȰ�ɨʎȽɜǸ�ȇʎɑ�

röra av båda – överfullt av garage, gatuförsäljare, skoputsare – om man satt och drack en 
i 3 dar så nog hann vi se Port Said ordentligt. Det var varken Europa eller Östern utan en 
röra av båda – överfullt av garage, gatuförsäljare, skoputsare – om man satt och drack en 
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ȰɄɉɉ�ȰǸпȐ�ȣǸȇȐ�ȹǸȽ�ȇɤɕɕȨȽɜǸȵɕ�ͤɨȐɑ�ɕȨȝ�ȹȐȇ�ȇȐɜɕǸȹȹǸѱ�XȨ�ɕȰɤȵȵȐ�ɑȐɕǸ�ɜȨȵȵ�,ǸȨɑɄ�ȹȐȽ�ȇȐɜ�ɜɄȝ�
röra av båda – överfullt av garage, gatuförsäljare, skoputsare – om man satt och drack en 
ȰɄɉɉ�ȰǸпȐ�ȣǸȇȐ�ȹǸȽ�ȇɤɕɕȨȽɜǸȵɕ�ͤɨȐɑ�ɕȨȝ�ȹȐȇ�ȇȐɜɕǸȹȹǸѱ�XȨ�ɕȰɤȵȵȐ�ɑȐɕǸ�ɜȨȵȵ�,ǸȨɑɄ�ȹȐȽ�ȇȐɜ�ɜɄȝ�
röra av båda – överfullt av garage, gatuförsäljare, skoputsare – om man satt och drack en 

ɕʒȽ�ɜȨȇ�Ʉȃȣ�ɨǸɑ�ɕʒ�ȰɑʒȽȝȵȨȝɜ�Ǹɜɜ�ɨȨ�сȃȰ�Ǹɨɕɜʒѱ�@ɄȵȨɕȐȽ�ǾȐȣͤȵȵ�ȽʎȹȵȨȝȐȽ�ɨʒɑǸ�ɉǸɕɕ�Ʉȃȣ�ǾȨȵȬȐɜɜȐɑ�
ȰɄɉɉ�ȰǸпȐ�ȣǸȇȐ�ȹǸȽ�ȇɤɕɕȨȽɜǸȵɕ�ͤɨȐɑ�ɕȨȝ�ȹȐȇ�ȇȐɜɕǸȹȹǸѱ�XȨ�ɕȰɤȵȵȐ�ɑȐɕǸ�ɜȨȵȵ�,ǸȨɑɄ�ȹȐȽ�ȇȐɜ�ɜɄȝ�
ɕʒȽ�ɜȨȇ�Ʉȃȣ�ɨǸɑ�ɕʒ�ȰɑʒȽȝȵȨȝɜ�Ǹɜɜ�ɨȨ�сȃȰ�Ǹɨɕɜʒѱ�@ɄȵȨɕȐȽ�ǾȐȣͤȵȵ�ȽʎȹȵȨȝȐȽ�ɨʒɑǸ�ɉǸɕɕ�Ʉȃȣ�ǾȨȵȬȐɜɜȐɑ�
ȰɄɉɉ�ȰǸпȐ�ȣǸȇȐ�ȹǸȽ�ȇɤɕɕȨȽɜǸȵɕ�ͤɨȐɑ�ɕȨȝ�ȹȐȇ�ȇȐɜɕǸȹȹǸѱ�XȨ�ɕȰɤȵȵȐ�ɑȐɕǸ�ɜȨȵȵ�,ǸȨɑɄ�ȹȐȽ�ȇȐɜ�ɜɄȝ�

för att ”kontrollera att vi verkligen reste med Largs Bay” och Knuts bagage kvarhölls på 
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tullen för att han hade mikroskop och instrument som han inte kunde tulla för eftersom vi var 
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på genomresa. Ett gräsligt ovänligt land  – de tyckte att vi kunde resa och lita på att 
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på genomresa. Ett gräsligt ovänligt land  – de tyckte att vi kunde resa och lita på att 
tullen för att han hade mikroskop och instrument som han inte kunde tulla för eftersom vi var 

resebyrån lagade så att bagage och biljetter och pass mötte oss i Suez men det tyckte vi var riskabelt. Men havet, stranden och 
på genomresa. Ett gräsligt ovänligt land  – de tyckte att vi kunde resa och lita på att 
resebyrån lagade så att bagage och biljetter och pass mötte oss i Suez men det tyckte vi var riskabelt. Men havet, stranden och 
på genomresa. Ett gräsligt ovänligt land  – de tyckte att vi kunde resa och lita på att 

vädret där var härliga. Hotellet bra och vi njöt av alltsamman. Makalöst god frukt hade de där. 
resebyrån lagade så att bagage och biljetter och pass mötte oss i Suez men det tyckte vi var riskabelt. Men havet, stranden och 
vädret där var härliga. Hotellet bra och vi njöt av alltsamman. Makalöst god frukt hade de där. 
resebyrån lagade så att bagage och biljetter och pass mötte oss i Suez men det tyckte vi var riskabelt. Men havet, stranden och 

Genom Suez gick det förfärligt långsamt genom slätt ökenlandskap med stationer här och där. Vi såg El Katera där järnvägen 
vädret där var härliga. Hotellet bra och vi njöt av alltsamman. Makalöst god frukt hade de där. 
Genom Suez gick det förfärligt långsamt genom slätt ökenlandskap med stationer här och där. Vi såg El Katera där järnvägen 
vädret där var härliga. Hotellet bra och vi njöt av alltsamman. Makalöst god frukt hade de där. 

till Jerusalem och Ismaliah, en rätt stor stad som såg praktfull ut där den låg och speglade vid en bukt av ”Bittra sjöarna”. 
Genom Suez gick det förfärligt långsamt genom slätt ökenlandskap med stationer här och där. Vi såg El Katera där järnvägen 
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Skeppet som Astrid och Skeppet som Astrid och 
Knut åkte till Indien 
med hette SS Largs Bay.

Promenaddäcket och Smoking 
room på SS Largs Bay.
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Astrids mamma Maria var sm¬ skolelâ ra!
rinna fr¬ n Fâ backen i Lekvattnet, och pappa 
Edvard var folkskolelâ rare fr¬ n Horla socken 
i Vâ stergà tland. Snart fà ddes â ven barnen 
Ruth, Lydia, Joel, Gabriel och Enok. Astrid 
gick i sina fà râ ldrars fotsp¬ r och 1922 tog 
hon examen vid Hà gre Lâ rarinneseminariet. 
E!er n¬ gra ¬ rs tjâ nstgà ring i Stockholm och 
Kalmar, tog Astrid tjâ nstledigt fà r att fara till 
Sorbonne i Paris fà r att studera fransk litte!
raturhistoria. Dâ r trâ &ade hon sin blivande 
man Knut Lindberg som lâ ste medicin p¬  
samma universitet.  

Nâ r Astrids tjâ nstledighet var à ver reste 
hon tillbaka till Sverige, Knut hade ytterliga!
re studier kvar i Paris men de hà ll kontakten 
genom brevvâ xling. Nâ r Knut avslutat sina 
studier anstâ lldes han vid en amerikansk 
missionsstation i Allahabad i norra Indien. 
Snart dâ refter kom ett brev fr¬ n Knut dâ r 
han fr¬ gade Astrid om hon ville gi!a sig med 
honom, och om hon ville komma till Indien. 
Svaret blev ja p¬  bâ gge fr¬ gorna. 

Vigde sig borgerligt i London 

Men resan till Indien skulle komma att drà !
ja. Knut ¬ tervâ nde till Europa fà r att studera 
tropiska sjukdomar vid Lincoln University 
i London.  Astrid beslutar d¬  att mà ta upp 
Knut i London fà r att utbilda sig i frâ mst 
fà rlossningsv¬ rd samt att fà rkovra sig i det 
engelska spr¬ ket. Samtidigt arbetade hon p¬  
brittiska Frâ lsningsarm» ns barnbà rdshus i 
London. 

Efter ungefâ r ett ¬ r i London fick Knut i 
uppdrag av sin arbetsgivare British Railways, 
att arbeta som lâ kare ¬ t brittiska jâ rnvâ gsar!
betare i Indien. Innan Astrid reste hem till 
Sverige fà r att fà rbereda den l¬ nga flytten, 
vigdes hon och Knut borgerligt i London.

I september 1928 kommer Astrid hem 

till Fryksdalen dâ r hennes yngre bror Joel 
bor p¬  g¬ rden Kilbonns med vacker utsikt 
à ver sjà n Aplungen. P¬  à verv¬ ningen bodde 
fà râ ldrarna Maria och Edvard. Hà sten gick 
¬ t till att ta hand om skà rden samt att fà rbe!
reda #ytten till Indien. Cykel, symaskin och 
nyvâ vda mattor stuvades in i trâ l¬ rar fà r att 
klara resan. 

Ett par dagar in p¬ 1929 reser Astrid sà de!
rut genom Europa fà r att mà ta upp Knut i en 
medelhavshamn. Resan till deras nya hem i 
Indien skulle ta 17 dagar.  

Mahatma Gandhi

Vâ l framme i Allahabad bor Astrid 
och Knut i en trerumsbungalow. 
Rummen beskrivs som hà ga som 
i en kyrka och med en elektrisk 
takflâ kt. Nâ tterna â r svala och d¬  
hà rs schakaler och hyenor tjuta 
och smyga omkring. Dagarna â r 
brâ nnheta och Astrid kâ nner sig 
sysslolà s d¬ tjâ narna skà ter var!
dagssysslorna i bungalowen. 
Hon saknar sin cykel som â nnu 
inte kommit fram till Indien, 
och hon vill helst inte anvâ nda 
hâs tdroskorna d¬ hâs tarna ser s¬ 
bedrà vligt trà tta och magra ut.  

Nâ r sommaren kommer f¬ r Knut 
ett nytt arbete i Kurduvadi dâ r han blir 
lâ kare fà r all jâ rnvâ gspersonal. Till 
hans patienter hà rde ocks¬  Mahatma 
Gandhi. Klimatet p¬ den nya platsen 
var bâ ttre â n i Allahabad, men faror 
som pest, smittkoppor och kobror 
var aldrig l¬ ngt borta. I ett brev hem 
den sommaren skriver Astrid att 
om tre ¬ r och tre m¬ nader berâ k!
nas de kunna f¬  ”Europasemester” 
fà r att kunna fara hem och hâ lsa 
p¬ . Till en bà rjan hjâ lpte Astrid 
till i sjukv¬ rden, dock utan Knuts 
vetskap. Nâ r han senare f¬ r reda 
p¬  detta klargà r han att en frus 
plats â r i hemmet. Nâ r Knut 

 zAstrid Maria Ahlberg föddes 
den 9 augusti 1884 i Skyllbergs 
skola i Askersunds landsförsam-
ling. 

Astrid !yttar till Indien
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är bortrest deltar Astrid ändå i arbetet med 
patienterna. I sina brev hem berättar hon om 
koleran, malarian och hur småbarn matades 
med opium för att de skulle vara tysta. Astrid 
ömmade också mycket för sina tjänare och 
gjorde vad hon kunde för att göra deras liv 
drägligare. Även de fattiga patienterna ck 
o a mat av Astrid. 

Knut är själv nära att drabbas av pesten när 
han letar mygglarver för malariastudier och 
Astrid får både dysenteri och blir biten av en 
skorpion.

Sista brevet

Sommaren 1932 kommer den e ängta-
de Europaferien och Astrid och Knut reser 
hem. I juli går Astrids mamma Maria bort 
och det är en mycket tunn och mager Astrid 
som åter gör sig redo för avfärd mot Indien. 
Innan de far tillbaka åker de dock och hämtar 
en fosterdotter, Greta, och Astrid ser med ny 
tillförsikt mot livet i Indien.  

I februari 1934 kommer det sista brevet 
från Astrid. Hon skriver att Greta är skär, trind 
och söt, men att Astrid är lite orolig för hur 
Greta ska klara värmen. I mars kommer ett 
brev från Knut till Joel. Astrid gick bort den 6 

mars i vad som tros ha varit svartvattenfeber 
(en form av malaria). Vidare i brevet skriver 
Knut: I döden kom ett skimmer över Astrids 
ansikte, ett jordiskt ljus, det dröjde kvar, de 
närvarande såg det och talade med varandra 
om detta underbara tecken på seger och frid.

Ruth åker till Indien

Astrid begravdes 49 år gammal i Kurduvadi.
Innan Astrid avled hade hon uttryckt en 

önskan om att hennes syster Ruth skulle ta 
hand om Greta om inte Knut skulle klara av 
det på egen hand. När Knut skrev och berät-
tade detta för Ruth, avvecklade hon sitt pen-
sionat i Småland, skänkte bort sin valp Tjopp 

till en direktörsson i Västervik och började 
sin resa till Indien. 8 juni samma år reser Ruth 
till Malmö för inköp av middagsklänning och 
vaccination mot smittkoppor, vidare mot 
Berlin för att göra klart med pass och andra 
nödvändiga dokument. Ett par dagar senare 
går Ruth av tåget i Venedig varifrån hon kli-
ver ombord på fartyget som ska ta henne till 
Indien. 

På fartyget trä ar Ruth en miss omsen 
som hon blir bekant med. Miss omsen 
läser ur en vacker bok i grönt band med 
guldsnitt som Ruth blir så ny ken på vad den 
handlar om. En dag när boken glöms kvar i en 
däcksstol, tar Ruth upp boken och tittar i den. 

”I FEBRUARI 1934
KOMMER DET
SISTA BREVET
FRÅN ASTRID”

Kapten W M Jermyn var kapten på SS Largs Bay mellan 
1929 och 1936. Foto: Samuel J Hood/Studio Collection

Greta och Knut i Indien.

Vykort från Astrid till sin brorsdotter Karin.
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Uppställda framför fotografen: Ruth, pappa Edvard, Gabriel, Lydia, Joel, mamma Maria och Astrid. Foto: Privat

Det fà rsta hon f¬ r se â r en karta à ver Fryks!
dalen dâ r hennes bror Joel och deras fà râ ld!
rar ju bor. Boken â r en engelsk à versâ ttning 
av Selma Lagerlà fs Kejsaren av Portugallien. 
Nog kan man fà rst¬  att Ruth kâ nde att n¬ gon 
s¬ g e!er henne dâ r hon satt p¬  dâ cket p¬  ett 
fartyg mitt ute p¬  Indiska Oceanen somma!
ren 1934. Sjâl v skriver Ruth om detta ”÷m en 
hur jag kunde kâ nna det genom pâ rmarna â r 
och fà rblir en g¬ ta” .

Tvingas att lämna Indien

Ruth kom s¬  sm¬ ningom fram till sin sv¬ !
ger och systerdotter i Indien och gjorde sig 
alltmer hemmastadd. Den tv¬ ¬ riga Greta 
beskrivs som ”en mycket sjâ lvstâ ndig liten 
kvinna” och snart kallar hon Ruth fà r mam!
ma. Livet flyter p¬  och Ruth tar lektioner i 
mahrati.  

E!er en tid bà rjar Ruth och Knut bli oense 
om Gretas uppfostran, och en dag meddelar 
Knut att han krâ ver att Ruth ska lâ mna In!
dien. Ruth protesterade vilt och ville abso!
lut inte lâ mna kvar lilla Greta i Indien, men 
Knut var orubblig. I februari 1935 lâ mnade 
Ruth Knut och Greta.  Vâ l hemma i Sverige 
kontaktade hon omedelbart Stockholms 
barnav¬ rdsnâ mnd. 

Fà r att smidigt kunna st¬  i kontakt med 

barnav¬ rdsnâ mnden i Stockholm som var 
den nâ mnd som ansvarade fà r Gretas fos!
terhemsplacering, ville Ruth nu bo i Stock!
holm. Tillsammans med systern Lydia kà pte 
Ruth ett stort hus p¬  Tynningà  i Stockholms 
skâ rg¬ rd dâ r de à ppnade en barnkoloni som!
maren 1936. Ruth tyckte inte att hon (ck n¬ n 
vidare respons fr¬ n barnav¬ rdsnâ mnden 
ang¬ ende det hon berâ ttat om Greta. Dâ rfà r 
letade hon upp Gretas biologiska mor som 
var hembitrâ de hos en familj i en (nare fà rort 
till Stockholm. Men inte heller samtal med 
henne ledde n¬ gon vart. 

Greta försvinner

Senare samma hà st f¬ r Ruth ett brev fr¬ n Mrs 
Carruther, en av grannarna i Kurduvadi. Hon 
skriver att de ska ta med Greta till Europa 
nâ r de snart ska resa fr¬ n Indien. I december 
kommer ett nytt brev fr¬ n Mrs Carruther dâ r 
hon berâ ttar att Knut som redan befann sig i 
Europa, mà tt upp dem i Marseille och rest vi!
dare till Stockholm dâ r Greta inackorderades 
hos en annan familj. 

Ruth kontaktar nu en barnpsykiatriker 
som â ven varit kollega och god vâ n med 
Astrid. Barnpsykiatrikern kontaktar i sin 
tur Barnav¬ rdsnâ mnden och framh¬ ller att 
Greta bà r tas om hand av Ruth istâ llet. En tid 

senare f¬ r Ruth besked om att Greta nu adop!
terats av Knut. Knut och Greta ¬ tervâ nder till 
Indien i sâ llskap av en Rà da Korssyster som 
tar hand om Greta p¬  dagarna. E!er en tid i 
Indien ¬ tervâ nder dock systern till Sverige. 

Stor !ygolycka

Omkring julen 1937 f¬ r Ruth ett brev fr¬ n 
en annan av de engelska grannarna i Indien 
som hjâ lpt till att ta hand om Greta, som be!
râ ttar att hon inte lâ ngre vet var Greta (nns. 
Dâ remellan uppst¬ r ett glapp fram till 16 juni 
1972 d¬  tidningarna rapporterar om en stor 
#ygolycka med #era svenska o&er. 

Ombord p¬  en DC 8 fr¬ n Japan Airlines p¬  
vâ g fr¬ n Tokyo till London (nns Greta, hen!
nes man och tv¬  barn. De var p¬  vâ g hem p¬  
semester fr¬ n Nya Zeeland dâ r de bodde d¬  
hennes man arbetade p¬  SKF.  Strax innan en 
mellanlandning i New Delhi kraschar planet. 
82 mâ nniskor omkommer och endast fem 
mâ nniskor à verlever. En av dem â r Gretas 
elva¬ riga dotter.

Den 7 juli 1972 jordfâ sts Greta, hennes 
man och son i S:t Johannes kyrka.

Astrid var min farmors faster och Greta 
min farmors kusin.

Jenny Moström
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 zFamiljen Eva 
och Evert Hjerdt 
samt barnen Karl 
Axel, Margareta 
och Christina 1956.
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Alla kände alla i Österbergshuset
 zAtt få växa upp i ett järnhan-

delshus gav möjligheter till 
sysselsättning av alla upptänkli-
ga slag för mig och mina jämn-
åriga kamrater i det stora huset 
vid Hagatorget, Centralpalatset 
– idag oftast benämnt Öster-
bergshuset.
Detta hus hade fˆ r oss barn en i hˆ gsta grad 
levande och sp‰ nnande gÂ rdsmiljˆ . Hyres
g‰ ster och aff‰ rsanst‰ llda i huset var ˆ ver 
100 personer fˆ rdelade pÂ  cirka 45 boende 
och 60 anst‰ llda som jobbade i ÷ sterbergs 
j‰ rnhandel, i apoteket Beckasinen och hos 
Hagafrisˆ ren.

Det k‰ ndes, minns jag, som att man fanns 
i en j‰ ttestor familj d‰ r man k‰ nde alla, hade 
roligt och hade stor trygghet. Gjorde man 
sig illa och det gjorde man ibland fanns det 
nÂ gon som observerade och hj‰ lpte. En gÂ ng 
h‰ nde det att gamla magasinskarlen Oskar 
Persson blev vittne till att jag skadat mig gan
ska illa. Gamle Persson ly!e upp den blodige 
pojken och bar upp honom till doktor Eriks

sons mottagning en trappa upp. D‰ r synade 
den sn‰ lle husl‰ karen skadan, plÂ strade om 
bakhuvudet och sÂ g till att mamma tvÂ  trap
por upp (ck h‰ mta mig.

Bland upptÂ g som vi hittade pÂ  var att leta 
saker i husets stora soparkar som st‰ ndigt 
fylldes pÂ  frÂ n j‰ rna& ‰ ren, apoteket och fri& ‰ ren, apoteket och fri& 

sˆ ren. Man kan undra hur h‰ lsosamt detta 
var? Dr. Eriksson gav en kommentar till min 
mamma om detta.

Det blir friska barn det h‰ r som fÂ r umgÂ s 
i frihet utomhus och ocksÂ  komma i kontakt 
med smuts och lort av olika slag. Vi startade 
ocksÂ  a& ‰ rsverksamhet frÂ n vÂ ra blockhus, & ‰ rsverksamhet frÂ n vÂ ra blockhus, &
d‰ r vi sÂ lde godis som vi k̂ pt in frÂ n farbror 
Ivar Arne i K.Fr. Arnes speceria&‰ r vid Haga&‰ r vid Haga& 
torget. Kunderna var sn‰ lla hyresg‰ ster och 
dom a& ‰ rsanst‰ llda. Jag tror vi slutade med & ‰ rsanst‰ llda. Jag tror vi slutade med &
denna kommers n‰ r vi sÂ lt ett parti mindre 
f‰ rska praliner som orsakade magsjuka hos 
nÂ gra anst‰ llda hos morfar.

Indianlek och snöbollskrig

Annan syssels‰ ttning var att hj‰ lpa till med 
avlastning av kastved frÂ n lastbilar som o!a 
kom med br‰ nsle till husets v‰ ldiga v‰ rme
pannor. FrÂ n vedtravarna fanns dÂ  h‰ rliga 
mˆ jligheter att lÂ na byggmaterial till block
hus fˆ r indianlek och fˆ r fˆ rsvarsn‰ ste i 
sn̂ bollskrig.

J‰ rnhandeln hade tvÂ  lastbilschauffˆ rer, 
Erik Olofsson och Kjell Johansson och dom 

En rofylld bild av Hagatorget omkring 1950. Österbergs entrévägg reklamerar för cykel-En rofylld bild av Hagatorget omkring 1950. Österbergs entrévägg reklamerar för cykel-
märke Hermes och takpapp Icopal. De parkerade bilarna, en Pontiac S 633 och en Oldsmo-
bil, vittnar om att det är vardagseftermiddag, men inga kunder syns till.

En glad och stolt morfar Robert Österberg 
1947 efter att KMW-grundarens minnes- 
märke kommit på plats.

Eva och Evert Hjerdt gifte sig 1934.
Foto: Dan Gunner
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blev man gâ rna god vâ n med. D¬  kunde 
man f¬  ¬ ka med och lâ mna eller hâ mta gods 
vid Bussgodscentralen, som l¬ g med infart 
fr¬ n Herrg¬ rdsgatan, eller till Centralsta!
tionens Godscentral mitt emot Expositi!
tionshuset och ocks¬  till Karlstads ̃ stra fà r 
leveranser till Klarâ lvsdalen via smalsp¬ riga 
NKLJ! banan.

S¬ dâ r vid 10! 12 ¬ rs ¬ lder bà rjade jag hjâ lpa 
till med olika sysslor i jâ rnhandeln. N¬ gon 
p¬ tryckning till detta var det inte fr¬ ga om 
utan ny(kenhet och intresse att f¬  vara med 
och hjâ lpa till. Vad jag minns var det tv¬  
mycket olika uppgifter jag fick jobba med . 

Den fà rsta var i spikboa som fanns vid buti!
kens g¬ rdssida. Dâ r (ck jag paketera tr¬ dspik 
i 100! fà rpackningar, o!a dimension 3”19.

Spikboa – ett viktigt nav

Arbetslokalen spikboa var som ett nav i jâ rn!
handeln med viktiga funktioner. Dâ r fanns 
tankstationen fà r rà dsprit och dâ r var sam!
bandstra(ken som expediterna hade mellan 
a&â r och g¬ rdslager. Dâ r fanns ocks¬  butikens 
enda toalett och ett tvâ ttstâ ll som e!er perso!
nalens #itiga kontakt med diverse jâ rnvaror 
var minst sagt smutsigt. 

Detsamma gâ llde i hà gsta grad vidhâ ngan!

de handdukar. Ute p¬  g¬ rdslagret fanns ocks¬  
packboa dâ r lagergrabbarna i den ouppvâ rm!
da lokalen packade varor som skulle levereras 
ut till bygdernas lanthandlare eller fà retagare.  

Den andra uppgiften jag tidigt praktise!
rade var att ibland f¬  sitta vid skrivbordet 
mittemot morfar Robert och kontrollera 
riktigheten i leverantà rfakturors slutsummor 
efter angivna rabattsatser. Det skedde fà r 
hand med hjâ lp av en Addo! râ knesnurra. Lite 
triumferande kâ ndes det nâ r man fann fel 
ibland som kunde gà ra slutsumman lâ gre fà r 
jâ rnhandelns gjorda inkà p.

S¬  kom tiden nâ r man fick mà jlighet att 
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Så här såg almanackan ut. Interiörbild från järna#ären från 1910. Observera cykeln!

Apoteket Beckasinen öppnades i Central-
palatset 1912 av Gustaf Wessling.

Så här såg det ut i järna#ären 1938. Lite 
mer ordning och reda.

Österbergs gårdshus och magasin med 
packbod. En Chevrolet-lastbil står utanför.
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Centralpalatset visar järna#ären, frisören, Anders Nyström och Apoteket. Observera Gevalia-skylten längst upp, som var Karlstads första 
skylt med rörligt ljus! Foto: Dan Gunner

kà ra â rende och bli springschas, det vill sâ ga 
springpojke med tv¬ hjulig packcykel som 
hade lastbâ rare framtill. Debuten skedde vid 
juletid minns jag och d¬  handlade det om att 
packa och kà ra ut vâ ggalmanackor till stam!
kunder i stan.

Lärde sig stadsdelarna

Det var ett tacksamt och kul jobb som gjorde 
att man bà rjade hitta i de olika stadsdelarna 
och lâ ra sig namn p¬  en mâ ngd fà retag och 
personer. I m¬ nga fall kunde det till och med 
rendera en slant som dricks.

Ett annat vanligt uppdrag var att hâ mta 

hem varor fr¬ n grossisterna i staden, i all!
mâ nhet Geijers eller Gà thlins eller fr¬ n de 
andra jâ rna&â rerna som d¬  var Nygren & ! h!
lin eller Huzells, b¬ da p¬  Tingvallagatan eller 
Wallboms p¬  ̃ :a Torggatan. Jag hà rde tidigt 
talas om att det i en jâ rnhandel fanns cirka 
20 tusen olika detaljer. Ibland saknades fà r!
st¬ s n¬ got och d¬  fanns det ett system mellan 
kollegorna/konkurrenterna s¬  att man l¬ nade 
bristade varor av varandra. Detta utnyttja!
des ocks¬  #itigt och med springschasen som 
snabb avhâ mtare.

Besà ken p¬  den gamla innerg¬ rden hos 
Nygren & ! hlin vid torget kan jag fortfaran!

de ¬ terkalla i minnet. Det var ju en autentisk 
1800! talsmiljà  som levde kvar.

S¬  kom ton¬ ren och fortsatt skolg¬ ng fram 
till realexamen 1954. P¬  sommarloven blev 
det d¬  att i semestertider vikariera i diverse 
lagersysslor och fà rstâ rka ekonomin s¬  att be!
gâ rliga ting kunde inhandlas. P¬  min morfars 
inr¬ dan, som ocks¬  (ck stà d av mina fà râ ld!
rar, blev mitt beslut att fortsâ tta studier inom 
teknikomr¬ det. Med tanke p¬  hur tiderna 
fà râ ndrats inom jâ rnhandelsbranschen blev 
det sâ kert fà r mig ett bra vâ gval.

Karl Axel Hjerdt
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Sedan invigningen för ett år sedan har inte mindre än 15.000 personer besökt 
Sveriges Brigadmuseum i Karlstad. Utställningsansvariga Jenny Moström, som
i !era år jobbat med att bygga upp basutställningen Sverige i skuggan av kalla
kriget, är mer än nöjd. ”Succé!” Så beskriver hon kort och gott första året. Men
tillägger i nästa andetag att det är nu det verkliga jobbet börjar.

 zFör Jenny Moström är 
50-talsköket hjärtat i Brigadmu-
seums basutställning ”Sverige i 
skuggan av kalla kriget”. Som 
utställningsansvarig har hon 
ägnat stor omsorg åt att 
handplocka saker för att skapa 
den rätta atmosfären. 
 Foto: Svante Norder
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I entrén till utställningshallen möts besökaren av 1940-talet. På ena 
väggen ses Raoul Wallenberg och Folke Bernadotte.

En Konsumbutik inredd som på 
1950-talet.

Efterkrigsmodet lyfts fram genom en bild från Karlstads välkända kläda#är CGC. Skylten och butiken är från 
tiden då !rman huserade på Kungsgatan.

Ò  Det gâ ller att ta nya tag och inte bara rida p¬  
den fà rsta framg¬ ngsv¬ gen.

Genom ett 15! tal scenarier fà rdelade p¬  
tv¬  och ett halvt v¬ ningsplan tas besà karen 
med p¬  en tidsresa som strâ cker sig fr¬ n 
andra vâ rldskrigets slutskede till slutet p¬  
kalla kriget. Uppbyggnaden av det svenska 
folkhemmet varvas med militâ rhistoria och 

utblickar i vâ rldspolitiken.
Fà rsta klivet tas in i en hall dâ r tidsandan 

fr¬ n 40! talets beredskaps¬ r ¬ terskapats. Per 
Albin Hansson och samlingsregeringens 
Sverige. Militâ runiformen hâ nger p¬  sin plats 
liksom tavlor med portrâ tt p¬  Folke Berna!
dotte och Raoul Wallenberg, fà r att p¬ minna 
om de humanitâ ra insatserna som gjordes 

fr¬ n svensk sida under andra vâ rldskriget.  
Hâ rifr¬ n leds man in i krigets verklighet 

genom mà tet med ruiner och de allierades 
bombning av den nordtyska staden Stralsund 
i oktober 1944, visualiserad genom ett fà rsto!
rat fotogra( av en beskjuten byggnad.

Ò  Vi (ck l¬ na fotot fr¬ n Stralsunds stads!
arkiv. Tanken â r dels att visa hur nâ ra Sverige 
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kriget var, dels hur den tyska civilbefolkning!
en drabbades av kriget p¬  ett rent mâ nskligt 
plan, fà rklarar Jenny Mostrà m.

CGC och Café Mejt

Svenska gatan heter nâ sta utstâ llningsscen. 
Den genomsyras av en tidstypisk 50! talsan!
da, till stor del speglad genom Karlstad. Hâ r 
(nns till exempel CGC, som i ¬ r (rar 90! ¬ rs!
jubileum, p¬  sin gamla plats p¬  Kungsgatan 
20. Genom ett foto som l¬ nats fr¬ n CGC:s 
eget arkiv och fà rstorats ser man rakt in i 
butiksinterià ren och mà ter personal och sor!
timent fr¬ n tiden. Karlstads Caf»  Mejt, som 
gick i graven p¬  1970! talet, (nns med och i 
Konsumbutiken gà rs reklam fà r bakpulvret 
som nyss kommit till Karlstad.

Mesta 50! talskâ nslan upplever man kan!
ske â nd¬  i kà ket, som fà r Jenny Mostrà m â r 
sjâ lva hjâ rtat i utstâ llningen. Under tre, fyra 
¬ r handplockade hon saker p¬  loppisar och 
i secondhanda& â rer fà r att f¬  ihop den râ tta 
utrustningen. 

Kakburken Triett fr¬ n J! H! fabriken i Sâ v!
sjà , till exempel, som st¬ r p¬  bâ nkskivan med 
virrvarrmà nstret som Sigvard Bernadotte 
designade. Kylsk¬ p, trasmatta, bord och bo!
nad â r saker som hon hâ mtat fr¬ n den egna 
slâ kten.

Ò  Farmor har vâ vt gardinerna, berâ ttar 
Jenny Mostrà m.

Musik av Presley och Cash

Vid regementets dansbana strà mmar Neil 
Sedakas gamla hit Oh! Carol ur hà gtalarna. 
Musiken varvas med l¬ tar av Elvis Presley 
och Johnny Cash, vilket â ven p¬ minner om 
att dessa b¬ da vâ rldskâ nda amerikaner inom 
det militâ ra var stationerade i Tyskland p¬  
1950! talet.

Ò  Det knyter ju â ven an till delningen av 
Tyskland och uppfà randet av Berlinmuren, 
den frâ msta symbolen fà r kalla kriget, p¬ pe!
kar Jenny Mostrà m.

Genom de rent militâ rhistoriska delarna 
av utstâ llningen g¬ r tidresan vidare fr¬ n Tage 
Erlander och hà gkonjunkturens Sverige till 
det ekonomiskt dystrare 1970! talet och pun!
ken som musikgenre.

Ò  Den vâ xte fram som en motreaktion till 
l¬ gkonjunkturen, speciellt i Storbritannien 
dâ r till exempel Sex Pistols kritiserade Mar!

Pansarjägare på tung attackcykel. Soldaten på cykel var infanteribrigadens spjutspets. 
Berlinmuren skymtar i bakgrunden. Foto: Svante Norder

Operation pågår i sjukvårdstältet.



!"##$%&'()*!!"%

graret Thatcher. I Sverige hade vi ju bland 
annat Ebba Grà n som skrev samhâ llskritiska 
l¬ tar.

Mordet på Olof Palme

Live aid! galor, Olof Palmes sista stora di!
rektsâ nda tv! tal, Tjernobylkatastrofen, ub¬ t!
skrâ nkningar i svenska farvatten, mordet 
p¬  statsminister Olof Palme... En rad stora 
hâ ndelser som satte avtryck i samhâ llsut!
vecklingen i 1980! talets Sverige speglas i 
utstâ llningen. I ett 80! talstrendigt inrett 
vardagsrum rapporterar tv! nyheterna om 
statsministermordet. Berlinmurens fall 1989 
markerar slutet p¬  kalla kriget.

Upp till en tredjedel av Brigadmuseums 
besà kare har varit skolbarn i olika ¬ ldrar, 
uppskattar Jenny Mostrà m.

Ò  Utstâ llningens tema passar vâ ldigt bra in 
i lâ roplanen fà r hà gstadiet, dâ r tiden fà r Kalla 
kriget ly!s fram.

Vill locka !er turister

Utlâ ndska turister, norrmâ n, ryssar, neder!
lâ ndare och tyskar bland annat, har ocks¬  
st¬ tt fà r en del av besà kstalen.

Ò  Men jag tror vi kommer att f¬  #er turist!
besà k den hâ r sommaren. Nâ r Brigadmu!
seum à ppnade i juni fà rra ¬ ret var vi relativt 
okâ nda. Vi har ett vâ ldigt bra samarbete med 

Karlstads kommun nâ r det gâ ller att sprida 
information om museet.

Tanken â r att det kontinuerligt ska ar!
rangeras tema!  och vandringsutstâ llningar 
p¬  tredje v¬ ningen. I bà rjan av v¬ ren visades 
en utstâ llning om Pettson och katten Findus. 
Just nu planeras fà r en modeutstâ llning med 
invigning tidigast i hà st.

Ò  Men det â r ocks¬  viktigt att vidareutveckla 
basutstâl lningen kontinuerligt. Vi m¬ nar om 
att beh¬ lla bredden i utstâ llningen, vi tror det 
â r det som lockat hit s¬  m¬ nga besà kare.

Marie Aakre

Ett typiskt logement.

Så här såg dansbanorna ut på 1950-60-talet, just denna är regementets dansbana.

Tanken är att det kontinuerligt ska arrangeras tema- och vandrings-
utställningar. Pettson och katten Findus har visats under våren.

Svenska gatan, en typisk bild av tidsandan i 
efterkrigstidens Sverige.
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Kulturbyggnader

När samhället Tingvalla 1584 ck stadsprivilegier och 
av hertig Karl döptes till Karlstad, fanns omkring 45 
hushåll i staden. En kvartersindelad stadsplan kom till 
men bebyggelsen bestod huvudsakligen av tätt liggan-
de enkla trähus med torvtak. Redan på 1200-talet fanns 
en kyrka som kan ha sett ut som stavkyrkan i Ekshärad. 
Den låg vid Klarälven, där Stadshotellet nns nu. 

Den 14 september 1616 bröt Karlstads första stor-
brand ut och såväl kåkbebyggelse som kyrkan, kungs-
gården, rådhuset och prästens gård utplånades.

En ny ståtlig kyrka invigdes 1629 på samma plats. 
Byggd i sten med valv och stora fönster och utrustad 
med orgel, målade tavlor, vackra silverföremål, fantas-
tiska textilier och ljuskronor i taket.

I slutet av 1600-talet hade folkmängden ökat till 
omkring 400 personer. Nu byggdes det som i dag är 
Karlstads äldsta hus, Flachska gården. Från början 
hade den endast en våning men ck sin andra våning 
i mitten av 1800-talet då postmästaren, major Flach, 
ägde gården.

Första bron över östra älvgrenen klar 1648

Redan under 1500-talet fanns en broförbindelse över 
Klarälven ungefär där Västra bron ligger i dag. Men 
hertig Karl hade bestämt att staden skulle ha en bro 
även över den östra älvgrenen. Det dröjde emellertid 
ända till 1648 innan en körbar bro av trä fanns här, som 
dock inte stod emot vår oden. Stenbron, Östra bron, 
invigdes av kung Gustaf IV 1797 .

I början av 1700-talet hade Värmland och Dalsland 
blivit ett eget sti  med Karlstad som huvudort och här 
bodde också landshövdingen. Staden hade ett lärosäte 
och var centrum för handel. Men den 1 oktober 1719 
ödelades hela staden en andra gång. 170 gårdar blev lå-
gornas rov. Rådhuset, gymnasiet och den vackra dom-
kyrkan brann ner. 

Ett fåtal av kyrkans dyrgripar kunde räddas. Två 
ljuskronor från 1600-talskyrkan hänger i dag i dom-
kyrkans tak.

Byggandet av en ny domkyrka påbörjades och invig-
des 1730. Christian Haller anlitades som murarmästa-
re. Den 22 juni 1752 var det dags igen. På sju timmar 
förintades Karlstad ytterligare en gång. Tornet på den 
nya domkyrkan fattade eld och de fyra kyrkklockorna 
föll ned mot tornets golv. Genom lu�draget släcktes 
elden i kyrkan och själva kyrkorummet skadades inte 
nämnvärt.

Gamla gymnasiet invigdes 1759

I början av 1800 talet hade invånarantalet i Karlstad 
ökat till omkring 2 000 människor och några av de 
byggnader som vi i dag betraktar som stadens gamla 
kulturhus kom till under andra häl en av 1700-talet 
och i början av 1800-talet. 

År 1759 invigdes det som vi i dag kallar Gamla gym-
nasiet, som då ansågs vara den modernaste gymnasie-
byggnaden i landet. I tornet fanns ett observatorium, 
något som var väldigt exklusivt på den här tiden. 

I slutet av 1700-talet byggdes Landshövdingegår-
den i kvateret Almen. Denna fungerade som residens 
åt Värmlands fyra första landshövdingar under åren 
1779-1809. En av dessa var Axel Pontus von Rosen som 
fängslades av general Georg Adlersparre när han tåga-
de mot Stockholm för att avsätta kung Gustaf IV 1809.

Doktorsgården tillkom 1818

År 1818 tillkom Doktorsgården där doktorerna Pet-
ter Sundberg och Erik Högberg huserade. Dessa två 
byggnader tillsammans med Flachska gården räknas 
till kvarteret Almen. Även ekonomibyggnaderna har 
sparats till e ervärlden. 

Det var när stadens myndigheter ville riva Almen-

i Karlstad
– en vandring i tiden

 Byggnadsmässigt skulle man kunna 
dela in Karlstad i perioder med de stora 
förödande bränderna som avskiljare. 
Stadsbränderna 1616, 1719, 1752 och 
1865 innebar alla att planeringen av 
Karlstads gator, byggnader och torg  

ck börjas om på nytt.

Nya Wermlands-Tid-
ningen – en framtida 
kulturbyggnad?

På båda sidor om 
stenbron sitter det två 
stentavlor som minner 
om invigningen 1797.
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bebyggelsen på 1930-talet som Carlstads-Gillet bildad-
es. Denna na 1800-talsmiljö nns nu kvar tack vare 
några hängivna Karlstadsbor.

Karlstad blev sti�sstad 1646 men under mer än 
100 år hade biskoparna ingen tjänstebostad. Inte för-
rän på 1770-talet byggdes Biskopsgården. I början på 
1800-talet byggdes det intensivt. Torget var fortfarande 
orienterat i norr-söder. Landshövdingens residens låg 
mitt på torgets östra sida. 

I staden bodde 2 165 invånare år 1800. Pråmkanalen 

var färdig 1838. Med den underlättades transporter av 
varor från norra Värmland till den nya hamnen som 
anlades 1835. 

Nuvarande Inre hamn anlades 1858-1864. Expo-
sitionshuset, initierat av Värmlands Hushållnings-
sällskap, stod klart 1862 och blev en permanent 
utställningslokal under 24 år. 1847 invigdes ett av 
landets första cellfängelser i Karlstad. Det användes 
som fängelse ända in på 1960-talet. Hypotekshuset var 
färdigt 1853.

Flachska gården är en av Karlstads äldsta byggnader. Funkishusen på Sundsta är exempel på moderna byggnader som redan är K-märkta.
  Foto: Erik Bonde
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S¬  kom den fà rà dande branden den 2 juli 1865. Gamla 
gymnasiet klarade sig, liksom Biskopsg¬ rden och kvar!
teret Almen. Domkyrkans torn och tak blev l¬ gornas 
rov.Till att projektera den nya staden anlitades stads!
byggmâ staren )eodor Hà gstrà m. Han drog upp rit!
ningarna till den moderna stadsplan vi har i dag. 

Fà r att fà rhindra liknande brandkatastrofer som 
drabbat Karlstad s¬  m¬ nga g¬ nger, (ck staden nu breda 
gator och ett stort torg.

Domkyrkovalven höll

Som ett mirakel visade det sig att valven i domkyrkan 
hade h¬ llit fà r branden. I princip ser dagens domkyrka 
ut som 1730 ¬ rs kyrka. Tre ¬ r e!er branden, var det nya 
Frimurarhuset klart att tas i bruk. Den st¬ tliga festsa!
len â r en av Karlstads vackraste lokaler fà r stà rre fest!
liga arrangemang. Johannessalen â r utformad som ett 
egyptiskt tempel. R¬ dhuset var fâ rdigt 1868, byggt e!er 
gamla stilideal.

1869 drogs Vâ stra stambanan fram till Karlstad. 
1873 var linjen utbyggd till Norge och Karlstad fick 
dâ rmed sitt stationshus. Stadshotellet byggdes p¬  den 
tomt dâ r de tv¬ fà rsta kyrkorna hade legat. Det var fâ r!
digt 1871 med 45 rum i tv¬  v¬ ningar. 

1905 byggde man till ytterligare en v¬ ning och 
numera finns dessutom en takv¬ ning. Hotellets in!
terià rer â r rikt smyckade med m¬ nga vackra detal!
jer som har beh¬ llits genom flera renoveringar och 
moderniseringar.

Residenset klart 1871

Residenset stod klart 1871, â ven hâ r har arkitekten ta!
git upp gamla stilideal. Fr¬ n bà rjan hade huset bara tv¬  
v¬ ningar. P¬  1920! talet byggde man till en v¬ ning ge!
nom att ly!a taket. Byggnaden inneh¬ ller stora vackra 
salar och à verst i residenset (nns ett utrymme avsett 
fà r den kungliga familjen nâ r den besà ker Karlstad.

 zDen första restaurangen i Stadsträdgården 
cirka 1885. I bakgrunden skymtar Orrholmens 
såg och arbetarbostäder.

Husen vid torgets västra 
sida i början av 
1800-talet. Akvarell av  
J G Härfeldt 1805.
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Entrén till Sockerslottet. Foto: Per Berggrén

Tingvallagymnasiet, byggt i gotisk stil, var fâ rdigt 
1869. P¬  den hâ r tiden var ju Sverige och Norge i union. 
Med lite fantasi kan man se en viss likhet med Storting!
et i Oslo som byggdes 1866.

Stadstrâ dg¬ rden omedelbart sà der om stadskâ rnan 
anlades i bà rjan p¬  1860! talet. D¬  byggdes Orang!
eriet som bostad ¬ t stadstrâ dg¬ rdsmâ staren. 1865 
ansà kte man om att f¬  à ppna ett schweitzeri i Stads!
trâ dg¬ rden, vilket mà tte stora protester fr¬ n stadens 
nykterhetsivrare. 

Fà rst 1870 kunde den fà rsta restaurangen i Stads!  
trâ dg¬ rden à ppnas. Den blev ett mycket uppskattat ut!
#yktsm¬ l fà r Karlstadsborna och 1899 beslà ts att en ny, 
stà rre restaurang skulle byggas i svensk stapelstil. P¬  
v¬ ren 1900 invigdes den nya restaurangen, som tyvâ rr 
brann ner till grunden den 17 september 1959, d¬  den 
blev ett av m¬ len fà r den pyroman som satte skrâ ck i 
Karlstad.

Intensivt byggande

Ett intensivt byggande fortsatte runt sekelski!et 1800!
1900. Karlstads teater invigdes den 7 november 1893 
med tal som skrivits av Gustaf Frà ding. Interià ren â r 
typisk fà r m¬ nga byggnader av det hâ r slaget och ar!
kitekten â r densamme som har ritat kungliga operan 
i Stockholm. 

1897 var Riksbankshuset fâ rdigt. Sockerslottet stod 
klart 1899. Entr» n â r magnifik med sina fà rgyllda 
pelare med doriska kapitâ l och m¬ lningar av Olof W 
Nilsson.

Gamla Wermlandsbanken â r en av Karlstads fà r!
nâ msta byggnader. Den var fâ rdig 1908. Den tunga 
arkitekturen gav verkligen besà karen intryck av att 
Wermlandsbanken var ett solitt fà retag. Vid den pam!
piga entr» n med glasdà rrar med mâ ssing mà tte ban!
kens kunder kapitalet.

Framtidens kulturbyggnader

Kommer v¬ r tids moderna byggnader att ha ett kul!
turhistoriskt vâ rde om hundra ¬ r? Det som byggs i dag 
skall vara kostnadse&ektivt och saknar ibland den dâ r 
lilla utsmyckningen som ger huset egen karaktâ r. Men 
funkishusen p¬  Brogatan med sitt avskalade formspr¬ k 
har redan tagit plats bland kulturellt bevarandevâ rda 
byggnader.

Bibliotektshuset, Lâ nsstyrelsen, Karolinen, Stads!
huset, Vâ rmlands Museums tillbyggnad, Nya Werm!
landstidningens byggnad, Karlstads universitetet... 
Kanske klassas dessa ocks¬  som vâ rdefulla kulturbygg!
nader i framtiden.

Per Berggrén

Interiör från Tingvallagymnasiet. Foto: Per Berggrén

Johannessalen i Frimurarhuset. Foto: Per Berggrén
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HÖSTGILLET 2014

 zVälsmakande bu"é på Svens-
ka Migrationscentret och ett 
lärorikt föredrag om Landsting-
ets i Värmlands 150-åriga histo-
ria, var några av höjdpunkterna 
när Höstgillet hölls den 14 no-
vember 2013.

Omkring 120 Gillesmedlemmar hade in!
funnit sig till mà tesfà rhandlingarna i Gamla 
Wermlandsbanken. Som traditionen p¬ bju!
der lâ t ¬ ldermannen Monica Elgh, sedan hon 
hâ lsat alla vâ lkomna, kalla in de nya medlem!
mar som skulle vâ ljas in i Gillet och som den!
na g¬ ng uppgick till inte mindre â n tio.

R¬ dsberâ ttelsen à ver det g¬ ngna arbets!
¬ ret fà redrogs av skrivaren Erik Hellberg. 
R¬ det hade sammantrâ &at nio g¬ nger under 
¬ ret. Skattmâ staren Lennart Hellqvist no!
terade i sin ekonomiska redogà relse bland 
annat att Gillet under ¬ ret investerat i redige!
ringsprogrammet InDesign. 

R¬ det beviljades ansvarsfrihet och inga fà r!
â ndringar intrâ &ade betrâ &ande r¬ dets sam!
mansâ ttning. Omval skedde av Monica Elgh 
som ¬ lderman p¬  ett ¬ r liksom omval p¬  tv¬  
¬ r fà r à vriga r¬ dsmedlemmar vars mandat!

period hade g¬ tt ut. Râ kenskapsganskare och 
valdelegerade omvaldes ocks¬  p¬  sina poster.

Landstinget 150 år

Per Anders Olson uppvaktades med ett 
konstverk som tack fà r sina m¬ ng¬ riga insat!
ser som skattmâ stare fram till och med 2011.

”En tidsresa med landstinget under 150 
¬ r”, var namnet p¬  kvâ llens fà redrag som 
hà lls av journalisterna Anders Ajaxson och 
Staffan Svanqvist. Med anledning av att 

Landstinget i Vâ rmland (rade 150! ¬ rsjubi!
leum 2013 gavs boken ”V¬ rt LiV” ut, som de 
b¬ da â r redaktà rer fà r. Tillsammans gav de 
en intressant inblick i hur lâ nets sjukv¬ rd ut!
vecklats fr¬ n enkla sjukstugor till sjukhus och 
dagens lâ nssjukv¬ rd.

Den milda hà stkvâ llen avslutades med 
god mat och trivsam samvaro i Svenska Mig!
rationscentrets trevligt inredda lokaler.

Marie Aakre

Gästspel hos Migrationscentret
De nya Gillet-medlemmarna: Mikael Blomquist, Gustaf Ekman, Roger Carlsson, Fredrik Elgh, Helen Holmgren, Eva Högman Harvig, Dan 
Martinsson, Leif Persson, Thomas Sigfridson och Charlotta Wållgren. Foto: Göran Engström

Sta#an Svanqvist och Anders Ajaxson gav en inblick i 
sjukvårdens utveckling i Värmland under 150 år. 
 Foto: Bill Ivarsson

Per Anders Olson !ck ett konst- 
verk signerat av Hans Tilly. 
 Foto: Bill Ivarsson
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VÅRGILLET 2014

Gillet

70 år
 2014 års Vårgille – den 9 maj 

– blev en tillställning med extra 
guldkant. Anledningen var 
förstås att Carlstads-Gillet i år 
fyller 70 år. Till vimlet i Gamla 
Wermlandsbankens vestibul 
bjöds på mousserande vin med 
tilltugg och kvällen avslutades 
med en kulinarisk måltid i 
Stadshotellets festmatsal.
Sedan åldermannen Monica Elgh hälsat de 
församlade medlemmarna välkomna till 
mötesförhandlingarna, gjorde hon en liten 
tillbakablick i Gillets 70-åriga historia. Då, 
som nu, stod kvarteret Almen i blickpunkten 
för Karlstadsbornas intresse, konstaterade 
hon. För 70 år sedan gällde det att rädda den 
historiska bebyggelsen undan rivning. 

En verklig eldsjäl i den aktionen var Si-
gurd Gustafson, en av 41 herrar som den 
14 februari 1944, klockan 19.30, samlades 
i Hörnsalongen på Stadshotellet, där som 

Carlstads-Gillet. 
Idag handlar det om att göra kvarteret 

Almen, som en del av promenadprojektet 
Älvstråket, mera öppet och tillgängligt för 
allmänheten.

Förre stadsarkitekten höll föredrag

I sedvanlig ordning följde intag av nya med-
lemmar. Däre er lämnades ordet över till 
skattmästaren Lennart Hellqvist, som bland 
annat informerade om att det pågår en dis-
kussion i rådet om hur Gillets fonder ska 

De fem nya medlemmarna Leif Elander, Ulla Forsgren, Charlie Hultgren, Lena Odh och Jan 
Svanegård. Foto: Göran Engström

Skrivaren Erik Hellberg tog fram dragspelet och 
åldermannen Monica Elgh sjöng med. 
 Foto: Marie Aakre

Chokladfondant med vaniljglass 
och körsbär avslutade supén. 
 Foto: Erik Bonde

kunna nyttjas bättre. Ett författar- och pro-
duktionsstöd på 10.000 kronor har getts ur 
Gillets författarfond till Gunhild Hernström 

-

Wermlandsbanken denna kväll. 

225 kronor.
Sista programpunkten innan det var dags 

att promenera vidare till Stadshotellet, var 
ett föredrag av förre stadsarkitekten Martin 

-

bland annat för de diskussioner och besluts-
processer som ledde fram till etablerandet 
av högskola på Kronoparken på 70-talet och 
Bergviks köpcentrum som invigdes 1982. 

Martin Edman berättade också den lycko-
samma historien om hur Karlstads gamla 

badhus kunde räddas och byggas om till bo-
städer tack vare insatser av föreningen Rädda 
Badhuset, trots att de styrande i kommunen 
förordade rivning.

Frikostig bokgåva

Som representant för Föreningen Värm-
landslitteratur överlämnade Kjell Fredriks-

skriven av Sigfrid Åkerblom, till var och en av 
det hundratal Gillesmedlemmar som sam-
lats i bankpalatset. En generös donation från 
Värmlandsarkiv.

-
rätt och gemytligt samkväm på Stadshotellet 
avrundande den högtidliga vårkvällen.

Marie Aakre

Höstgillet 2014 äger rum den 14 november.
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Avsändare:
Carlstads-Gillet
c/o Karlstads kommun
Gamla Wermlandsbanken
651 84 Karlstad

B

18 maj 2014.  I januari stod nya Hagaborgsskolan på Norrstrand klar och har sedan dess miljöcerti!erats i högsta klassen, guld, av 
Miljöbyggnad.


