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Annons  i  Nya Wermlands – Tidningen lördagen den 28 november 1885: 

 

”Att  min älskade make 

 Bankdirektör Fritz Clarholm 

Onsdagen den 25 november afled vid 54 års ålder, djupt sörjd av mig, fyra söner, syskon, 

svärföräldrar och många vänner är det min smärtsamma pligt att tillkännagifva. 

Carlstad den 26 november 1885 

Amelie Clarholm 

Född Pihlgren 

Sv. Psalmbok 481” 

 

(Denna annons placeras på försättsbladet som ett slags prolog.) 

 

 

 

 

 

GAMLE  MAJOREN  LILLIEHÖÖK  - ETT  MEMENTO 

 

Gamla eller Västra kyrkogården i Karlstad togs i bruk i maj 1800. Invigningsakten förrättades av vice 

pastorn Jan Branzell. Efter hand kom gravplatsen att utvidgas, inte minst till följd av kolerans 

härjningar.  

Vintergraven Meta stod färdig på hösten 1838; inga begravningar kunde äga rum så länge tjälen var 

kvar i marken. På våren begravdes sedan samtliga på en och samma dag. 

 En procession hade den här kulna höstdagen utgått från domkyrkan till den lilla vita byggnaden med 

sin stora kopparurna i antik form på taket. Skolungdomen sjöng en psalm och biskop Agardh höll ett 

”wackert tal om Döden och en bliwande uppståndelse” och talade om vintergraven som ”en vagga 

för evigheten”. Han fortsatte: ”Här, i denna vagga, skola vi sofva ännu en gång den lugna barnsliga 

sömnen, som vi ej njöto, så länge världens oro bestormade vårt bröst, och dess drömmar beveko vår 

själ. Detta rum är nu fridlyst för jordens stormar. Vid dess mur är gränsen för världens alla 

sträfvanden, för livets alla bekymmer, för mänsklighetens alla mödor. Utomkring denna mur ljuder 

sorlet af den svärmande människostacken. Härinom  blott är tystnad. Detta rum är nu heligt genom 
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sig själft och genom sin bestämmelse. Christlige åhörare! Vare det nu äfven heligt, vördnadsvärt och 

kärt för Eder!”  

From förhoppning! 

Man behövde bara tänka på vallpojkarna som varje morgon hade följt korna ”karavanvägen” från 

Drottninggatan via Kungsgatan och Hagabron och vidare över Östra bron till betena öster om 

kyrkogården och landsvägen.  

Meta: lockande och skrämmande! På grusgången kom pojkarna insmygande som små råttor. Så fram 

till ett av de låga, smala, smutsiga, grönaktiga fönstren: Där! Ser du? 

 Halvskumt därinne. Men kistor, flera kistor. Väl? 

- Ser du övre kista? Nu öppner sej lôcke! Dä stecker fram e arm!  

Dä ä ett spöke! Spring! 

Vild flykt tillbaka mellan gravstenar och häckar, hopp över stenmur och dike, tillbaka till korna. 

Uuuh, aldri  ja gör ôm´et! 

Ä du feg? 

Men drit ner dej! Dä va du sôm va feg! Dä va du sôm börje springe. 

Drit ner dej själv! Dä va du! 

Vi får se da. Vi får se imôra, ôm du törs igen. Ja törs! 

Ja mä! 

 

 

Här kunde jag personligen tänka mig att haka på för ett ögonblick. 

En kyrkogård är en kyrkogård är en kyrkogård? 

Är imperfektum alltid imperfektum? Aldrig historiskt presens? 

Inne på den här gamla kyrkogården i Karlstad finns en svart obeliskformad gravsten. Här, innanför 

järnstaket på stenram och under grus, vilar major Fredrik Gustaf Lilliehöök (1802 – 1884). Han föddes 

på Sörby majorsställe i Bro socken på Näs, blev officer vid Göta artilleriregemente och avancerade till 

kapten. Så fick han transport till Värmlands regemente, där han utnämndes till major 1847. Han 

pensionerades 1850. Lilliehöök köpte in hemmanet Sanna, som han sedan byggde ut. Själv 

residerade han med hustrun på övervåningen.  Lilliehöök var förmäld med friherrinnan Augusta von 

Nolcken. Makarna fann sig väl tillrätta härute i sin lantliga idyll och var välsedda gäster i 

Karlstadssocieteten. 



3 
 

 

Så insjuknar då den älskade makan i lunginflammation och avlider hastigt i december 1875. Från den 

stunden förvandlas omständigheterna totalt för den gamle godmodige och stillsamt skämtsamme 

majoren. Han blir en irrande ande, ständigt till synes planlöst vandrande på fälten och i skogen runt 

sin vita herrgårdsbyggnad. Om man någon gång skymtar honom inne i staden är han – det förstår 

man - på väg till eller ifrån makans grav på andra sidan stenbron. 

Mot slutet av sitt liv övertalades den gamle majoren av en av sina söner att flytta till honom i 

Uppsala.  Han kom att bo i den gamla Ribbingska gården, Ö. Ågatan 63. Trängtan efter makans grav 

fick honom emellertid att efter några år återvända till Karlstad. I sinom tid återförenades han så med 

henne på Västra kyrkogården. 

 Den stora lägenheten i Uppsala kom långt senare att som inackorderingar hysa ett par värmländska 

medicinstuderande studentskor, som tyckte sig ha funnit rena drömläget i sitt vindsutrymme. De 

hade inte bara fri sikt bort mot slottet utan kunde också kila direkt över Islandsbron bort till Asis, 

Anatomiska institutionen. 

Så drabbas då karlstadsflickan Birgit av sitt unga livs första verkliga chock, låt vara med aningen 

fördröjd utlösning, en varm sensommardag 1924. Hon skall tentera. Det är en särdeles varm sommar 

och alla är bortresta. Hon är ensam i huset. På väg upp till sitt rum ser hon, tydligt och klart, längre 

borta i vindsutrymmet en äldre officer stå lutad över en koffert. Hon går snabbt in på sitt rum, fylls av 

en obestämd känsla av att allt inte står rätt till, lämnar rummet lika hastigt. När hon kastar en blick 

bort mot mannen och kofferten finner hon att han är försvunnen. 

Konfunderad beger hon sig till en äldre fru över gården som brukar hjälpa till med städningen i 

våningen. Nej, ingen i familjen och inga släktingar, som ibland brukar dyka upp, har varit där. Det kan 

fru Eriksson gå i god för. Så säger hon: 

- Men fröken ska inte vara rädd. Hon har nog sett major Lilliehöök. Han gör ingen förnär. Han 

brukar gå igen däruppe på vinden. 

Dagen efter hade värdfamiljen förlorat två kvinnliga inackorderingar från Värmland. 

I ett brev till NWT:s redaktion långt senare berättar den forna Karlstadsflickan under signaturen B.T. 

om denna sin upplevelse. Om Lilliehööks koppling till Karlstad har hon gjorts bekant genom en 

tidningsartikel. Och Sannaskogen som hon så väl kände till, där man åkte skidor och gick på strövtåg! 

Hon beskriver sig, då som nu, som realist och verklighetsförankrad och som en person som aldrig har 

trott på något övernaturligt. 

Men ”det där på vinden” har hon inte kunnat bli kvitt. Nu har realiteten i upplevelsen ytterligare 

understrukits. 

 Ledamoten av Kungl. Krigsvetenskapsakademin, överstelöjtnant Erik Zeeh, som tidigare tjänstgjort 

som kompanichef på I 2, har vid skilda tillfällen berättat att han på sin tid bebott övre våningen på 

Sanna herrgård och att han, av omsorg om hustruns psykiska hälsa, tvingats flytta därifrån. Vid flera 

tillfällen hade hans hustru, då hon från köket gått till matsalen och hunnit till dörren till stora 

rummet, sett en äldre uniformsklädd, sorgmodigt blickande officer sitta i en av gungstolarna. När hon 

så trätt över tröskeln hade han helt enkelt bara försvunnit. 
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Omvittnat av åtskilliga är också att de sett Lilliehöök sakta promenera i björkallén från Sanna vägkrök 

uppför backen; förr kallades den för övrigt ”Majorens backe”. När de på cykel eller gående hade 

kommit i höjd med honom, hade han helt enkelt bara upphört att existera. 

 Likafullt dog alltså Lilliehöök 1884 och är begravd på Västra kyrkogården i Karlstad. 

Låt oss åtminstone för stunden lämna honom där - eller var han nu är. Han må ha sina egna idéer och 

jag åtar mig inte att svara för honom. Allt jag kan säga är att jag själv aldrig har stött på honom i 

”Majorens backe” och är det någon som har frekventerat ”Majorens backe” så är det jag, och det har 

skett även vid aparta tidpunkter på dygnet. Jultomten har jag mött i en vägkrök i grannskapet men 

det är också det enda. 

I vilket fall som helst är det inte min sak att svara för honom.  

 

 

Nej, det är det inte. Men visst noterar jag att det förefaller som om den här speciella genen har 

funnits länge i ätten. 

Johan Lilliehöök, herren till Fårdala i Västergötland, stupade 1642 under 30 – åriga kriget . Tio år 

tidigare hade hjältekonungen stupat vid Lützen. I Västergötland trodde man att alla i strid fallna 

svenskar samlades i Ålleberg, beredda att i en framtid rycka ut om Sverige skulle hotas som 

självständig nation. Men i Fårdala väntade man förgäves. Det här förstod man inte. Vad var det som 

fördröjde Lilliehöök? Varför kom han inte? 

En natt med våldsamt oväder med dånade åska och flammande blixtar såg man så äntligen Lilliehöök 

komma högt uppe på himlen i spetsen för alla de tusen soldater som stupat med honom . Och vem 

stod inte i den öppnade porten till Ålleberg beredd att hälsa sin gamle vän och stridskamrat 

välkommen?  

Gustav II Adolf! 

Jag får upprepa vad jag har sagt när jag tvingas ha med Lilliehöökar att göra. 

De kan dyka upp var som helst och när som helst. 

Jag svarar inte för dem. 

 

 

Ändå är här åberopade Lilliehöökar jämförelsevis ofarliga. Visst sägs det att F.G. Lilliehööks  

obeliskformade gravsten vid tolvslaget på nätter med fullmåne får en röd bård. Jag har minsann 

ställts inför fotografier som skall utgöra bevis: 

- Erik, det ser du väl själv? 

Visst. 
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Eller? 

Det får vara hur det vill med det här. Likafullt är den gamle majorens grav ingalunda den mest 

mystiska på Västra kyrkogården i Karlstad. 

Det är en helt annan grav med en mycket mer sinister och drabbande bakgrundshistoria. 

 

 

I  DET  GAMLA  CARLSTAD 

 

Till Karlstad med sina då cirka 3000 invånare kom teatermannen och urstockholmaren August 

Blanche vid Persmässotid  1839. Han blev föga imponerad. Han besåg domkyrkan och han besökte 

också gymnasiehuset. Detta fann han lika ”oregelbundet och otrevligt” till sitt inre som ”vackert och 

effektrikt” till sitt yttre. Han inviterades på middag hos postmästaren, vilket var angenämt och anslog 

någon timme åt marknadsstånden och bodarna på torget. De goda sjöförbindelserna med Örebro 

och Stockholm uppmärksammades tacksamt och försvunnen var han ungefär lika snabbt som han 

hade dykt upp. 

Han noterar emellertid att han fick en skymt av ryggen på den mångomtalade biskop Agardh när han 

utan saknad reste iväg från staden. 

 

 

En annan utsocknes besökare i Karlstad ett par decennier in på 1800 – talet var Henrik Lilljebjörn. 

Han blev inte heller överdrivet imponerad av det som mötte honom. Kyrktornet och gymnasiehuset 

gjorde ett visst intryck men inte de små, oansenliga envåningshusen med torvtak. Morgon och afton 

drevs kreatur genom stadens gator och här fick man också var beredd på att väja för förrymda grisar. 

Inne på gårdarna svällde gödselhögarna. 

Lilljebjörns första impuls när han kommit in genom tullporten var att så snart som möjligt efter det 

att ärendet var uträttat få ge sig iväg igen. Det mesta i staden verkade dränerat på liv. Få personer 

vistades ute på gatorna och på torget och dem blev man dessutom tämligen omgående trött på att 

bara se: några käringar, några tiggare och så alla dessa sysslolösa gubbar, mest avskedade officerare 

och avsigkomna handlare. 

Sed och tradition hos dessa verkade vara att på morgonen samlas hos någon för en sup och en 

skorpa. Sedan gick man vidare till någon annan, så till en tredje och en fjärde för inmundigande av 

samma kost. 

Ett kotteri av annat slag som Lilljebjörn inte heller hyste större sympati för var stadens frimurare, 

som inte drog sig för att göra sin betydelse uppenbar för alla och envar. Se här till exempel nu den 

gamle majoren von Matérn hastande till logen. Trekantig hatt med vit strutsplym, blå frack med röd 

krage, vitt sidenskärp och en stor värja i vitt axelgehäng! 
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Lilljebjörns uppfattning om de ceremonier som han tror sig förstå föregår i ordensloger är att de är 

mer passande för barn än för vuxna människor. 

Om Åmål, erinrar han sig, plägar man ju säga att det ändå är något. 

Vad säger man då om Karlstad? 

Måste man säga något? 

 

 

Här blir nu perspektivet med nödvändighet annorlunda. 

Till skillnad mot den vuxne Lilljebjörn kom Pelle Ödman som ung pojke från Dalsland  på 1840 – talet 

till stiftets enda ”storskola”, den i Karlstad. Här skulle han få lära sig nyttigheter som att på 

kommando och med pekpinnen som ett Damoklessvärd över sig raska igenom andra personen 

activum av det latinska ordet ”moneo” genom alla tempora, om det nu inte gällde att räkna upp alla 

städer längs Sveriges kust från Strömstad till Haparanda både fram- och baklänges. Adla du till frihet 

detta tvång! 

Än värre då pennalismen. Där stod han då varje dag tillsammans med sina kamrater i småklasserna 

uppställda i dubbla rader till morgonbön i vadmalskostym med skinnbot där bak och välling i magen. 

Så kom då dagens exekutor från gymnasiet med de vanliga örfilarna, utdelade så långt vederbörande 

hann under den stund det tog innan rektor Millén dök upp, den ende som gymnasisterna hade 

åtminstone någon respekt för. Värst och mest hårdhänt: Fritz Clarholm. När han kom i trappan hörde 

man hur det klingade – nej, ekade - av lädergaloschernas klackjärn. Så tog han av sig sin 

kapuschongkappa med det där ljusblå fodret, gav käppen till sin adjutant och satte igång sitt 

örfilande. Man var röd på kinden resten av den dagen och det durade i skallen i timmar. 

Nå, det var då. Dessutom blev ju Ödman själv gymnasist så småningom … 

Ett lysande undantag, ett strålande undantag från skolans tvång och alla plågsamma rutiner var ändå 

”platsgångarna” till Djäknefältet, ett slags vårfester eller friluftsdagar som inträffade soliga majdagar. 

Skolgossar och gymnasister ägnade sig tillsammans åt bollspel och lekar ute i det fria hela dagen. 

Med lätta skinnbollar i rött och vitt och ”sältträn” avtågade man från gymnasiehuset över kanalbron. 

Vid östra tullen tog man in på en mindre väg som gick åt höger efter älven. Här fick man nu stå en 

stund i andäktig väntan i den varma vårsolen och invänta gymnasisterna i sina blå mössor som kom 

marscherande under sång. Brödgummor hade kommit kånkande på stora korgar med bullar, 

sockerdricksförsäljerskor var på plats sedan tidigt. Den alltid glada och fryntliga mor Majas 

smörbakelser – 

Livet var en fest! 

 

 

Utmärkt! Men låt oss nu vidga perspektivet. 
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Långt viktigare: Vad mindes då skolgossen Pelle Ödman långt i efterhand av Karlstad, av staden som 

den såg ut före branden 1865? 

Träkåkarna mindes han, de smala kullerstensgatorna, de trånga prången, uthusen, ladugårdarna, 

hörännena. Stadstjänarna, de gamla nattväktarna som nattetid ropade ut timslagen i gathörnen på 

en vemodigt vacker melodi: ”Klockan är tio slagen. /Guds milda mäktiga hand/ Skydde vår stad för 

eld och för brand!”. Tutningarna i domkyrkotornet varje timme. Oljelyktorna som hängde och 

gnisslade i gathörnen i järntrådar i den annars kolsvarta staden.  

Och visst mindes han som vore det igår det mäktiga gymnasiehuset, det vitrappade rådhuset, det 

långsträckta, vitmålade residenset, Nygrens järnbod, den rödmålade teaterladan och föralldel också 

Sergels knäböjande änglar i domkyrkans kor. 

Och så klart Hybelejens gamla väderkvarn i gråsten på Salttorgssidan. 

Men märkvärdigast av allt: trevåningshuset vid torget. Något sådant fanns inte i Filipstad, 

Kristinehamn eller Åmål.  Bara i Karlstad! 

Det var det första som lockade nyanlända skolpojkar i Karlstad: 

- Ska vi gå å se på Trevåninga? 

Sedan då den mystiska tornspiran med sin förgyllda tupp. Det påstods att den kunde rymma flera 

tunnor råg i magen. Längre nere på spiran satt så tre lika gyllene klot i rad under varandra, så stora 

att en karl kunde stå rak i det sista. Längst nere på tornet, ovanför klockan, fanns sedan det som 

kallades ”altanen”. Här sjöng gymnasisterna koraler klockan sex på morgonen varje Kristi 

Himmelfärdsdag. 

Och det här roade skolpojkarna och andra med barnasinnet kvar i Karlstad: de stora muntrationerna 

vid Åttkanten.  Folklekar som de här till ackompanjemang av ”glädjemusik” utfördes: 1. Tvenne 

dejors kappridning baklänges på kor, styrande med svansen  2. Kapplöpning i säck  3. Blindbocken 

uppsökande tuppen i krukan  4. Fångande av den flygande katten  5. Tämjning av stutar  6. Dragning 

av ölbuteljer 7. Äntring på mast. 

Inte att förglömma heller: badbryggan vid Hyttan. 

Så det som ändå gick utanpå allt i Karlstad: Kruckenbergs bod med krukrussin, krakmandel, 

bröstsocker och ”gass”. Aldrig gick den ur ens sinne och medvetande: russin- och sviskondoften här! 

Hade man inga pengar kunde man gå dit och bara lukta. 

Ett jordiskt himmelrike, både exotiskt lockande och tryggt närvarande, materialiserade sig för Pelle 

Ödman och hans skolkamrater i Karlstad i just detta: dofterna från Kruckenbergs bod! 

 

 

Så motsatsen då: odören från det sumpiga, skräpiga Garvarelandet. Barklagen luktade från de många 

garverierna här, hönsgödseln stank, kalken osade. 
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Torkställningar med hudar, stora nedgrävda kar vart man såg. Närmare älven så: väldiga barkhögar. 

Från varje garveri gick det vidare ut en brygga, där skutorna med bark lade till men där också 

hudarna sänktes ner för ”vekning”, det vill säga uppmjukning, under några dagar. Skulle det bli 

sulläder hängde man hudarna i en källare, där de fick hänga och ”smulna”, alltså ruttna så att håret 

på så sätt lossnade. 

 Gesäller och lärlingar såg man ständigt i olika arbetsfaser. Hundar råskällde. En och annan myndig 

garveriägare klev omkring, medveten om att hans hantverk var det mest inkomstbringande i staden. 

Detta förhållande underströks av det faktum att ett par av de självmedvetna herrarna var 

representerade i stadens råd. 

Efter ”vekningen” i några dagar behandlades så hudarna med kallvatten i tre veckor. Därefter fläktes 

håret av med särskilda hårjärn, som var böjda efter skavbommen. Köttsidan av huden skavdes med 

skavjärn. Resterna användes till limtillverkning. Sedan glättades hårsidan med ett så kallat glättjärn. 

Därefter lade man hudarna i stora kar varvtals med bark. Man hällde på vatten och så fick det hela 

dra i kanske åtta månader i särskilda kar. Efter hand blev hudarna bruna till färgen . Sedan flyttades 

hudarna till mindre kar, som man då och då rörde om i, en process som kunde ta fyra månader. 

Efter detta ”stötte” man ”ut” skinnet på skavbommen. Köttrester och barkfrö skavdes bort och så 

hängdes de slutligen på tork för att kunna tas i bruk när så behövdes. 

Av den här hanteringen, där alla skräpprodukter naturligtvis hälldes ut i den stillastående 

Garvareådran och i älven, fick vattnet en brunaktig färg och en smak, som Pelle Ödman försiktigt nog 

kallar ”mustig”. 

Men krut var det i det här vattnet på mer än ett sätt! Särskilt de år som koleran härjade uppmanades 

Karlstadsborna att inte bara tvätta sig i det här svagdricksliknande vattnet utan att dricka sig 

otörstiga på det. Då skulle koleran förlora sin udd. 

Så skedde för övrigt också, enligt allmän uppfattning. Det hände till och med att man drack 

ekbarkslagen direkt ur karet. Det var att garva sig själv. 

Och se på garvarna själva! De blev inte bara rika, de blev gamla också, ett par av dem över 90 år! 

 

 

Men koleran. Skräcken för den viker aldrig. Ingen glömmer 1834 och 1853. 

Då kom den och ingen vet när den kommer tillbaka. Men att den gör det finns det ingen som tvivlar 

på. 

 Du kan känna dig alldeles frisk. Några timmar senare är du död. Utan att du mår illa börjar du att 

kräkas och det fruktansvärt, ljusgröna är uppstötningarna  först, sedan simmiga som äggvita. Så 

börjar diarrén, vidrig och äcklig och omöjlig att stoppa. Ansiktet skrumpnar på dig, kinder och läppar 

blir blå, ögonen sjunker in i sina hålor, du får kramper i armar och ben och skelettet  börjar avteckna 

sig allt tydligare under huden.  Du orkar ingenting och allt hopp, allt hopp i hela världen, är ute. Du 

blir hämtad av likbärarna och körd i en kärra i en ihopspikad trälåda över Östra bron bort till en stor 
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grop på kyrkogården för alla andra som har dött i koleran. Ingen anhörig tillåts följa med över bron. 

Det är knappt prästen vågar sig dit. 

Barnungar och vidskepliga käringar har för sig att det kommer en gammal gubbe som tigger. Så 

knackar han på i ett hus. Blir han insläppt och får han något klarar sig det här huset från koleran. Kör 

man bort honom, dör det alltid någon i huset. Ibland har han en dotter i sällskap som har en räfsa 

eller en sopborste med sig. Kör man bort båda två, räfsar hon eller sopar hon litet framför dörren och 

så dör alla inne i huset. Ibland kommer de på natten och ser man då på morgonen att gräset är skuret 

nära dörren, ja då dör det någon. Är det dessutom krattat, dör allihop. 

Men det är inte så man begriper att koleran är på väg. Den kommer förresten alltid över Vänern och 

uppför älven. Så se upp med karlarna som trälar upp pråmarna från Skoghall! Dem skall man inte ha 

ett dugg med att göra, lika litet som knallarna från Västergötland för att inte tala om alla skojare och 

tattare som stryker omkring. 

Blir det sedan så att torghandeln med frukt - särskilt äpplen förstås -  plötsligt blir förbjuden, då vet 

man vad som står på. 

Myndigheterna vet att koleran är på väg. 

Sedan bygger man de där stora träburarna vid tullportarna på höga trästolpar; inga utbölingar skall 

inbilla sig att de kan ta sig in i Karlstad.  Mellan de där stolparna är det en eld hela tiden av kol, tjära 

och enris. Soldaterna som är kommenderade hit rycker tag i dig och in med dig i den där buren och 

där får du stanna tills du inte orkar svära och förbanna längre. Sedan blir det geschwint iväg genom 

staden till motsatt tullport där du blir utslängd. Försvinn och kom aldrig igen! 

Om du nu inte är herrskapsklass förstås och kommer med nya ångaren ”Carlstad” från Göta Kanal 

och Stockholm. Då är det bara att passera genom staden. Vaktchefen gör honnör! Men tjugoen 

fryksdalsbönder från samma båt kom minsann inte undan. Dem rökte man och det ordentligt! 

 

 

 Mitt i brådaste skördetiden, den 8 juli 1859, avled efter en lång tids sjukdom konung Oscar I. I alla 

Sveriges kyrkor skulle det ringas i samtliga klockor. Brattfors kyrka hade tre klockor men brukspatron 

H.G. Geijer ansåg sig inte kunna avvara mer än två drängar att ringa i varsin klocka. Det skulle visa sig 

vara hans livs misstag. Då det hela blev uppdagat, dömdes Geijer att betala 50 öre per dag livet ut. 

Det räckte emellertid inte med det: för all framtid fick han dessutom som straff att bära en ring av 

tagel. 

Församlingen i Brattfors fick också dras med en evärdlig nesa. Ännu i den dag som idag är måste 

kyrkan hålla de västra torngluggarna vidöppna oberoende av väder och vind. 

Djävlas inte med överheten! 

 En verklig fura hade för övrigt tidigare det här året fallit i Karlstad: Carl Adolph Agardh, som ovan 

konstaterats alltså stiftets biskop. 
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Agardh hade gjort en lysande karriär i Lund: student vid 14 års ålder, professor vid 27, riksdagsman, 

snart nog en av de aderton i Svenska Akademien. Som botanist gjorde han sig raskt känd, även 

internationellt . Hans specialitet var alger och han skapade ett system som i huvudsak fortfarande 

gäller. Han var professor också i praktisk ekonomi. Så tröttnade han då på de akademiska striderna i 

Lund samtidigt som han som vännen Tegnér gärna ville kröna sin karriär genom att byta ut 

professuren mot en biskopsstol. Sedan Tegnér, Geijer och J.O. Wallin som varit på förslag avsagt sig, 

blev Agardh utnämnd till biskop i det avlägsna Karlstad 1835, en position som han nog emellertid inte 

hade tänkt sig skulle bli slutstationen i hans liv. 

 Agardh! Såg livsfarlig ut. Var livsfarlig, inte minst för pigorna när han var ute på visitation. 

Påstås det, men det har alltid påståtts mycket i Värmland. 

Som djävulen såg han ut med ett hår som aldrig var kammat men hängde som en grå krans runt 

huvudet. Huden var grov och dessutom vanställd av vårtor. Läpparna var tunna och blodlösa, 

munnen krökt som vore den snabb till en satirisk kommentar. Hudkräfta hade börjat angripa ena 

ansiktshalvan; ”franska sjukan” – syfilis – mumlades det naturligtvis om i stiftstaden. 

 Men stopp!  När biskopen i sin egenskap av eforus bevistade läsårsavslutningarna, var detta det som  

skolpojkarna fäste sig vid: under de buskiga ögonbrynen brann ett par mörka ögon, dystra men 

samtidigt fjärrskådande och brinnande.  På bröstet lyste hans guldkors med kedja. Men hans ögon 

hade en ännu klarare glans. Detta var en annorlunda människa förstod alla. Att detta var en 

människa i särklass, ett geni, förstod några få. 

Kring hela hans gestalt fanns samtidigt detta ”noli me tangere”, rör mig icke. Barockt! Ingen skulle 

ens våga tilltala honom. 

Nå. Så kom det då till verklig praktisk tillämpning av de där ekonomiska principerna som Agardh hade 

utarbetat i Lund. Det borde ha stannat därvid. Det slutade nämligen med personlig konkurs, sedan 

biskopen med sina egna och hustruns medel engagerat sig i Stöpafors bruk.  Konjunkturerna svek. 

Det var det ena. Det andra, i ett kortare perspektiv, var att förvaltaren grovt misskötte sitt uppdrag.  

Biskopen befann sig långt borta i Karlstad och då katten är borta dansar  råttorna på bordet. Arbetet 

låg tidvis helt nere, pengar försnillades och det festades hejdlöst; om livet på Stöpafors torde man 

kunna hämta åtskilliga kunskaper om man bekantar sig med kavaljererna på  Ekeby i ”Gösta Berlings 

saga”. Under tiden som konkursutredningen pågick, avstängdes biskopen från sitt ämbete. 

Förnedringen upphörde visserligen efter en frikännande dom, men konkursen innebar att han skulle 

förbli skuldsatt för resten av sitt liv. 

Emellertid fördjupade han sina teologiska studier, utgav en rad matematiska skrifter på svenska och 

franska samt inledde sitt framåtblickande magnum opus och politiska testamente ”Försök till 

statsekonomisk statistik öfver Sverige” med ”Öfversigt af svenska folkets öden”, en lika briljant som 

för dåtidens historiografer – vi talar om Agardh! – kontroversiell historisk exposé. 

Agardh sökte så biskopsstolen i Lund men förlorade valet. 

Bister och otillgänglig även för familjen utom för dottern Hulda satt Agardh i biskopsgården. Den 

storvuxna, praktiskt anlagda hustrun som skötte sitt hushåll så väl och oftast fanns i köket tilltalade 

han allt som oftast ”biskopinnan”. Rodd blev han då och då över till Sandgrundsudden, ursprungligen 
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en oansenlig sandrevel, som långsamt hade utvecklats till en liten ö. Denna ö och ett par sandbankar 

alldeles under vattenytan skulle så undanröjas av majoren von Matérn, som konstruerat två 

muddringspråmar. Dessa bemannades av två arbetslag, som, om man får tro malisen, till följd av 

spritexcesser lyckades välta pråmarna. Dessa kom att bli liggande, ruttnade efterhand och byggde 

upp nya sandbankar, vilket gjorde att den lilla ön på allvar kunde se framtiden an med tillförsikt. 

 Agardh kom att kalla udden för ”Påskön”; vem vet om han inte i tankarna önskade att Klarälven var 

Stilla havet. Härute kom han dock, som en liten solglimt i all bedrövelse, att hitta den rara Salix 

daphnoides, säkerligen förd hit av älven ända från dess norska källor. Ett vackert och präktigt träd 

kom det att bli. I sjuttiofem år skulle det förnöja Karlstadsborna. 

Så tog då allting slut den 28 januari 1859. Död i sin säng i biskopsgården efter en lång och svår 

förkylning med gapande, tandlös mun fann man honom den här kulna vintermorgonen. 

 

 

Den här vintern var verkligen lång och svår. Enligt Agardhs uttryckliga önskan skulle han begravas i 

Lund. Under tiden som man inväntade öppet vatten på Vänern, förvarades hans kista i Meta, det vill 

säga samma vintergrav som han en gång hade invigt. 

Det blev en återkomst! Ångbåtstrafiken kom igång i mitten av april och efter omlastning i Göteborg 

ankom kistan på ångfartyget ”Dana” till Malmö. Alla fartyg i hamnen flaggade på halv stång. I 

procession fördes så kistan från Skeppsbron till järnvägsstationen. Här placerades den i en speciell 

vagn i det extratåg som sedan avgick till Lund. 

Från järnvägsstationen här gick färden vidare till Östra kyrkogården. En militärmusikkår spelade 

sorgemusik och i processionen ingick deputerade från alla studentnationer, olika stater och kårer och 

mängder av studenter men också vanliga medborgare. Affärerna höll stängt och kyrkklockorna 

ringde. På kyrkogården avsjöngs en sorgekantat och sedan kistan sänkts ner i graven fälldes alla 

fanorna däröver. Lunds Weckoblad konstaterade i sitt referat: ”Sedan invigningen av 

Tegnérmonumentet har vi icke här sett en så talrik procession.” 

Redan på senvintern hade anstalter gjorts för att resa en värdig gravvård över den store mannen. En 

insamling igångsattes och i november samma år var monumentet rest på graven. Det har formen av 

ett gotiskt tempel uppburet av fyra pelare, även de av gjutjärn. Mellan pelarna kom så en byst av 

Agardh att placeras, denna förfärdigad av den store bildhuggaren, professorn vid Konstakademien 

C.G. Qvarnström. 

Förtalad, oförstådd och utfattig hade han framlevt sina sista år i Karlstad. 

Detta var en apoteos.  

Detta var en revansch, låt vara en posthum sådan, visavi  värmlänningarna. 
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Dessa kufiska värmlänningar! Inte lätta att förstå sig på! Misstrogna mot allt och alla utifrån. 

Från början hade de mycket riktigt också bemött den nye biskopen med stor skepsis. 

En naturvetenskapsman och, det säger sig självt, materialist blir alltså biskop! Hur har det gått till? 

Det kunde man fråga sig. 

List, självsvåldighet och kall beräkning tyckte man sig spåra. Hade det inte skräddarsytts en professur 

i Lund åt den unge strebern i ämnena botanik och praktisk ekonomi? Nu fanns emellertid inte någon 

professorslön tillgänglig och vad gör den sluge junkern då? Helt och hållet utan teologiska studier såg 

Agardh till att få presidera vid en teologisk avhandling och prästvigdes sedan! Han fick tjänst i en 

församling i Lund men göromålen lämnade han till en komminister. Det blev alltså kyrkan som fick stå 

för hans försörjning!  

Riksdagsman givetvis. I Värmland noterade man nogsamt att Agardh snart nog gjort sig till fiende 

med halva prästeståndet till följd av sin impulsivitet, sin oresonlighet och sina befängda hugskott. 

Vanvettiga var till exempel Agardhs idéer i riksdagen om att staten borde låna upp pengar för att 

stimulera näringslivet.  Lika tokigt att mena att de lägre klassernas barn skall utbildas. De ska arbeta. 

De skall inte läsa. Det är emot naturen! 

Lärarna i storskolan skall undervisa individer och inte klasser! Var och en skall få studera i sin egen 

takt och kunna tillhöra en högre klass i ett ämne och en lägre i ett annat och när kursen är inläst kan 

han bli examinerad när som helst under läsåret! Det står Agardh som eforus och högste 

tillsyningsman för både kyrka och skola och säger inför gymnasielärarna. Vart han kom med det? 

Ingenstans!  

Lika barockt att låta vissa elever få dispens från de klassiska språken för att ägna mer tid åt 

naturvetenskap. Utan latinet och grekiskan och för all del också hebreiskan. Var hamnar vi då? 

Motståndet från lärarna var massivt och Agardh tvingades till reträtt. I ett ilsket brev till Tegnér kallar 

han det svenska läroverket ”detta murkna medeltidens ormnäste”. 

Sedan var det ju det här igen med det envisa ryktet ifrån Lund att vår botaniker ”plockar allehanda 

rosor” och att han har gott öga till Floras barn men även till vackra kvinnor:  

akademiträdgårdsmästaren, till  exempel,  skulle ha fått nog, sagt upp sig och flyttat iväg med sin fru 

för att hon skulle slippa burdusa  framstötar från Agardh. 

Lika illa som biskop.  

Båset i ladugården på biskopsprebendet Ekenäs! Hotad av länsmannen med stämning för ”dubbelt 

hor” men köpte sig fri för 2000 skilling banco! 

Så konkursen då. Är skadeglädjen den enda sanna glädjen? 

Tyst min mun får du socker! 

 I vilket fall var stiftets prästerskap på några undantag när obenäget att pekuniärt hjälpa biskopen ur 

hans prekära situation trots att han förnedrade sig till att be om sådant stöd. 
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Han fick helt enkelt skylla sig själv. Och så är det ju: högmod går före fall. 

 

I ett brev till brodern Jacob i Lund skriver Emilia Fröding, mor till Gustaf, som tagit illa vid sig, att 

faderns bästa skrifter måste ges ut i ny upplaga. Hon kallar sin far ”Agardh”. Denne skall inte bli rätt 

förstådd ”förrän afståndet bortsopat alla de små svagheter och felaktigheter, som hans samtida 

(pygméerna) så gerna se genom förstoringsglas hos honom.” Samtidigt har de ”bakom 

förminskningsglas” betraktat hans kolossala geni, ”som eljest vore dem fullständigt otillgängligt”. 

Agardhs skrifter får inte dö bort ”utan att en senare tid må se vilken man han var, sedan nutidens 

pygméer som smädat honom ligga för alltid glömda i sina gravar”. 

 

Så fanns då favoritdottern Hulda, hon som ansågs vara den mest begåvade av flickorna Agardh och 

som fungerade som faderns sekreterare på hans resor. I flera år efter faderns död drev hon en 

flickpension i biskopsgården.  Hennes outtalade mål var, förutom att i faderns anda verka för kvinnlig 

bildning, att till slut kunna gälda hans skuld. Samtidigt var ju detta idoga arbete ett försök att till slut 

kanske kunna hantera en oerhörd saknad och en oerhörd sorg. 

Franska var huvudämnet. Med frasen ”Bonjour, mes filles”, hälsades eleverna varje morgon. Sedan 

följde morgonbön. 

Ja, franskan:  viktigast av allt i de fina kretsarna. En förmögen borgarfru skickade sin dotter ända till 

Paris, i hopp om, samtidigt, att flickan skulle glömma ”den förfärliga värmländskan”. 

Vännen Tegnér , som tidigt insåg Agardhs geni, menade att denne var ett sekel före sin tid. Dottern 

skulle komma att vara närmare sjuttio före sin. Hon kom nämligen redan nu, på 1860 – talet, att bli 

den första kvinnliga läraren någonsin vid gymnasieskolan i Karlstad, en första rangens sensation i den 

lilla provinshuvudstaden. 

Storskolan uppe på Lagberget hade nämligen drabbats av en förarglig vakans.  Lektorn i 

naturalhistoria, botanisten med mossor som specialområde, Sven Hardin, som, så gott han kunde, 

vanligen bestred undervisningen i franskämnet i ett par klasser, hade blivit sjuk. Hardin kunde, 

menade elaka äldre elever, bara ordet ”cependent”, på värmländska uttalat ”spangdang”. Det var i 

stort sett allt. 

Spänningen var oerhörd när den storvuxna fröken Agardh rak och definitivt utan att blekna steg in i 

klassrummet. Hon fann luften unken och instängd, kände i nästa ögonblick igen en bror till en av sina 

elever i flickpensionen och vädjade: ”Monsieur Wahlund, voulez- vous bien ouvrir la fenêtre?” 

Ögon som tekoppar : Va? Jestanes!  Va säjer ho? 

Ja har inte gjort nôtt! Dä va Falk! 

Fortsättningsvis gick det bra. Tyst, närmast ansträngd stämning rådde i klassrummet, det vanliga 

stimmet och stöket av detta totalt annorlunda satt på undantag. Gossen Wahlund försökte sig  

senare på att förklara: ”Dä va ju lett å inte kunne höre va ho sa å inte kunne  svare när dä va ett 

fruntimmer.” 
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Inte bara skolpojkar hade respekt för henne. Män också. Det hade hon förstått tidigt. 

”Ho blir aldri gift”, hette det i staden.” Karera ä rädde för´na.” För att föra litet grann av den manliga 

prestigen under tak lade en och annan till: ”Å ho har aldri fått läre sej å sköte ett hushôll.” 

 Systern, den livliga, obetänksamma - säg småtokiga - Frida gifte sig, men med en simpel kamrer! En 

biskopsdotter! Quelle mesalliance! 

Snart vikarierade Hulda Agardh även för den ordinarie lektorn i franska. 

Detta gav ytterligare eko i staden. Men inget kunde mäta sig med reaktionen när Jernkontoret, som 

hanterat biskopens konkurs, kunde meddela att dottern genom sitt enträgna slit nu, några år efter 

faderns död, till sista riksdalern kunnat gälda hans skuld. Faderns vapensköld var slutligen rentvådd. 

Överallt, från alla: samma nådiga nickningar, samma erkännsamma leenden. Och från eleverna i 

hennes flickpension: samma ohöljda beundran! 

Men triumfen hade ett pris och det var högt. Hon var dömd att leva sitt liv ensam. Hennes lynne blev 

efter hand dystrare och hon utvecklade hypokondri. Ave crux, spes unica? Var hälsad kors, du mitt 

enda hopp? I vilket fall som helst såg man henne varje gång hon passerade domkyrkan gå några steg 

baklänges för att den inte genast skulle försvinna ur hennes blickfång. 

Och nu hände det inte som förr att man vackra dagar tog en paus och hon gick iväg med sina flickor 

bort till kanalbanken med kaffe, bullar och förfriskningar. Slut på lekar som ”Hök och duva”, ”Jägare 

och hund” och ”Ta fatt!” liksom på gymnastikkonster som ”Vränga katt”. Inga danstillställningar 

arrangerades längre heller. 

Drabbad av tyfus uppmanade hon istället en dag, blek och intill döden trött, sina elever: ”Flickor, lägg 

bort grammatiken. Ta fram katekesen istället.” 

Säkert kände hon att hennes stund snart skulle vara kommen. 

Och den kom. Några veckor senare blev hennes kista granne med moderns på Västra kyrkogården. 

 

 

Biskop Agardhs efterträdare blev Johan Anton Millén, tidigare rektor för gymnasiet och 

prebendekyrkoherde på Hammarön. 

 Stillastående karakteriserade krämaradelns Karlstad. Socialt var man artbestämd och stämplad från 

början. Vem kunde någonsin förändra sitt rykte? Till det sämre gick det utmärkt. Men till det bättre, 

och det på ett ögonblick? Ingen, i princip ingen. 

Jo, en: just denne biskop Millén. 

Här nu en händelse medan han ännu var skolman. 

Millén var för sina elever  ”den stränge rektorn” , förvisso  både hatad och fruktad.  Som en mager 

karl beskrevs han ”med gult, skrynkligt ansikte, gropiga kinder och svart hår, starkt blåaktig 

skäggbotten och stickiga ögon”. 
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Så händer det en dag, berättar N.P. Ödman, vid en tvättbrygga nere vid älven att ett litet barn har 

fallit i älven och förtvivlat med fäktande armar och guppande huvud börjat driva iväg med strömmen. 

Kvinnorna gallskriker, modern får med våld hållas tillbaka från att själv kasta sig i för att rädda sitt 

barn. Flera simkunniga gymnasister – Ödman en av dem -  är på plats, skriker och svär åt varandra att 

kasta sig i men inget sker. 

Då störtar det fram en person i svart, slänger iväg hatten, kastar av sig långrocken och dyker i 

vattnet. Med kraftiga simtag hinner han fram till barnet som just dras ner under ytan. Räddarens 

svarta huvud försvinner under några sekunder men kommer upp igen, nu med barnets huvud tätt 

bredvid sitt. Kämpande mot strömmen, än simmande på rygg hållande barnet på bröstet, än 

simmande framåt med barnets huvud intill sitt eget når räddaren till slut fram till tvättbryggan, där 

många villiga armar drar upp först det lilla barnet, sedan räddaren själv som ju är – rektor Millén! 

- Barnet lever, säger han kort efter att noggrant och ömsint ha undersökt den lille och så ler 

han, ett leende som ingen någonsin sett under hans lektioner. 

Modern gråter av tacksamhet, den under tiden församlade folkskaran bugar i vördnad och lämnar 

plats för den store hjälten medan Ödman och hans kamrater skäms samtidigt som de anser sig ha 

fått sin bästa lektion hittills, den här nämligen i praktisk teologi. 

Och en hatad, hårdhänt, skräckinjagande och hopplös skolfux betraktas efter ett par minuter och för 

resten av sitt liv som ”en rikt begåvad, plikttrogen man, en självständig karaktär, en högsint kristlig 

ande”. 

Tala om metamorfos! 

På Milléns gravvård på Västra kyrkogården finns en inskrift på latin; minnesvården är i tacksam 

vördnad rest av stiftets prästerskap.  

Resquiescat in pace! 

Ja, må han vila i frid! 

 

 

Vad som än sades i den tidens Karlstad så kunde ingen ta ifrån biskop Agardh att han hade varit den 

förnämste i den andliga världen. 

Förnämast i den världsliga hierarkin då vid den här tiden? Vem var det? 

I sin egen uppfattning utan tvivel generalen greve Löwenhielm. Man kunde tro att det var kungen 

själv med plym, medaljer och guldkraschaner som kom över Västra bron när han med en rad av 

vagnar – gula precis som kungens - drog in i staden från residenset Long till sitt grevliga palats 

Klaraborg; till Long hörde inte mindre än 52 torp. Kusk och lakejer hade livré och bak på generalens 

egen vagn stod två kappraka jägarsoldater i sina gröna uniformer. Plåt och plym! Bister och barsk i 

sitt väldiga skägg betraktade greven avmätt den plebejiska staden, vilken han i den här stunden  - och 

om det var han synnerligen medveten - åter skänkte glans. Väldiga bedrifter hade han uträttat, visste 
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ryktet berätta: Napoleon hade han besegrat, ambassadör hos tsaren i Ryssland hade han varit, 

diplomat i Konstantinopel  och i Wien, landshövding en tid i Göteborg. 

Och så måste det här bara smygas in: gifte sig ju med den 20 – åriga hovdamen Jaquette 

Gyldenstolpe, som inledde ett förhållande med kronprins Oscar, som hon inte avbröt när Oscar, 

genom vännen Löwenhielms förmedling, själv gift sig med prinsessan Josephine av Leuchtenberg, 

vars far för övrigt var Eugène Beauharnais, Napoleons adoptivson. Nödtorftigt nedtystad skandal! 

Skilsmässa! Så gifte Löwenhielm om sig med den ryska grevinnan Natalie von Buxhoevden, vars 

farmorsmor var ingen mindre än kejsarinnan Katarina II. 

En annan general, mindre oåtkomlig, var generalen Malmborg på Lilla Wåxnäs.  Han hade också varit 

med i kriget mot Napoleon, bland annat i slaget vid Leipzig 1813 och i fälttåget mot Norge året efter. 

Om Löwenhielm aldrig gick till fots, åkte Malmborg aldrig i vagn, i varje fall inte inom stadens hank 

och stör. Och vilket oförgätligt minne av Malmborg har inte minst de som vid det där speciella 

tillfället året 1850 var skolpojkar! 

Ryktet började gå: Värmlands regemente, som hade utgjort del av den svensk – norska 

ockupationskåren till Slesvig hade sedan någon timme med två ångare från Göteborg inskeppats till  

Kanikenäset. Nu kunde man på avstånd höra trummornas dunkande och snart avtecknade sig den 

stora marscherande skaran. Bajonetterna glimmade i solen, flaggorna sträckte. I spetsen: 

befälhavaren, den ståtlige Malmborg, på sin vita häst. Karlstadsborna fylkades på torget. Till och med 

den gamle, rikt dekorerade officeren Breitholtz – ”Prysshôlten” för värmlänningarna och långt senare 

”krigsöversten” Beerencreutz  i ”Gösta Berlings saga” – hade, darrande av ålder och med långsamma 

steg tagit sig hit. Här stod han nu, militäriskt rak i ryggen. Hans underläpp darrade, hans ögon lyste. 

Gamle ”Prysshôlten”! Inte alltid lätt att tas med! Kalv tålde han inte. När det kom in ännu en kalvrätt 

hos biskopen Agardh sopade han ner fatet på golvet: ”Det var tusan till kor att kalva i Värmland i år!” 

 Men nu var de efterlängtade ”pôjkera” alltså äntligen tillbaka: oändligt jubel, mäktiga hurrarop. 

”Pôjkera” hade stått emot därnere i Danmark och tyskarna hade tvingats till en neslig 

fredsuppgörelse. Musikkåren spelade regementets marsch, soldaterna ställdes upp på öppen fyrkant 

och generalen avtackade dem. Alla skolpojkar i Karlstad, berättar Pelle Ödman, kunde snart tralla den 

visa soldaterna nu stämde upp: ”Krigarn vilar sig i mark och skog. /Ofta nog/ Klippan är hans goda 

huvudgärd/ Sängkamraten är hans goda svärd …” 

Så blev Malmborg landshövding, naturligtvis en duglig sådan. En helt annan sak bidrog emellertid till 

att ytterligare öka hans popularitet: hans nio vackra döttrar som på höstarna en efter en under en 

lång rad av år gifte sig på Lilla Wåxnäs, något som utvecklade sig till närmast offentliga festdagar och 

ett stort folknöje. Alla måste ”se bruden” . Parken var eklärerad, marschallerna flammade, 

salutkanoner avsköts och musikkåren spelade.  

Om någon i Karlstad var respekterad så var det Malmborg. Allt och alla föreföll han ha i sin hand. 

 

 

Dock inte stadens verkliga tvärvigg, ”Älvdalingen”.  
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”Älvdalingen” hette Erik Persson Florén och var en skinntorr gubbe i grå rock, mörkblå väst, knäbyxor 

i skinn och med röd luva på huvudet. Född i Bergsäng blev han med tiden fältjägare, då under det till 

och med ur ekshärssynvinkel exotiska namnet Alonzo. 

Efter avskedet kom han med sin familj – hustru och sju barn – till Karlstad. Han ville skaffa en jordbit i 

det som idag är Klara, men jordägaren, general Malmborg, ställde sig avvisande; det fanns ögonblick, 

visste man i staden, när denne kunde visa en helt annan sida än den officiella. Man menade då att 

han kunde brösta sig mera än general Löwenhielm på Klaraborg och då var det aldrig någon säkerhet 

för att han inte kunde säga eller göra något stötande. Nu for han ut mot den lille plirige tomten i sin 

röda luva: Ut! Försvinn! 

 Florén lät sig emellertid inte avspisas . Han började påla ute i älven, täckte med bjälkar och vidjor, 

lade tjockt med ris på och drog dit ett oändligt antal skottkärrslass med matjord. Under honom flöt 

hela tiden Klarälven. 

 Arealen växte och snart kunde han bygga sig ett hus med två rum. Ett av rummen användes till 

drivhus och här odlade ”Älvdalingen” färskpotatis, som han var först med i staden varje år. Före maj 

månads utgång kom han dragande med sin kärra över Västra bron för att sälja sin potatis dels på 

torget, dels direkt till Frimurarlogen. Priset kunde för de flesta tyckas hutlöst men mot detta stod 

omdömet att bättre potatis än ”Älvdalingens” kunde man inte få. 

Han hade också äppelträd på sin pålning. För att ge sina äpplen status kallade han dem 

”landshövdingar”.  Reklam för dem gjorde han för övrigt med denna slogan: ”Äpplen gula som 

Frithiofs gullmaniga pålar och röda som Ingeborgs kinder”. 

”Älvdalingens” piratetablering fanns alltså ett par hundra meter norr om Hybelejens kvarn. Platsens 

ande inspirerade honom möjligen till att efterlikna det mekaniska snillet. I varje fall försökte sig också 

”Älvdalingen” på tekniska innovationer. Dessa misslyckades dock, möjligen därför att han, till skillnad 

mot Heublein – i folkmun Hybelejen -  inte stod  i hemligt förbund med ”Lambergsfrua”. 

Henne, den sköna skogsfrun med sina lysande gröna ögon, sitt långa ljusa hår och med den lilla 

svarta huggormen slingrande om halsen, hade ju Heublein mött en vacker sommarmorgon på 

Karlstads torg. Medan folk stod och gapade, nyfikna gatpojkar kom springande efter henne och 

vettskrämda kvinnor skrek efter biskop och domkapitel för att få trollkvinnan utdriven ur staden, 

uppträdde Heublein som den man av värld han var. Han påpekade artigt att skogsfrun möjligen 

borde lyfta på släpet, eftersom svansen stack fram, den som hon försökt dölja. Som tack för hans 

gentlemannamässighet välsignade hon honom med hans omtalade mekaniska geni. 

I ”Gösta Berlings saga” heter Heublein  Kevenhüller och där hans kvarn en gång stod finns idag, 

naturligt nog kan man tycka, en staty av – Selma Lagerlöf. 

Nej, något ingenjörssnille var ingalunda ”Älvdalingen”, om vi nu återvänder till honom.  

Båten ”Snipus mechanicus” eller Stor – Snipus, som han tänkt forsla gödsel och jord på, havererade 

ömkligen. Den flatbottnade båten skulle pressas fram genom att aktern på den tyngdes ner. Detta 

lyckades naturligtvis inte. Samtidigt läckte båten.  ”Älvdalingens” misslyckade sjösättning ägde rum i 

full offentlighet vid en av de stora vattenportarna efter nuvarande Älvgatan till malisens illa dolda 

förtjusning.  Florén framstod nämligen för många som både burdus och självmedveten och var därför 



18 
 

 

långt ifrån populär i staden. Det hände att man skrämde barn med honom. Många retade sig också 

på hans självsvåldiga agerande och iögonfallande bygge därute i älven, ett enligt en karlstadsbo ”non 

plus ultra i osmaklighet och osnygghet”. 

  Trots inte minst hustruns skepsis fortsatte experimenterandet. Men inte heller Lill – Snipus, tänkt 

för transport av potatisen, blev någon succé, lika litet som seglet i trä. 

Hela tiden fortsatte han att holka ur en jättelik stock som skulle bli hans likkista. Den hade också 

utrymme för den skaffning som han skulle behöva i nästa liv.  

I den här originella kistan kom han också att föras till Västra kyrkogården, men idag är det ingen som 

vet var han är begravd här, ett öde som han delar med många, till exempel med Eva Lisa Holtz (”Sola i 

Karlstad”) och Heublein. 

Hustrun Anna, en gång ung, hoppfull och glad dotter till den förmögne brukspatron Robsahm  på 

Letafors, kom att sluta sina dagar på fattighus. 

Men så är kanske livet. Det som kvittrar så vackert på morgonen skall i ”hökrava” före kvällen. 

 

 

Löwenhielm och Malmborg, jovisst. Men andra pockar också på uppmärksamhet.  En är naturligtvis 

Jan Fröding, vallpojken och uppkomlingen som blev den rikaste karlen i hela Värmland! En halv 

miljon lämnade han efter sig när han dog härom året! Hela magistraten utan undantag följde honom 

till graven. 

Var ”käre bror” med biskop Agardh under lyckligare tider, det var det inte många som var. Lierad 

med biskopen än tätare, för övrigt, på så sätt att en son blev gift med en av döttrarna Agardh. 

Jättekliv efter jättekliv tog han på maktens stege. Snart var han högst däruppe! 

Elaka tungor påpekade mer än gärna: tyvärr gift med den tokiga kärringen Branzell som sitter där på 

Gunnerud och som tog honom bara för pengarna. Han däremot satt mitt i vintern och väntade på att 

hon skulle vakna klockan två på eftermiddagen. Kallt skulle hon ha det, öppna fönster året om. Där 

hade han suttit av kärlek timme efter timme och hållit på att frysa ihjäl bara för att få fria till henne, 

totalt berövad det sunda förnuft som annars alltid styrde honom rätt här i världen. 

Så gick det som det gick. Hon blev vass i både armbågar och tunga så fort de kommit ut på 

kyrktrappan. Och på Alster gick det ju inte att bo med allt oljud från sågen… 

För att ta det från början annars så hade Jan Fröding, fattig vallpojke, gått i sin fars fotspår och varit 

soldat – så småningom underofficer – på Värmlands regemente. Han tog avsked och inledde istället 

en karriär i Karlstad som handelsman genom att öppna en liten bod med specerier och spannmål. En 

natt fick han så en uppenbarelse: Värmland skulle komma att drabbas av svår missväxt. Som vanligt 

tvekade han inte: han såg till att förse sig med ett stort spannmålslager och så var hans lycka gjord. 

Sedan ”konstbyggaren” och uppfinnaren Heubleins väldiga kvarn på 27 meter förlorat sina vingar, 

fungerade magasinet som upplag för Jan Frödings spannmål. 
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Så köpte han Alsters bruk och kunde kalla sig brukspatron.  På pengar led han ingen brist. Därför 

förvärvade han strax Gunnerud med tillhörande bruk jämte egendomarna Byn och Tollerud. Till 

Alster hörde även flera gårdar i angränsande socknar och församlingar. Han begrep att en storhetstid 

för träindustrin var i faggorna och köpte därför omgående in stora skogar uppe i Klarälvdalen för att 

få råvaror till sågverket i Alster. Egna fartyg för utskeppande av trä och järn blev nästa steg. Det 

största, ”Carolina”, lastade 250 ton. 

Nu var han grandseigneuren på Alster. För att uppleva detta fullt ut lät han en känd 

stockholmsarkitekt producera ritningar för en total renovering av huvudgården. Snart lyste den fram 

mellan de höga ekarna i ny gestalt: se där plötsligt en präktig herrgård i nyklassicistisk stil! 

Före alla andra förstod han att dra nytta av att Göta Kanal hade öppnats och av Frykstabanan, 

Sveriges första järnväg. Sex pråmar gick i reguljär trafik mellan Karlstad och Lyckan: Cavignac, Göken, 

Halvlastingen, Lommen, Neptun och Oscar. Så framsynt framstod han för alla att han snart hade 

avancerat även till en av de ledande positionerna i stadens styrelse. Ja, mer än så! Han var att 

betrakta som Karlstads främste borgare, av biskop Agardh rent utav kallad ”excellensen”. 

Jan Fröding, en effektiv affärsman och entreprenör? Förvisso! Hans historia är en historia om hur 

man lyckas i affärer. 

 Slug, hänsynslös, fördomsfri? 

Föga finkänslig?  

Ja, enligt sondottern Cecilia. Hon skulle dessutom komma att anklaga honom för att ha orsakat 

missämja i äktenskapet och för alkoholmissbruk. 

Men glöm inte! Under de svåra svältåren under början av 1830 – talet gjorde den nu väletablerade 

och förmögne Fröding precis tvärtom mot vad han hade gjort en gång tidigare. Han köpte upp stora 

spannmålspartier för att sätta stopp för schackrande och ockerpriser. Spannmålen delade han sedan 

ut till behövande. 

Jan Frödings fann sig länge själv väl tillrätta i sin egen tid. Hans bekymmer skulle komma att gälla 

framtiden. 

Den eviga, ständigt aktuella frågan: Vem skall förvalta hans arv? 

En son är den svärmiske, världsfrånvände sonen Ferdinand. Den andre är den totalt letargiske Janne, 

”Abben” kallad. Det är mindre substans i honom än i ett spöke. 

Detta kommer inte att gå. Det förstår han själv, det förstår alla andra också. 

Detta är början till slutet för det frödingska imperiet. Allt Jan Fröding har byggt upp kommer att 

raseras av oduglingar  -  och dem har han själv  skaffat till världen. Men om dem är han inte ensam. 

Det branzellska - forsellska arvet kan få den livskraftigaste ek att ruttna. 

Det är inte att tro. Det är att veta. 

Och i Karlstad vet man. 
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Lyssna bara på hur Augusta , en av häradshövding Pihlgrens döttrar, senare kom att beskriva den 

problematiska Frödingska  -  och föralldel också Agardhska - familjesituationen . Så här: ”Pappas 

biträde Carlén var dödligt förälskad i Emilia, den andra i ordningen av biskop Agardhs döttrar, men 

hon besvarade ej hans känsla. Hon gifte sig sedan med löjtnant Ferdinand Fröding, Gustafs pappa. De 

bodde på ett vackert ställe hette Alster, en bit utanför Karlstad. Hans gamle far lefde då, och bodde i 

stora byggnaden, och de unga i en flygel. Modern bodde en liten bit derifrån, på ett gods hette 

Gunnerud. Som gubben Fröding drack, var detta nog anledning till, att frun ej trifvdes hemma. Det 

berättades, att hon låg det mesta, om så var? Jag såg henne aldrig. De hade 2 à 3 döttrar och en 

yngre son, men hvem som uppfostrade dem vet jag ej. De voro ibland hos fadern och ibland hos 

modern. Den yngsta af flickorna Agardh, Frida, gifte sig på äldre dagar med en herr Granroth, som 

visst var kamrer i banken i Karlstad. Hon blef allt mer underlig och for hit och dit för att höra på 

resande musikanter, och nu lär hon sitta på dårhus. Hon är nu 75 år och mannen död sedan länge. 

Fru Fröding dog äfven som rubbad, och hennes man löjtnanten låg i åratal och var underlig. Således 

är ej att undra på, om Gustaf Fröding är underlig äfven.” 

 

 

Bara en handelsman kunde i någon mån göra Jan Fröding äran stridig när det gällde speceri- och 

spannmålshandeln i Karlstad på 1830 - och 1840 - talet: Magnus Clarholm i det vitmålade 

tvåvåningshuset vid torget med två ingångar till gården från Kungsgatan, en till bostaden, en till 

handelsboden.  

Inne på gården med de stora magasinen var det oftast trångt. In och ut härifrån rullade foror som 

tillhörde bönder med ärende att inhandla spannmål.  

Det gick länge bra för Fröding. Men det gjorde det för konkurrenten också. 

Ett folknöje i Karlstad var att promenera den där kvarten det tog ut till Kanikenäset, 

föreningspunkten med den yttre, den stora världen. I timmar kunde man strosa omkring här för att 

vara på plats i det högtidliga ögonblick som ångbåten saluterade och lade till. 

För de allra flesta var detta det närmaste man kom det stora äventyret. Inte så för den burgna 

familjen Clarholm! 

Redan i juni 1856 hade - det hela bekostat av en bråkdel av fadersarvet - den unge Fritz Clarholm gått 

ombord på ångfartyget ”Carlstad” tillsammans med sina två systrar för att resa till Paris, där man 

bland annat gästade botanikprofessor Jacob Agardh, biskopens son, och där man mera av en slump 

stötte på Ferdinand Fröding. 

Leontine Clarholm skriver i sin dagbok: ”Min överraskning var stor att påträffa en sådan nära bekant 

från hemorten, och jag kunde ej låta bli att hjärtligt klappa honom, fast det var ute på gatan, dock, 

detta gjorde mindre i Paris än annorstädes, ty här ser man sådana ömhetsbetygelser mycket oftare 

utdelas än om jag tänker på Carlstad.” 
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 Hemresan ställdes över Berlin. Här fick man uppleva en parad med både drottningen och 

änkekejsarinnan av Ryssland. Först i september var syskonen tillbaka i Karlstad och ”varseblevo, 

oaktat ett häftigt regn Carlstads välkända kyrktorn”. 

I Kiel hade man för första gången satt sig till rätta på ett tåg, ”ej utan viss oro” som en av systrarna 

uttryckte det. Men denna oro förbyttes snart i förtjusning: ”Detta fortskaffningssätt var det 

angenämaste och bekvämaste man gärna kunde önska”. 

Och Fritz Clarholm förstod: detta är naturligtvis framtiden. Karlstad måste ha en järnväg. Till varje 

pris! 

Han skulle driva den här frågan.  

På alla tänkbara sätt skulle han göra det. 

 

 

Enligt sägnen skall Karlstads öde, sedan staden brunnit tre gånger, för evigt vara beseglat i den stund 

som Klarälven och Vänern möts på stadens torg. I lera och slam skall staden för evigt begravas. 

Men det är inte vattnet som är hotet. Och inte heller olika epidemier som så ofta härjat i den här 

sidlänta och sumpiga deltastaden. Det är elden, den som sedan alla tider har härjat i staden och vid 

flera tillfällen helt förött den. 

Karlstad är nu i början av 1860 – talet en överbebyggd kåkstad med trånga gator och prång, hem för 

folk men fortfarande – som vi ha sett – i allra högsta grad också för fä: ladugårdar, uthus, magasin, 

stall. Ja, domkyrkan finns där, gymnasiet gör det, rådhus, residens och frimurarhus också. Det har vi 

också sett. Men en kåkstad är det likafullt, livsfarligt sammanträngd.  Allt skall få plats här på det som 

en gång var Tingvallaön. 

Minsta gnista! 

Så all denna ignorans och nonchalans! Den stora branden 1752, då hela staden lades i aska, 

orsakades av att man, trots förbud av magistraten, en natt i sommaren gjort upp eld i ett brygghus. 

Stadens väktare hade order att kontrollera att reglerna efterföljdes, men det togs det lätt på trots att 

det hade varit torrt i flera veckor och det i princip inte behövdes någonting förrän katastrofen var ett 

faktum. 

Förbud att röka pipa på gatorna hade införts. Men vad gjorde folk då? De ställde sig i portgångar eller 

tjuvrökte inne på gårdarna i skrymslen och prång, där det är farligare ändå! 

Och hur fort glömmer inte människor? 

1752 är ju över hundra år sedan. 1805, när ett helt kvarter brann ner vid Södra Torggatan, och 1827, 

när sju gårdar lades i aska, är alltför länge sedan det också. 
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En frivillig brandkår bildades i staden på 1830 – talet. Det var liv, lust och entusiasm i början: det 

marscherades, det drogs fram brandsprutor, det hoppades både från tak till tak och genom säckar. 

Stort folknöje! Men lika snabbt dog entusiasmen bort. Det brann ju aldrig! 

O, sancta simplicitas! 

Brann det aldrig sedan? 

Se här: Taket antändes av gnistbildning på Lilla Wåxnäs hos landshövding Malmborg. Folk hörde 

larmsignalen, kom med sprutorna från staden och kunde släcka. 

Så brand hos Malmén vid torget. Ett par kakelugnar revs ut och så kunde man i sista stund få bukt 

med lågorna. 

En piga hängde en trasig lykta på en spik när hon gav korna morgonfoder. Husfolk och grannar kände 

röken och hann släcka i sista stund. 

Så sotelden i rådhuset! 

Mitt i staden! 

Och härom året skrämde ju tornvaktens klämtningar från domkyrkan upp hela staden mitt i natten. 

Strax före jul var det som det brann på den där infrusna pråmen med tackjärn. Karlen som vaktade 

hade somnat. Illa bränd blev han.  Är det glömt det också? Inte möjligt! 

Så mycket dumhet och nonchalans. Och detta i en stad som är så sanslöst överbyggd som den här. 

Mellan varje gård skall finnas en vretmon, ett obebyggt område, på fyra alnar. Detta övervakas från 

början noggrant av magistraten och det är naturligtvis bra i sig. Men när människorna sedan fyller 

vretmon med allsköns bråte och skräp? 

Stadshistorikern, majoren Nygren, kommer i sinom tid inte att kunna hålla inne med vad han tycker 

om den allmänna initiativlösheten i krämarnas och skvallerspeglarnas Carlstad. Anställer man till 

exempel stenhuggare för att ta material från berg i stadens närhet? Nej! Man rekvirerar huggen sten 

från Kinnekulle! 

Mot människans dumhet stångar det allmänna förnuftet sin panna blodig! 

Och brandförsvaret då för 5000 människor: tre brandsprutor med en stråle som inte orkar upp till 

andra våningen! 

Pumpkällegatan har ju fått sitt namn efter pumpen här, den enda i staden. Men den har ingen fått att 

fungera på år och dag. 

Nästa riktigt varma och torra sommar kan något på några minuter gå fullkomligt överstyr och vi har 

ett nytt 1752.  

Tro mig. 
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DET  LÅG  EN  STAD  VID  CLARA  ELF  … 

 

Säg namnet Olof Nilsson och folk i Karlstad skall decennier senare direkt associera till den 

katastrofala branden den 2 juli 1865, då praktiskt taget hela staden lades i ruiner. 

Olof Nilsson var en av dem i bagare Erikssons bageri den där söndagsförmiddagen som genom slarv 

och nonchalans gjorde 5000 personer hemlösa. De två andra var ett par gesäller som hette Ljunggren  

och Berggraf. 

De skulle ha blivit halshuggna på torget. Det finns inga ord! 

Olof Nilsson! Han var den siste därinne i bageriet. Vad är det för en djävul? 

Oäkting från Västra Ämtervik, utackorderad på olika ställen från barnsben av fattigvården, visste de 

flesta snart. Klen å huvudets vägnar. Som allt annat böss var han snart i Karlstad. Fick ta de påhugg 

som dök upp. Till slut lärpojke  - 20 år gammal!  - hos bagare Eriksson på Skepparegatan. 

Skulle ta mig fan ha blivit halshuggen på torget! 

 

 

Vad minns han själv? 

Detta  kom fram vid rättegången: han hade varit inne i bageriet tidigt den här söndagsförmiddagen. 

Klockan var tio. Han kommer ihåg att det ringde samman i domkyrkan. Ljunggren hade tagit ut veden 

som hade legat i ugnen under natten för att torka och som vanligt slängt den på golvet. Berggraf var 

med också. De såg väl alla tre att ett par- tre vedträ var litet ”brunskade”, de alltså som hade legat 

längst inne i ugnen. Men ingenting att bry sig om. 

 Fan, hade Ljunggren sagt. Nu är det söndag. Nu går vi. 

Tillsammans med Berggraf gick han till gesällkammaren. Själv skulle Olof Nilsson städa som vanligt.  

Det var snart gjort. 

Där stod han då en stund efteråt ute i trappan och pratade med Oscar, bleckslagare Dyrings pojke, 

och en kamrat till honom. Dyring hade sin bleckslagarverkstad och bostad i våningen över bageriet. 

Plötsligt hör de Dyring skrika: 

- Rök! Det ryker! Vart fan kommer röken ifrå? Fan! Ta reda på´ t! 

Rök håller på att tränga upp genom hans golv från bageriet. 

Ännu mera rök och nu glider kollektiv förvirring över i eskalerande kollektiv oro för att ögonblicket 

därefter explodera i  individuell panik.  Rök i trappuppgången där borta nu också ! Fru Dyring vill rusa 

ner på gården men blir stående som förlamad. Av sonen motas hon bort mot den andra trappan. 

Själv hoppar han ut genom ett fönster. 
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Olof Nilsson rusar bort till bageriet, slänger upp dörren: rök och eld överallt. Han får tag i en 

vattenpyts i gesällernas rum, bort till bageriet igen, slänger iväg pytsens innehåll in i flammorna, 

skriker åt Ljunggren: 

- Dä går inte! Dä går inte! Dä ä omöjligt! 

Ljunggren i bara skjorta och kalsonger rusar bort mot bageriet, måste retirera direkt, skall tillbaka till 

rummet efter kläder men måste hoppa ut genom ett fönster. Han hamnar snett, stukar sig eller 

bryter sig och Olof Nilsson ser honom slita sig fram på ena höften över kullerstenarna till andra sidan 

av gatan. 

Längre bort på gatan står bagare Eriksson själv i samspråk med några personer. Snickare Rudbergs 

maka skriker åt dem: 

- Ell´n ä lös! Gör i Jesu namn å kom tebaka! Dä blir aldrig väl! 

Sedan – 

Sedan vet inte Olof Nilsson värst mycket.  

Han vet inte vart han skall ta vägen, tränger sig igenom smiten mellan hus och uthus, vadar i snickare 

Rudbergs hyvelspån, springer så iväg neråt Näbben och kastar sig bakom ett stort träd i ett stort 

buskage och håller sig om huvudet. Upprörda röster hör han bortifrån Skepparegatan, att det brinner 

förstår han. 

Ja, det brinner! Det brinner fruktansvärt därborta. Förvirrad och utan något som helst mål börjar han 

gå inåt staden. Tutandet från domkyrkotornet hör han, rök och flammor ser han fastän han försöker 

att vända på huvudet och se åt andra hållet hela tiden 

Och sedan? Alltmer lösryckta minnesbilder: han ser möbler och husgeråd, speglar, pottor, ja allt 

kastas ut från husen. Fönster krossas, kor ångestråmar, häst skenar, vagnar med vattentunnor dånar 

förbi, stegar reses. Folk svär och skriker, vrider sina händer och jämrar sig i skräckpsykos, förtvivlade 

kvinnor söker sina barn, nu får han syn på den röda flaggan på domkyrkotornet och blir stående och 

stirrar på den. Så gnistor som kommer flygande över huvudet på honom, det brakar och dånar allt 

närmare honom nu, himlen döljs alltmer av rök som vältrar fram, rök som då och då klyvs av ilsket 

väsande, flammande eldtungor.  

 Plötsligt då utanför Frimurarlogen: fru Möller som förestår matserveringen här bönar och ber 

honom att hjälpa till med att bära över en korg med vinflaskor till andra sidan av torget. Men ett par 

av dem har avslagen hals, det är dem han får tag i och han häller, nej glupar i sig det som finns kvar, 

ser blod droppa, har skurit sig i läppen men inte känt något. Full är han snart, är inne i ett hem – det 

är järnhandlare Nygrens – för att – väl? – hjälpa till. Kommer sig inte för att göra någonting trots att 

han får order. Istället ställer han sig och skrattar åt en gammal käring som står som förstenad med en 

potta i händerna, blir utkörd, ser ett par hattar på ett bylte med kläder ute på gården, sveper med sig 

en av dem, sätter den på sig. Sin egen mössa har han tappat, var vet han inte. 

Han blir stående länge och tittar på en gavel som sakta kolnar. Så löper små eldslågor fram och 

sekunderna efter är hela huset övertänt. 
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Han ser höns som flyger rätt in i lågorna. 

Sedan vet han inte hur lång tid som har gått, bara att hela världen brinner.  

Sedan – 

Sedan minns han inte mer där han sitter på Salttorget med ryggen mot ett magasin tillsammans med 

Ljunggren, som har hoppat omkring på ett ben, och Berggraf. De är bevakade av tre poliskonstaplar. 

Det är folk överallt som måste ha flytt över bron, som det ryker om trots att man hela tiden kämpar 

med en brandspruta och langningskedjan hivar fram hink efter hink efter hink som hälls ut över de 

upphettade bräderna. På andra sidan älven är allt bara ett eldhav. 

Travar av lösöre, husgeråd, stora speglar, packar med tyger byggs på hela tiden här på Salttorget. 

Snart ser man inte alla de vanliga silltunnorna här. Skrik och gråt och skäll! 

Och hettan, den här fruktansvärda hettan. Det märks knappt att det börjar regna. Det är som om 

regndropparna torkar bort innan de når marken. 

Och här sitter han och de här två andra och säger ingenting. Det finns ingenting att säga. 

Plötsligt slänger en av konstaplarna ur sig med en ursinnig grimas: 

- En skulle sparke ihjäl er! 

Ja, om han bara fick dö. 

Hans liv är slut. 

Han har varit med och bränt ner hela Karlstad. 

Han var den siste som var kvar i bageriet. 

Alltihop är hans fel. 

 

 

Minnesbilderna från denna undergångens dag är fragmentariska och lösryckta. Sent skulle de komma 

att blekna. 

 Men aldrig, aldrig skulle man glömma hur det till slut sexton timmar långa dramat kulminerade: när 

elden slutligen nådde domkyrkan uppe på Lagberget. Det kom man att bära med sig i alla tider. 

Kyrkklockornas apokalyptiska klämtande hade plötsligt tystnat. 

 Så blixtrade det snart till över kyrkans takås och sekunderna senare hade hela taket flammat  upp. 

Så den dova, ominösa, tunga klangen som av ett kanonskott när bjälkarna hade fattat eld och 

storklockan föll ner och fastnade i vapenhusets tak. 
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På väg in mot hamnen vid Kanikenäset  hade ångbåten ”Carlstad” varit på väg den här till att börja 

med ljuvliga sommarsöndagen. På några bräder inne i en bod kastade en av passagerarna kort efteråt 

ner de här impressionerna av förödelsen: 

”Det var livsfarligt att våga sig in på någon gata bland de på alla sidor glödande ruinerna. Den 

ofantliga hettan från alla sidor, virvlande vindar medförande rök och gnistor från de brinnande 

husen, nedrasande skorstenar och murar, glödande kalkdamm på långa avstånd, allt gjorde att ögon 

och andedräkt löpte fara att förstöras. Mitt bland de på alla sidor omkring domkyrkan brinnande 

husen höjde sig dennas torn, förfärligt hemskt i sin brinnande storhet. Glödande syntes det på tornet 

åt sjösidan tillvända sidan sittande årtalet 1737 nyss före det ögonblick då klockorna i sina fall 

krossade valvet i tornet. En kvarts timma förut hade de upphört att med sina ljud förkunna för den 

förskräckta mängden eldsvådans fasor.” 

Men valvet hade stått emot och två veckor senare kunde biskop Sundberg predika inför en fullsatt, 

husvill församling; som extra säkerhetsåtgärd hade man dagen före uppdragit åt domkyrkoorganisten 

att spela på orgeln under en timmas tid med full kraft. Många hade inte fått plats men stod tysta 

utanför den svärtade domen under hela gudstjänsten. Torn och valv täcktes av ett provisoriskt 

brädtak. 

Även landshövdingen var närvarande. Som en garant för att allt till slut skulle ta en lycklig vändning 

satt han där i korgången mitt under den stora kupolen. Alla var gripna av högtidlighet. 

Kyrkan hade sargats svårt men hade stått emot och här satt man nu mirakulöst igen. 

Ett tecken. 

Så såg man det: som ett tecken. 

 

 

Polisundersökning om orsakerna till branden inleddes redan dagen efter. Så följde rannsakan i 

domsalen i länsfängelset. Huvudvittnen var bagare Eriksson, gesällerna Ljunggren och Berggraf samt 

lärpojken sedan fyra månader Olof Nilsson. Det stod snart klart för rådhusrätten att branden utlösts 

av grov vårdslöshet. Veden, som var avsedd för måndagsbaket hade lagts in i ugnen på 

lördagskvällen och fått ligga där hela natten till söndagen, då den hade rafsats ut på brädgolvet 

framför ugnen, ett i Karlstad lika vanligt som – uppenbarligen – vanskligt förfarande i de flesta 

bagerier. Ingen hade i det här ödesdigra fallet brytt sig om att kontrollera om vedträden var svedda 

eller glödde på undersidan.  

Bagare Eriksson och gesällen Ljunggren, som emellertid båda undgått inmaning i häkte, kom båda att 

åtalas för grov vårdslöshet. Senare friades Eriksson men ständigt utsatt för omgivningens onda öga 

valde han att fly fältet och flytta till Stockholm. Ljunggren dömdes att betala 100 riksdaler för 

försummelse. Det var ändå han som slängt de ”brunskade” vedträna på golvet utan att försäkra sig 

om att det var riskfritt. 

När lärpojken Olof Nilsson inställde sig i rätten kände en hattmakare igen den hatt som han bar och 

järnhandlaren och rådmannen Nygren kände igen honom som den person som trängt in i hans hem. 
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Han sattes i häkte men frikändes slutligen både för hattstölden och för intrånget efter att i flera 

månader ha suttit ensam och uppgiven i sin cell. Dock dömdes han att betala 20 riksdaler för fylleri 

under branden. 

Men att han hade gjort sig omöjlig i Karlstad för tid och evighet förstod han. 

Han emigrerade till Amerika sägs det, avhördes inte mera och dödförklarades 1907. 

 

 

Det var som om Karlstad den här dagen hade drabbats av en förbannelse. Alla olyckliga 

omständigheter verkade ha gaddat sig samman. Allt som kunde gå fel, gick fel. 

Den omedelbara brandorsaken är ju klarlagd. 

Men om inte om hade varit, skulle branden ha kunnat begränsas. 

Nu var det dock söndag och inte vilken söndag som helst: det var konfirmation och därför var mycket 

folk i kyrkan och få ute på gatorna. En alldeles strålande sommarsöndag var det dessutom. Många, 

mest yngre människor, hade därför begett sig ut till beväringarnas Trossnäs, Värmlands 

nöjescentrum sommartid. 

Det kom alltså att ifrån början fattas folk att bemanna brandsprutorna. Och de här brandsprutorna! 

Att de var gammalmodiga och tunga visste man, men man visste inte hur lätt de gick sönder och hur 

svåra de var att reparera. Två av dem måste överges nästan omedelbart och det dröjde inte länge 

förrän även den tredje strejkade. Det blev en kostsam läxa. John Ericsson hade konstruerat en ny, 

effektiv brandspruta som användes i Göteborg redan 1862. Till Karlstad kom den aldrig. 

Vatten skulle hämtas från hamnbassängen och älven, men varken hästar eller manskap räckte till. 

Dessutom blev det snart hart när omöjligt att ta sig fram på gatorna när upphetsningen och 

villervallan tilltog. Efterhand upplöstes också disciplinen och folk övergav sina uppgifter och lämnade 

sina poster för att rädda vad som räddas kunde av egna tillhörigheter. 

Den allmänna uppfattningen var att elden på grund av brist på näring skulle upphöra vid torget. Men 

nu stod Persmässan  för dörren och torget var belamrad med stånd, lårar och korgar. Det var också 

hit som karlstadsborna själva släpade det dyrbaraste i sina affärslager liksom de käraste föremålen i 

hemmen. Så kom då en lika plötslig som fatal vindstöt. Följden blev att elden kunde göra ett nytt 

avstamp här och fortsätta sin förödelse på andra sidan torget. 

Så det mest himmelsskriande då. I det förtvivlade läge som man befann sig i beordrade 

landshövdingen borgmästaren att rekvirera hjälp från militärlägret på Trossnäs. När kuriren i 

sporrsträck kommit dit med ordersedeln, vägrade den tjänstgörande dagmajoren att skicka den 

begärda hjälpen. Anledningen var att landshövding Ekström glömt att signera skrivelsen; det dög inte 

med bara borgmästaren! Inget att göra för den förtvivlade kuriren: tillbaka till Karlstad, så åter till 

Trossnäs. När soldaterna slutligen kom till Karlstad var klockan ett på natten och allt som mötte dem 

var sotiga skorstensstockar och rykande ruiner. 

Om de hade kommit tidigare skulle säkert stora delar av staden ha kunnat räddas. 
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Redan tidigt på eftermiddagen hade landshövdingen telegraferat till regeringen: ”Staden brinner 

sedan två timmar. Räddning synes knappast möjlig. Sprutorna gått sönder. Landskontoret brinner.” 

Några timmar senare avgår ett nytt telegram: ”Hela staden nästan nedbrunnen, elden rasar förfärligt, 

biskopsgården, länsfängelset, lasarettet räddas antagligen. Kyrkan brinner. Tillståndet förtvivlat.” 

Brandens katastrofala resultat var detta: av 242 stadstomter var endast 7 gårdar kvar. Ingen stad 

hade i mannaminne drabbats av en liknande olycka. Av 5000 invånare saknade 4500 tak över 

huvudet. 

Ändå fanns det folk som blivit av med allt som kunde säga: 

- Inte fan ä dä väl värt te gråte så länge inte älva har rônne bort! 

Det hade den ju nu inte. Men det var också det enda. 

Nej, inte det enda. Om brandkatastrofen hade inträffat på vintern och inte som nu mitt i sommaren 

hade den skördat många liv. Nu omkom mirakulöst nog inte en enda person. 

Men liemannen skulle inte låta vänta på sig nästkommande år. 

 

  

På hjältemod och storartade insatser fanns det många exempel. På ynkedom också. 

Domkyrkovicepastor Johan Peter Höjer hade hållit konfirmationsgudstjänsten i domkyrkan. Liksom 

församlingen  brydd av tutningarna i tornet  och störd av den begynnande oron i bänkarna hade han  

permitterat  församlingen men sedan fortsatt flickornas konfirmationsakt. När han sedan förstod att 

en katastrof var i vardande, hade han börjat bära över pastorsexpeditionens handlingar till kyrkan 

och när han ännu senare också insåg att denna mycket väl också skulle kunna bli lågornas rov, bar 

han ut kyrksilvret och handlingarna till en potatishage öster om kyrkan.  Han återvände sedan hastigt 

till kyrkan och begöt predikstol, bänkar och läktare med vatten från en brandspruta i koret. I 

potatishagen stod han sedan i mörker och hällregn tillsammans med kyrkvaktmästaren vaktande 

kyrkans klenoder och papper, av vilka mycket blev förstört i regnet och leran. De var bägge i det 

närmaste uppgivna av trötthet och hunger, vidgår Höjer senare, men kvar stod de till morgonen. 

Deras uppgift var större än de själva. 

Om teaterdirektör Agardh, brorson till gamle biskopen, fälldes också många berömmande ord. Först 

hade han nästan slagit ihjäl sig när han uppe på landskontorets tak försökt att resa ett brandsegel. 

Någon timme senare stod han på ett av brokaren på Västra bron med en brandspruta och ledde den 

lika förtvivlade som livsviktiga kampen att rädda den enda möjliga flyktvägen ut ur staden. 

Föreståndare Hallberg räddade gasverket med gasklockan genom att från taket dirigera 

vattenlangningen väl vetande att hans oförsäkrade hem brann ner till grunden i andra ändan av 

staden. 

Lagman Weinberg och hans son räddade sin manbyggnad genom att föreslå att man skulle mura igen 

vindsfönstren till det nybyggda hypotekshuset i sten som var hans närmaste granne; de andra 
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fönstren på denna den östra gaveln på hypotekshuset var så kallade blindfönster. På det sättet skulle 

en gedigen brandmur skapas. Genom att utlova rejäla dusörer skedde också detta, vilket till 

yttermera visso även räddade kvarteret Almen. 

En liten spenslig finne, tyst som en skogsmus, lyckades uppbringa en häst och en vagn, fick tag i en 

tunna och kunde sedan under närmare tio timmar oavbrutet köra från hamnbassängen och åter, hela 

tiden till synes opåverkad av villervallan. 

Men ynkedomen stack även den upp sitt fula tryne. 

Någon bad en kvinna hjälpa till att bära ut en packe dyrbart tyg från en bod. Ögonblicket efter var 

både kvinnan och tyget borta. 

En sensationslysten Gravabonde hade rott nerför älven och satt nu vid Sandgrund i sin eka. 

Teaterdirektören Agardhs hustru som kom med en tung börda bad honom vänligt att mot en slant ro 

henne över den korta sträckan till den övriga familjen vid Hybelejens kvarn.  Han vägrade. Hon 

ilsknade till och gav honom en örfil och lovade honom strax en till. På det sättet kom hon över. 

En annan person – nogsamt noterad som hemmahörande i staden – begärde 20 riksdaler för att 

transportera en barnsängskvinna samma sträcka… 

Sedan vet vi ju alla att det heter att borgmästaren grät och bad medan biskopen svor och släckte 

liksom att rådhuset brann ner medan biskopsgården klarade sig. 

Lögn och förbannad dikt! Apokryfiskt dravel! Både borgmästare Waldenström  - och  landshövding 

Ekström -  ledde släckningsarbetet  uthålligt, klokt och energiskt; Ekström var för övrigt känd för att 

kunna ryta i och rent av kunna skrämma folk. Om den myndige biskop Anton Niklas Sundbergs 

agerande är mindre känt, men med kännedom om mannens karskhet och driftighet  i övrigt vågar 

man förmoda  att han ingalunda satte sitt ljus under ena skäppo.  Men det var det efterhand allt 

ymnigare fallande regnet och de mäktiga almarna söder om huset som slutligen räddade 

biskopsgården. 

Att anföra i sammanhanget är att den barnlöse Sundberg kom att logera familjer med barn i 

biskopsgården. 

Alldeles speciellt framsynt handlade en annan person: den unge grosshandlaren Fritz Clarholm. 

Redan någon timme efter eldens utbrott hade han från stadens telegraf, som var inrymd i rådhuset, 

anmält branden till försäkringsbolaget Skandia, där han själv var agent. 

Fritz Clarholm: mannen som tillsammans med förre landshövdingen Oldevig kommer att se till att 

järnvägen nu efter alla hätska förpostfäktningar kommer till Karlstad. En man för framtiden. En ny 

Jan Fröding! 

Handelsinstitut i Göteborg. Sedan snabbt tillbaka. Järngrossist och speditör. Införskaffar omgående 

en egen pråm, ”Svan”, som han sätter i trafik mellan Karlstad och Lyckan. 

Det är sådana karlar som Karlstad, ja hela Värmland behöver. 
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Ett replikskifte som kom att överleva länge var det här. I länsfängelset, som kom att stå emot elden, 

satt Silbodalsprästen Lindbäck, han som tog livet av sina församlingsbor genom att blanda arsenik i 

nattvardsvinet. Under branden, när ingen visste hur det skulle sluta, kunde han inte hålla sig: 

- Det är inte roligt att sitta här och bli innebränd. 

Vaktkonstapelns svar : 

- Han ska ju te Helvetet. Nu får han e försmak. 

Den mytomspunne mannen valde för övrigt några månader senare att ta en genväg till detta helvete. 

Han lindade kläder omkring en silverkam och kilade in denna i en ventil i väggen så att den satt fast. 

Därefter rev han isär ett lakan och snodde ihop remsorna till ett rep, som han knöt fast i kammen. 

Sedan lade han då snaran omkring sin hals. 

Vaktpersonalen tog ner kroppen, regementsläkare Haak tillkallades och konstaterade dödsfallet. 

Liket fördes till kyrkogården i gryningen morgonen därpå. 

Sanningen kämpar som bekant en hopplös kamp mot myten. Glöm inte, säger våra vedersakare var 

som helst i landet: Ni är värmlänningar och födda med det här syndromet.  

Alltså låg det egentligen till så här: Lindbäck dog inte. En hög frimurare och kungen själv skulle ha 

hjälpt honom att rymma. En mystisk båt hade kommit in, oklarerad, och smitit ut igen lika 

hemlighetsfullt … 

Lögn och förbannad dikt återigen! Apotekare Kaijser och kamrer Hallberg har minsann tagit 

gipsavtryck av Lindbäcks ansikte. Finns snart att beskåda på våra museer! 

 

Den tjocke skånske, till staden nyanlände apotekaren Kaijser förresten! Tala om otur! Den 1 juli hade 

han blivit ägare till apoteket Örnen. Dagen efter brann hela staden ner! 

 

Sent i förhållande till andra europeiska länder kom järnvägsbyggandet igång i vårt land. Det skulle 

komma att för alltid förvandla bondelandet Sverige, men detta bondeland spjärnade sannerligen 

emot till att börja med. Det gällde inte minst Värmland. Det var ogudaktigt att fara fram i dessa 

farter. Boskapen skulle skrämmas från vettet, korna sina och människan själv skulle komma att 

drabbas av allehanda sjukdomar. Att bygga järnvägar skulle också öppna slussarna för en oönskad 

och ohejdad industrialisering. 

Flera värmländska riksdagsmän, inte minst den framsynte biskopen Agardh, konstant irriterad på den  

svenska trögheten, hade däremot ivrat för att staten med kraft här och nu skulle engagera sig i 

järnvägsfrågan. Detta var ju framtiden, inte bara när det gällde att inhösta ekonomiska vinster. 

Agardh jämställde järnvägarna med boktryckarkonsten i betydelse: ett nytt tidevarv skulle inledas. 

Människorna skulle bryta sin isolering samtidigt som kulturen skulle komma att blomstra. 
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 Opinionen skulle också, om än långsamt, komma att svänga. 

Vid det första sammanträdet i Karlstads stadsfullmäktige i januari 1863 hade en person motionerat 

om att Nordvästra stambanan skulle dras fram över Karlstad. Vem om inte den unge Fritz Clarholm? 

Mot detta stod det så kallade Norumsförslaget. Linjen borde dras över Norum, Nilsby och Frykerud 

fram till Mitandersfors och norska gränsen, hävdade Värmlands bruksägare, det vill säga flera mil 

norr om Karlstad. Järnvägsstyrelsen modifierade detta förslag: sträckningen borde vara Norum över 

Nilsby och Frykerud men till Arvika. Detta förslag tillstyrktes av landstinget och hade starka sympatier 

i riksdagen. 

Karlstadslinjen hade sina uppbackare bland annat i ”de svenska järnvägarnas fader” Nils Ericsson och 

i den inflytelserike biskopen Sundberg, medan motståndarna, som länge såg ut att segra, förutom av 

bruksägarna stöddes av doktor Claes Herman Rundgren, i sinom tid, ironiskt nog, biskop i just 

Karlstad. Karlstads egen ripost blev en broschyr, i vilken man menade att Järnvägs – och 

trafikstyrelsens beräkningar, som förordade Norum – förslaget, var lika felaktiga som partiska. 

Vid ett besök i Karlstad i mars 1865 hade den som vanligt på den här tiden uppspelte kungen Karl XV, 

”Kron – Kalle”, ”Kalle Kroknäsa” men också ”Frökalle” benämnd, sagt sig vilja göra allt för att Karlstad 

skulle få sin järnväg. 

I mars året efter skulle så järnvägsfrågan slutligen avgöras i den sista fyraståndsriksdagen. Till denna 

hade inlämnats en petition underskriven av 2116 karlstadsbor. Nu sände man en delegation med två 

ledande personer, dels den åldrige, av alla vördade förre landshövdingen Oldevig , dels den unge 

med 13 000 riksdaler ur stadens kassa utrustade ”realpolitikern” Fritz Clarholm. 

I riddarhuset höll Oldevig två anföranden, bägge av lysande retorisk valör. I det första kunde han, 

efter noggrant gjorda beräkningar, peka på att Västvärmlands skogsrikedomar snart skulle vara ett 

minne blott, i det andra –  nu med stark känsla och rösten präglad av rörelse – kunde han hänvisa till 

den oerhörda olycka som drabbat Karlstad året före. En talare hade haft det dåliga omdömet att 

skämta om branden samtidigt som han hade frågat vad Karlstad numera var för en punkt på kartan. 

Oldevig riposterade: ”Olyckan, vilken och varest den inträffar, har för mig inte något löjligt och med 

dessa få ord om skämtet lämnar jag det åsido, men jag vill besvara frågan: Vad är Karlstad för punkt? 

Den är det större samhället, provinsens föreningspunkt, där länets, dess innevånares gemensamma 

avhandlas, där striderna, som deras olika intressen föranleda, utkämpas och där affärsverksamheten 

har sitt mesta arbete.” 

Oldevig gjorde sin plikt i riddarhuset. Även prästerskapet gav sin välsignelse. Borgarna ställde sig  

avvisande medan bönderna inte ville ta ställning. Till följd av ståndens oenighet kom frågan att 

hänskjutas till ett förstärkt statsutskott.  Det är nu som Clarholm med sina 13 000 riksdaler kommer 

in i bilden. Och förändrar den!  

”Direktaktion” kallades åtgärden som beslutades av stadsfullmäktige vid ett i största hemlighet 

avhållet möte. 

 Mutor? Helt enkelt praktisk politik! 
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Ett par månader senare, i maj, var utslaget klart. I provinshuvudstaden avvaktade man med spänning. 

Så kom då telegrafiskt meddelandet: ”Linien heter Carlstad”. Minuterna senare var utfallet känt i 

hela staden: affärer stängde, folk kom ut på gatorna i den stad som i så hög grad var en stor 

byggarbetsplats och vinkade och jublade.  

Ännu mer av festivitas blev det när ångaren ”Carlstad” anlände från huvudstaden med de två civila 

hjältarna. Raketer avsköts, jägarregementets musikkår i sina gröna uniformer spelade, alla jublade. 

Hästarna spändes ifrån på den gamle ståtlige, vithårige förre borgmästarens vagn och man drog den 

hela vägen till hans landeri Rosenborg.  

Några veckor senare visade det sig att Oldevig, den käre gamle ”Ôldevecken”, hade fått anstränga sig 

till det yttersta. Hans krafter var slut och han avled. 

Men Clarholm!  Redan den ledande i Karlstad! Nästan fyrtio år yngre och bara i början! 

Fram till Karlstad från Kristinehamn skulle järnvägen komma 1869. En bank som klöv södra delen av 

Kroppkärrssjön anlades, Sveriges ditintills längsta järnvägsbro byggdes över östra älvgrenen. Den 29 

september öppnades så linjen med Kristinehamn. På bangården stod lokomotivet ”Carlstad” 

dekorerat med flaggor och vimplar. Stationshuset pryddes av eklövskransar och landskapsvapen. Det 

myllrade av människor. Så satte sig då tåget i rörelse med sina 500 passagerare under hurrarop och 

dånande regementsmusik. I Kristinehamn mötte tåget från Stockholm och efter en frukost gick 

färden tillbaka. Från sin tribun framför stationshuset höll landshövdingen tal följt av kanonsalut, 

leven och hurrarop. Efter en präktig middag med många tal avtågade de 170 gästerna till 

stadsträdgården, som eklärerades av  2000 kulörta lampor men också av lusteldar och fyrverkerier. 

Se där en verklig klang- och jubeldag! 

Svårigheter vid passagen av Värmeln gjorde att förbindelsen med Arvika och Kristiania drog ut på 

tiden. Först i juni 1871 kunde invigningen gå av stapeln. 

Här uppstod gnissel. Till högtidligheterna hade, menade kritikerna, bara societeten ämbets- och 

tjänstemän inbjudits. 

Karlstad representerades till exempel bara av en enda civil person.  

Av vem? 

Gissa! 

Rätt!  

Naturligtvis av Fritz Clarholm! 
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EN   NY  TID  MARSCHERAR  IN 

 

Så snart katastrofen i Karlstad blivit känd hade konungen skänkt 10 000 riksdaler. Bidrag inflöt 

omgående även från änkedrottningen och prins Oscar. Från regeringen kom ett initialt understöd på 

4000 riksdaler till de nödlidande liksom ett mandat för landshövdingen att rekvirera tält från 

Värmlands regemente på Trossnäs. 

Dessa tält sattes upp i anslutning till Salttorget, på det nya Hamntorget och i stadens södra utkanter. 

De vita tälten gav intryck av indianläger och detta nybyggarliv, som naturligtvis samtidigt medförde 

påfrestningar av annat slag, innebar ändå något nytt och spännande och medverkade därför till en  

förskjutning av sinnesstämningen från uppgivenhet till försiktig optimism. Medvetandet om att det 

skulle komma en vinter försökte man hålla ifrån sig. 

För ” de lägre klasserna” uppfördes tre stora baracker skyndsamt. Tillsammans kom de att rymma 

över 900 personer i sammanlagt 198 rum. De hygieniska förhållandena var katastrofala, något som i 

allra högsta grad skulle komma att avspegla sig i de skrämmande dödssiffrorna efter koleraepidemin 

nästkommande år. 

 En av de här barackerna skulle i tidernas fullbordan flyttas upp på Herrhagen och så småningom bli 

identifierad som ”Den liggande skyskrapan”.  

De besuttna borgarna och ämbetsmännen i den gamla stadens centrum flyttade för sin del ut på 

landsbygden till egna gods eller sommarresidens, om man nu inte lät sig inkvarteras hos vänner och 

släktingar på behörigt avstånd från smutsen och soten i Karlstad. 

I de gamla magasinen på Salttorget öppnades redan under första veckan flera mindre affärer. Som 

provisorisk telegrafstation fungerade biskopens mangelbod. 

För länsstyrelsen uppläts tre rum i gymnasiet, medan det för landskontoret, trots grevinnan von 

Gerdtens vredgade motstånd, anslogs utrymme i Grevegården. Den oändligt bördsförnäma 

grevinnan lovade för övrigt att aldrig mer sätta sin fot i huset sedan en landskamrer med det 

plebejiska namnet Andersson haft sin simpla arbetspulpet under hennes tak. 

Hennes tak, ja. Nu påminde sig en och annan den gamla historien om grevinnans samröre med Hin 

håle. Hon hade dansat med sagde potentat vid ett tillfälle och därför är ju taket på hennes förnäma 

gård under skiffern belagt med rent guld. Det vet ju alla. De vet också att det finns människoätande 

ålar i Kanalen. 

Nå, vidare. Särskilt välkommet i ett hastigt uppkommet nödläge hade den generösa responsen från 

Kristinehamn varit. Grannstaden hade genast sänt ett ångfartyg lastat med livsmedel och 

förnödenheter. Dessa naturaprodukter lades upp i två utdelningsmagasin; ett av dem valde man att 

placera inne på grevinnan von Gerdtens gård, något som drev henne närmast till vansinne. Hjälp 

hade också inkommit från Filipstad liksom en invitation för den som ville att bosätta sig i staden. 
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Sympatiaktioner och insamlingar i hela riket gjorde att kontanta bidrag hela tiden strömmade in. En 

särskild nödhjälpskommitté hade bildats under ordförandeskap av Fritz Clarholm. Kommitterade lade 

ner ett oerhört arbete när det gällde att så rättvist som möjligt fördela understödet. En grannlaga 

uppgift! 80 till 90 000 riksdaler torde ha kommit in bara under de tre första veckorna. ”Alla” skänkte 

pengar: allt från grosshandlare i Göteborg till personal vid stambanan Laxå – Kristinehamn. Till och 

med från Moskva kom det 150 riksdaler. Från New York telegraferade John Ericsson: ”Född 

wermlänning anser jag det såsom en skyldighet att wid den olycka, som drabbar fosterbygden, räcka 

en hjälpande hand. Om därföre wederbörande behagade låta mig veta, hwilka åtgärder som komma 

att widtagas för att bispringa de nödlidande under instundande winter, så skall jag med största nöje 

medwerka och öfwersända medel.” 

Kommitténs handlingar har i efterhand inte kunnat påträffas, något som emellertid aldrig kom att 

läggas de kommitterade till last; deras arbetsinsats gränsade till det ofattbara särskilt som den hade 

legat utanför deras ordinarie nog så tunga göromål och plikter. 

Det var först långt senare som någon kom att höja på ögonbrynen: kommitténs ordförande hade 

alltså varit Fritz Clarholm. Han, om någon, borde väl veta vart handlingarna hade tagit vägen. 

 

Två dagar efter branden sammanträdde stadsfullmäktige; det skulle bli många sammanträden under 

resten av året. Redan vid den första sessionen tillsattes en kommitté för planering och tomtreglering 

av den nya staden. 

Åt det med jämna mellanrum återkommande förslaget att jämna Karlstad med marken som Scipio 

hade gjort med Kartago och flytta samtliga invånare till Åmål orkade man inte ens fnysa. 

Här låg nu en fantastiskt inspirerande uppgift framför de kommitterade. De hade bokstavligen 

framtiden i sina händer! 

Och resurser fanns. Försäkringsbolagens utbetalningar började praktiskt taget omedelbart. Före årets 

slut hade försäkringstagarna fått ut sammanlagt närmare tre miljoner riksdaler. 

Militär hade röjt av tomterna. Byggnadsmaterial kom in hela tiden: bjälkar, bräder, kalk, cement – 

allt. Inte minst i finnskogarna rådde full aktivitet: här skördade man näver som skulle fraktas över 

Frykensjöarna till Fryksta, så vidare med den lilla järnvägen till Lyckan och sedan på Klarälven till 

Karlstad för att fylla det nästan oändliga behovet av näver till taktäckning. Samtidigt strömmade 

arbetsfolk till överallt ifrån.  

Stadsarkitekten, den fryntlige, jovialiske Högström satte sig till vid sitt ritbord med en förnöjd 

grymtning: ett nytt domkyrkotorn, den nya Frimurarlogen, ett seminarium, nya skolbyggnader. Hans 

tid var äntligen kommen. 

Den första byggnad som uppfördes var rådhuset. Pålarlagen manövrerade lodet som skulle ”dompa” 

ner på pålen. Vid pålningsarbeten hade en man till enda uppgift att vara försångare. Här stod nu 

Lemgren från Skoghall och sjöng så det skallade. Stammade gjorde han när han pratade. Inget av det 

kunde förmärkas när han sjöng. 
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De närmaste månaderna nu: en kakofoni av hammarslag. Överallt arbetsfolk ,lockade inte minst av 

en hög dagpenning: här kördes skottkärror, här slogs tegel, här blandades murbruk. Pålar för ännu en 

ny grund drevs ner. Detta skedde alltså under taktfast sång med, inte sällan, ekivoka refränger. Och 

raskt  gick det. ”Kruckis” – gubben Kruckenberg  - hade fått se ”Trevåninga” brinna ner till grunden. 

Men redan den 1 november stod hans nya hus klart. 

Och – lyssna! För första gången efter branden kan man åter höra kyrkklockor i Karlstad! Det är 

mellanklockan som är färdiggjuten.  

Om Gud är tillbaka får var och en ha sin uppfattning om. Men att klockgjutare Pettersson är det kan 

alla i staden vara överens om. 

 

 

Så kommer ett upprop till Karlstads manliga invånare: 

”De af stadens manliga innewånare, handlande, industriidkare, som beslutat sig för att överwintra 

bland ruinerna af wåra förr så glada och trefliga hem, torde hwar för sig hafwa gjort den frågan, huru 

skola wi winna skydd för wåra tillhörigheter, förwarade i stånd och uthus, under den annalkande 

wintern? Det är icke något eget för wårt, fordom så fredliga samhälle, att en mängd lösa 

kringdrifware efter olyckan kringströfwa för att begagna sig af den lätthet hwarmed stölder nu kunna 

föröfwas. Kriget och större eldsvådor, sådana som ödelägga hela städer, framkalla alltid marodörer, 

hwarpå wi redan sett prof. Undertecknad wågar därföre inbjuda stadens yngre behjertade män, 

jämte de medlemmar av skarpskyttekåren som ännu finnas qvar i staden att sammanträda å 

landeriet Åttkanten nästa Söndag den 30 dennes kl. 6 e.m. för att öfwerenskomma om bildandet af 

en friwillig nattpatrull som kan lemna skydd åt såwäl personer som egendom. 

C.D. Forssell” 

 

 

Drivande i kommittén för stadens återuppbyggnad  kom efter hand tre man att vara: Fritz Clarholm, 

nu också drätselkammarens ordförande, vice häradshövding Maechel och kaptenen Belfrage från 

Värmlands regemente. Kommittén kompletterades så med en nyckelperson, 

kommissionslantmätaren von Wachenfeldt. Som den ledande bland de fyra uppfattades tveklöst Fritz 

Clarholm. 

En allmän pristävling utlystes och ett tjugotal tävlingsbidrag kom in. Ett par förslag pläderade för 

Herrhagen eller Lamberget som stadens nya centrum; de lades omedelbart åt sidan. Mest 

beaktansvärt menade man att P.G. Sundius förslag var. Det presenterade en rutnätsplan med breda 

esplanader och vidsträckta öppna ytor som parker, en lösning som begripligt nog stöddes helhjärtat 

av Städernas allmänna brandstodsbolag. Efter en tid meddelade kommittén, som med utgångspunkt 

närmast från Sundius hade utarbetat ett eget förslag, att något förstapris inte kunde utdelas i 

tävlingen. Dock tillerkändes Sundius andraplatsen, något som renderade honom 500 riksdaler. 
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kMan underströk från kommitténs sida att man omöjligen kunde vika ifrån idén att gatorna måste 

breddas och kvarteren liksom tomterna förstoras: Karlstad skulle för all framtid förskonas från 

storbränder. Ett nytänkande måste alltså till och kommittén slog dövörat till alla krav på att den 

gamla stadsplanen skulle kopieras. 

Ja, man stod på sig trots åtskilliga påtryckningar. Kungsgatan skulle vara huvudgatan. Dess 

centralposition bestämdes av broarna: Västra bron, Hagabron och Östra bron. Bredden för 

Kungsgatan fastställdes till 100 fot; för andra viktiga gator kom 75 fot att gälla. 

 Stationshuset skapade en ny tyngdpunkt söderut. Dess position som arkitektonisk vattendelare 

borde understrykas av fyra kvarter på ömse sidan av Järnvägsgatan. 

Ytorna i staden kom att öppna upp med Stora torget – rent av störst i landet -, Hamntorget och 

Kanaltorget i den nya stadsdelen Haga. En ny stadsdel skulle skapas också i Klara och här avsåg man 

från början att ge utrymme åt en större parkanläggning. 

Enhetligheten gav man heller inte avkall på. Husen fick inte understiga 27 fots höjd upp till taklisten, 

det vill säga två våningar. Alla sådana hus skulle vara bostadshus; helst skulle de vara i sten eller 

putsade. Inga skjul, uthus eller bodar fick vara synliga från gatan. Taken skulle vara täckta av skiffer, 

plåt eller tegel.  

Mindre bemedlade personer kunde omöjligen fylla de nya kraven, som säkert inte utan viss avsikt 

och i annat ärende än det rent stadsplanemässiga hade uppställts. Ville man inte hyra in sig men ha 

något eget, tvingades man helt enkelt söka sig till det osunda, sumpiga Viken eller till Kvarnberget, 

där snart oreglerade kåkbebyggelser uppstod och där inga gator fanns. 

Annat skulle bort också: kor och korukor från gatorna. Hönsen kunde man ha fördrag med en tid, 

men tupparna med sitt galande skulle nackas för att inte väcka handelsresande och andra som 

gästade Karlstad. I sinom tid – inte ännu – skulle ett veritabelt blodbad på stadens grisar äga rum. 

Omkring 1870 skulle här det alldeles nya, moderna Karlstad ligga och lysa som i en alldeles egen sol 

och låta sig beundras med sina fem institutionsbyggnader vid eller alldeles i närheten av det 

magnifika torget: rådhuset, arkitekten Sundius läroverksbyggnad i gult Flensburgtegel, 

Frimurarlogen, residenset med häradshövding Maechels väldiga Värmlandsörnar på taket och 

Stadshotellet. De kommitterades och de allra flesta Karlstadsbors dröm hade gått i uppfyllelse.  

Kaptenen, författaren, skandinavisten och förvisso också lokalpatrioten Henrik Lilljebjörn, som – om 

någon erinrar sig - en gång hade dömt ut den trista bondby som var ”det gamla Carlstad”, utbrast: 

- Karlstad är nu bland de vackraste städer man kan se! 

Han tillade: 

-   Den vore värd att vara Skandinaviens  huvudstad! 

 

 



37 
 

 

 Detta höll ingalunda den nytillträdde biskopen, den stele, reslige, myndige, sarkastiskt anlagde Claes 

Herman Rundgren med om. Nu, 1871, hade han just efterträtt den populäre kyrkofursten Anton 

Niklas Sundberg, numera ärkebiskop. 

Sundberg hade vid ett tillfälle kommit minuterna försent till Stockholmståget och svurit ve och 

förbannelse: 

- Där gick det åt helvete och jag som skulle med! 

Så skulle aldrig Rundgren uttrycka sig. Aldrig någonsin Rundgren! 

Definitivt inte så här heller: 

- Näst efter religion och sedlighet är små brännvinsglas det värsta jag vet. 

Rundgren var teologie doktor, överhovpredikant, riksdagsman och skulle i sinom tid, tack vare sina 

retoriska talanger, komma att väljas in i Svenska Akademien. 

Sundberg hade på sin tid, året före branden, kommit med sitt flyttlass till biskopsgården och snart 

kunnat konstatera att ”ingen bisp i Sverige bor trevligare än den värmländske”. Människorna i 

stiftsstaden fann han ”fryntliga”. Umgänget var glatt och gästvänligheten stor, rent av ”intill 

besvärlighet”. 

Den nye biskopen, däremot, kom att till och från vantrivas i staden i närmare fyrtio år.  Vid flera 

tillfällen var han nära att lämna biskopsstolen och söka pastorat. Han hade levat i ett andligt centrum 

(Uppsala), i ett politiskt (Stockholm) och ett industriellt (Norrköping). Han hade stimulerats av liv och 

rörelse i andlig och materiell mening. I Karlstad, fann han snart, var allt, trots det stora torget och de 

boulevarddimensionerade  gatorna,  smått , provinsiellt och färglöst. 

I sina lyckligtvis otryckta ”Hågkomster” tar Rundgren bladet ifrån munnen och skriver ner det som 

han ibland haft på läppen att säga. Karlstads förnäma fruar får veta att de är ”fåfänga”, ”pratsjuka”, 

”stränga i sina omdömen och inte alltid trovärdiga” och dessutom ”skvalleraktiga”. Någon är 

”extravagant i fina toiletter” och kallas därför ”Schangtiliana”. En dotter i en familj ”leker” med en 

löjtnant trots att hon är förlovad med en kapten.”Hon förlorade därigenom mina sympatier”, fnyser 

biskopen. 

Stadens ledande skikt kommer inte lindrigare undan. Här har vi till exempel ”landshövdingen med sitt 

kotteri”, den nyvalde domprosten, som genast började konstra och trassla och som var alltför 

intresserad av kvinnokjolar, regementspastorn som tillhörde en sammanslutning ”som icke just kan 

kallas presterlig”, den listigt kalkylerande apotekaren, den perfide magistratssekreteraren, den 

bullrige, ständigt halvdruckne, stenrike regementsläkaren. 

Den gamle majoren och blivande spöket Lilliehöök är däremot ”trevlig och duglig”, hans hustru 

emellertid alltför snabb att leverera kategoriska omdömen med benägenhet dessutom att favorisera 

två av döttrarna på bekostnad av en tredje. 

 Bankdirektören Fritz Clarholm då?  

Han är ”fiffig och slug med mycket inflytande”. 
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Ses aldrig i kyrkan. 

 Hans hustru, häradshövdingen Pihlgrens äldsta dotter? 

”Vänlig och tystlåten, håller sig gärna i bakgrunden.” 

Ses varje söndag i kyrkan. 

 

 

Men tillbaka i tiden.  

Hösten 1865 drabbades staden av en rötsotsepidemi men också av smittkoppor, som i oktober 

skördade flera människors liv.  Detta var emellertid bara ett förebud om vad som komma skulle. 

Annars började staden långsamt att återhämta sig och kommersen att komma igång. Fler och fler 

annonser flyter in i Nya Wermlands - Tidningen: manskläder, Norrlandslärfter, finsk lax, bajerskt öl 

liksom Wästgötha ost utbjudes . Äkta granatarbeten finner man hos Brockmanns, galanterier hos 

Zieglers, svenskt rött klöverfrö och rent Alsike hos J.A. Nygren & son, fönsterkalescher och 

lapongslädar hos A.P. Nordlöf.  

Tandläkare Nyfors är tillbaka i staden och har sin praktik hos en konditor. Nygren & Åhlin håller till på 

en buntmakares tomt och förevisar prov och emottar order på isskåp för förvaring av mat och 

dryckesvaror. 

I juli berättade så tidningarna om kolerafall i huvudstaden. Detta kom att aktivera Sundhetsnämnden 

i Karlstad med regements- och lasarettsläkaren Haak som ordförande. Ett påbud gick ut. Var 

fjortonde dag skulle latrinerna i staden rengöras och tömmas.  Varje dag skulle de kalkas. 

Så  insjuknade då en kvinna i 40 – årsåldern i diaréer, kräkningar och kramper, klassiska 

kolerasymtom. Sju timmar senare var hon död. Flera döda följde efter i ofta hastigt ihopspikade 

kistor till en nyuppgrävd allmän grav efter västra muren på kyrkogården. Av  Haak och hans 

extrainkallade läkare diagnosticerades sjukdomsfallen emellertid inte som kolerafall. Litet till mans 

började man undra om det kunde ha varit för att inte framkalla panik.  

Tidningarna talade med dubbel tunga. I en artikel förnekade man att koleran kommit till staden, i en 

annan framhöll man  hur fruktansvärd sjukdomen var och hur man skulle göra om man trodde sig ha 

blivit smittad. 

Men folk i Värmland i övrigt visste nog. De visste att folk dog som flugor i kolera och låg döda överallt 

på Karlstads gator. De visste också att inte bara vid stadens tullportar men till och med så långt ute 

som vid Norsbron stod skjutklara militärer på vakt för att förhindra att någon försökte ta sig in i 

staden. 

Snart tvingades man inse att epidemin verkligen var här. Från och med nu skulle den ”ovälkomne 

påhälsaren” komma att drabba staden med förödande kraft. Sundhetsnämndens omedelbara aktion 

var att sätta upp plakat och genom tidningarna uppmana allmänheten att vid minsta symtom söka 

kontakt med läkare. 
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Men liemannen gick härjande fram, naturligtvis främst ibland arbetsfolket utifrån och fattigfolket  

som var hopträngda i barackerna. Kollektiv panikångest grep omkring sig. En ”mirakelmedicin” från 

England – kamfer blandad med terpentin – prövades med lika ringa framgång som de så kallade 

Lidbeckska kamferdropparna. Terminsstarten vid läroverket sköts på framtiden. 

Skarorna av arbetsinvandrade började tunnas ut: man flydde helt enkelt staden. Detta gällde mest 

fryksdalingar noterade man; västgötar och smålänningar visade sig däremot mera oförskräckta och 

stannade därför kvar. ”Måtte koleran och föraktet följa dem”, hade den värmlandsfödde 

Växjöbiskopen Esaias Tegnér en gång sagt vid ett kolerautbrott i hans stad när många i panik flydde 

ut på landsbygden. De flyktade var för det första rent allmänt harhjärtade, för det andra klentrogna 

och därför dåliga kristna. Det var en uppfattning som när det gällde fegheten delades av många av 

borgarna i Karlstad.  Den rent andliga aspekten fick Tegnér och kyrkan ha för sig själva. Vad man ville 

här och nu i Karlstad var att få staden återuppbyggd så snabbt som möjligt. De ekonomiska hjulen 

måste åter komma i rullning. 

Haaks personliga uppfattning var att epidemin i första hand hade att göra med arbetsfolkets 

”oordentlighet” i allmänhet och med deras hämningslösa helgsupande i synnerhet.  Det rekordartade 

utfallet med 14 döda två måndagar i sträck tycktes ge honom rätt och han lyckades också utan 

motstånd driva igenom att samtliga utskänkningsställen fick spritförbud över helgerna. 

Nya Wermlands - Tidningen  pekade på en annan tänkbar smittkälla: ”Vi hava av flera aktningsvärda 

personer blivit anmodade att fästa vederbörandes uppmärksamhet på det oförsvarliga sätt varpå 

koleraliken här begravas, i det man, snart sagt, hopar hundradetals lik, förvarade i illa hopfogade 

kistor, uti nära nog samma grav och med en högst ringa betäckning av en lös sandmylla. Alla känna vi 

sandmyllans porösitet, vilken omöjligen kan utestänga de förpestande gaser, som vid likens 

förruttnelse ovillkorligen skola tränga upp och ytterligare sprida sjukdomen omkring sig.” 

Förr, påpekar tidningen vidare, beckades kistorna i alla fogar och liken beströddes med kalk för att 

binda gaserna, inte, som allmänheten har för sig, för att påskynda förruttnelsen. Måste dessutom 

begravning ske på kyrkogården? Varför inte på Djäknefältet, dit liken av de olyckliga 

lantvärnsmännen 1809 transporterades? Även detta är ju invigd jord och det kan väl inte anses vara 

förnedrande att bli begravd här?  

Naturligtvis skulle inte detta gälla för kamrer Göthlin, som har sin familjegrav på kyrkogården, inte 

heller för boktryckare Forssells söner. 

Först i början av oktober hade epidemin ebbat ut. Man kunde nu summera följande fruktansvärda 

siffror: 647 personer hade insjuknat, 302 hade avlidit. 

Mer än var tionde person i Karlstad hade drabbats av koleran. Många offer var alltså att finna bland 

dem som bodde i barackerna. Ännu hårdare gick dock ”den ovälkomne” fram bland de inflyttade 

arbetarna: av cirka 1500 avled 130. Mot detta kan ställas att blott 5 ”ståndspersoner” dog. 

Nya Wärmlandsposten sammanfattade: ”Jämför vi denna prövotid med förra årets eldsvåda, var 

denna senare en småsak, som snart hade sin övergång, och vid vilken ingen människa tillsatte livet, 

då vi däremot i farsoten hade 300 på dödslistan.” 
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Myter kom att uppstå om dem som på ett eller annat sätt mirakulöst nog slingrade sig ur liemannens 

grepp men också om dem som undgick att bli offer för lokala liktransportörers profittörst. Lysande 

tider för dem som vågade ignorera den uppenbara smittorisken och utnyttja den uppkomna 

situationen: likbärarna tjänade bättre än läkarna! 

Inte bara döda utan även insjuknade, om vilka man inte längre hyste något hopp, transporterades 

bort till kyrkogården på andra sidan Östra bron. 

Så skedde med kommissionären Andersson. Två gånger, till och med, gjorde han färden hit men 

tillfrisknade fantastiskt nog, bokstavligen på gravens brant. 

Så har vi då  likköraren ”Illistes – Johannes”, otvivelaktigt en entreprenörssjäl. I en trälår med lock 

hade man fått ner en kvinna som hade legat orörlig i leran borta på Salttorget. Hon måste ju vara 

död.  Snabbt tullbehandlad för vidare transport till kyrkogården blev hon av en av Haaks uttröttade 

extraläkare. Så tappade man då kistan  - fan! - i backen vid Östra brons norra fäste; likkörarna söp för 

att ”stå emot” och det var långt gånget på dagen. 

Den redlöst berusade kvinnan hade nu vaknat till så mycket så att hon begrep att det var fara å färde. 

Hon bankade i locket på trälåren: 

- Släpp ut mej! Ja ä inte dö! 

”Illistes – Johannes” och hans underhuggare tänkte inte gå miste om förtjänsten. Svar därför: 

- Hôll truten, kärring! Dä begriper väl doktorn bättre än du! 

Först framme vid den stora graven lyckades det kvinnan att med hjälp av dödgrävarna ta sig ur 

trälåren. Hon kom sedan att leva många år efteråt. 

 

 

Långt senare skall regementsläkare Haak ta del av Robert Kochs upptäckt av kolerabacillen. Denna 

angriper kroppen via tarmkanalen. Sjukdomen kan visserligen överföras genom direkt kontakt, men 

eftersom bacillerna även kan hålla sig vid liv en kortare tid utanför människokroppen, sprids 

sjukdomen framför allt genom nedsmittade födoämnen och förorenat vatten. 

Då hade den där tokige läkaren i London rätt som menade att det stora kolerautbrottet I London 

hade samband med förorenat vatten från en pump. 

Där satt han, den gamle stenrike, inbitne ungkarlen, med sin tidning och sin mahognygrogg uppe i 

den originella tornbyggnaden i sin ståtliga villa, prydd med nakenbilder av kvinnor i full storlek. 

- Po-po-po!  Å fan! var hans reaktion.  

Dä vesste ja inte. 
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Vad skall då egentligen året 1867 visa sig bära i sitt sköte? 

Vem begriper sig på det här vädret? Värmlands bönder kliar sig i nacken. Först en vår med torka, kall 

blåst och nattfrost. Så nu, en bit in i sommaren, detta eviga regnande. Vårsådden är inte avslutat än. 

Potatisen ruttnar i jorden. 

Det kommer att bli ett svårt år, det är säkert. 

Förtvivlan börjar på allvar att gripa omkring sig. Koleran dränerade själ och kropp på energi. Inte bara 

barn tror att man kan stå inför den ominösa profetians uppfyllelse: när staden har brunnit tre gånger, 

skall ju Vänern och Klarälven mötas på Karlstads torg. 

Ja, vad skall man tro? I Karlstad stiger Klarälven och man befarar att den blir högre än den har varit 

på kanske tjugo år. Vattnet stiger över vägen bort mot Sandbäcken liksom över kajen vid Salttorget. 

Ångaren ”Oldevig” skulle gå upp i älven med en last av tackjärn men greps av den starka strömmen 

och kunde ha havererat mot Östra bron. Med hjälp av trossar lyckades man dock få tillbaka ångbåten 

in i kanalen. 

Skall det bli så illa som så många gånger förr, när varenda torpare i Östmark och i socknarna däruppe 

har fått äta bark och syrgräs och en stor del av böndernas grönråg och Fryksdalen översvämmades av 

tiggare och hjälpsökande. En kärring som kom från kvarnen med en mjölpåse blev överfallen och 

ihjälslagen av en dräng. 

Än värre lär det vara i övre Norrland. Förra gången dog hälften av de nyfödda barnen i flera byar. 

Men vi har mer än nog av våra egna bekymmer. 

Här i Karlstad anordnades soppkök för folk som strömmade in norrifrån. Ska det bli så igen? Har vi 

inte gått igenom nog? 

 

 

Men annat hände också 1867, av mera positivt slag. 

Det skall genast sägas att det söps kopiöst i Sverige på 1800 – talet. Gustav III hade gjort ett försök att 

genomdriva  ett statligt monopol på brännvinsbränningen i landet. Det misslyckades och snart var 

husbehovsbränningen tillbaka. Allmogen hyste misstro mot pionjären Alströmers potatis, men när 

man inte behövde äta den utan kunde framställa brännvin av den blev den raskt populär. 1830 drack 

varje medborgare i landet 40 liter femtioprocentig alkohol per år. 

Husbehovsbränningen innebar att varje jordägare hade rätt att bränna brännvin till en viss kvantitet. 

Denna rätt gällde även borgare i Karlstad, det vill säga alla gårdsägare, eftersom utägor hörde till 

varje gård. Restriktionerna var få och kontrollen ofta obefintlig. Till detta kom att det vid sidan av de 

vanliga krogarna fanns en omfattande lönnkrogsverksamhet men också att varje handlare i princip 

kunde utminutera brännvin. 
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Husbehovsbränningen förbjöds men det vettlösa supandet fortsatte på krogar och lönnkrogar. 

Här fanns inkomster att göra för staden om man skötte sina kort rätt och skaffade sig rättigheten till 

minuthandel.  På initiativ av Fritz Clarholm och några goda och inflytelserika borgare i den slutna 

kretsen kring honom bildades därför just det här året, 1867, Karlstads Spritförsäljningsbolag. Man 

skulle driva rörelsen ”utan hänsyn till egen vinst, uteslutande med fästat avseende å den arbetande 

klassens fördelar i moraliskt och ekonomiskt hänseende”. 5% av den årliga vinsten avsattes till en 

fond för främjande av nykterhet. 

Lokalerna förlades till gasverkets gamla lokaler på Hamngatan. I norra flygeln återfanns kontor och 

lager, i den södra kamrerens bostad, destillatorn samt rum för sköljning. Snart nog var det emellertid 

dags att bygga ut. 

Det hela blev nämligen en succé och anslag kunde snart lämnas i stora poster genom åren. Här bara 

några exempel: Elementarskolan för flickor 27 000:-, Vattenledningsverket 186 650:-, Kyrkans 

uppvärmning 10 000:-, Teatern 20 000:-, Pantlåneinrättningen 4 000:-, 2 frisängar på lasarettet 

10 000:-. 

Fruntimmersföreningen, där Leontine Clarholm var en av de drivande krafterna, kunde, förutom det  

generösa bidraget som möjliggjorde flickskolans tillkomst, glädja sig åt 4000:- till den nystartade 

barnkrubban. Och inte nog med det: denna erbjöds lokaler på Spritförsäljningsbolagets egen tomt! 

Icke heller att förglömma: Godtemplarföreningen 6 660:-! Nykterhetsvännerna i Karlstad kunde alltid 

räkna med Spritförsäljningsbolaget. 

Tio år senare hade det lukrativa Spritförsäljningsbolaget erövrat första plats i Karlstad avseende 

kapital och inkomster. På andra plats återfanns Wermlandsbanken, på femte bankdirektören själv, 

Fritz Clarholm! Hinc robur et  securitas. Ja, här finns styrka och säkerhet. 

Inte ens malören när en i jorden nedsänkt behållare med 29 000 liter brännvin läckte ut kunde skaka 

Spritförsäljningsbolaget. Ryktet om det skedda nådde emellertid omedelbart ut i landet och hade en 

skakande inverkan inte minst på Albert Engströms ”Kolingen”, som omedelbart måste upplysa 

kumpanen ”Bobban” om katastrofen. Denne replikerade: 

- I den jorden vill jag vila! 

Skål, bankdirektör Clarholm och svärfar Pihlgren, apotekare Kaijser, boktryckare Forssell och ni andra 

framsynta beslutsfattare! 

 

 

Det här året lades också förslag fram om byggandet av ett stadshotell av – gissa! – bankdirektören 

Clarholm, som för övrigt några år tidigare hade grundat Wåxnäs  bryggeri.  Förslaget antogs genast av 

stadsfullmäktige. 

Det gamla Karlstad var en stad utan kraft och initiativ. Om så hade varit, hade man sökt sig ut och 

exploaterat områdena omkring staden istället för att tränga ihop sig på samma utrymme – 
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Tingvallaön alltså - som hertig Karl en gång hade utstakat. Överbebyggelsen i sig var ju en 

förutsättning för brandkatastrofen. 

Om nu detta var en katastrof. Det kanske var rena rama lyckan för Karlstad. 

Törs man säga det? 

Fråga Fritz Clarholm och kretsen kring honom! 

Fritz Clarholm? Utsiktslöst. Säger ingenting.  Och ingen avläser hans pokeransikte. 

Hos en och annan, dock, kan man nog av mimik och leende utröna vad maktens exklusiva centrum i 

staden tycker och tänker i frågan. 

Svar nog! 

 

Om industriverksamhet i Karlstad i 1800 – talets mitt bör man tala i små bokstäver. Å andra sidan kan 

man inte helt och hållet gå förbi dels Montans klädesmanufaktur, dels Olséns tobaksfabrik. Noteras 

bör emellertid också att Värmlands första ångsåg anlades på Orrholmen. 

Mekaniseringen av människans tillvaro skulle annars för Karlstadsbornas del ta en anspråkslös början 

i och med att Gustav Adolf Andersson startade en mindre smedja med gjuteri vid den egna gården, 

Mariedal.  Karlstads Mekaniska Werkstad skulle emellertid via produktion av turbiner, propellrar och 

maskiner till pappersindustrin komma att i tidernas fullbordan bli världsledande ifråga om 

produktionsanläggningar för kontinuerlig blekning av papper och kokning av pappersmassa. En av 

dem som tidigt satsade riskkapital var Fritz Clarholm. 

Det är på 1890 – talet som det industriella genombrottet kommer. Flera hantverksföretag utvecklas 

till industrier med KMW i en ledande roll. 1890 sysselsattes i staden 357 arbetare, varav 188 på 

KMW, och vid sekelskiftet 1389, varav 306 på KMW. 

 Expositionshuset, en lokal för permanenta utställningar för länets jordbruk och då ännu obetydliga 

industri, fick sin placering nere i det sumpiga Näbbenområdet inte långt från Hamntorget. 

Sammanlänkad med utställningsavdelningen var en fest- och diskussionslokal med plats för 1000 

personer. Invigningen förrättades av kronprins Oscar och ägde rum i samband med det nationellt 

uppmärksammade 10:e lantbruksmötet 1862; i projektgruppen som organiserade mötet ingick – jodå 

– Fritz Clarholm. Förundrade bönder från Klarälvdalen och Fryksdalen stod tysta och storbligade på 

en sensationell teknisk innovation: en lokomobil från Nydqvist och Holm i Trollhättan. 

I en ännu mycket avlägsen framtid – på 1980 – talet - skulle detta expositionshus komma att räddas 

från förintelse av många goda krafter, stöttade inte minst av professorn i arkitekturhistoria vid 

Chalmers Elias Cornell, som utan vidare slog fast att ”det enda byggnadsverk som överträffar 

Karlstads expositionshus i intresse hela världen över är Eiffeltornet i Paris från 1889, alltså 27 år 

yngre och av en helt annan karaktär.” 
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Anläggningen av ett gasverk gav möjligheter till gasbelysning både ute på gatan och inne i hemmen, 

en oerhörd sensation. Oljelampornas och talgljusens tid skulle snart vara över trodde man – men inte 

riktigt än, skulle det visa sig. Klockan var otät och läckte ur ständigt nya öppningar. Så kom då 

branden, rörledningarna skattade åt förgängelsen och gatorna fick nödtorftigt lysas upp av 

fotogenlampor. 

Tids nog! 

Tillfället infinner sig till slut alltid perfekt för den som kan vänta. 

 

Ett tillfälle som en gåva om inte från himlen så ifrån herrgården på Sundsta var ingenjören Dahlgrens 

borrande efter vatten. Det visade sig vara ett järnkarbonatvatten som snart jämfördes med Ramlösa, 

Loka, Porla och Spa, fick pris vid världsutställningen i Paris och snart gick på export ut i Europa. 

Dahlgren lät leda vattnet över till ett nyuppfört brunnshus som snart kombinerades med ett badhus. 

Galvaniserade järnrör lades ut på isen på vintern och sjönk till Klarälvens botten när våren kom. Snart 

strömmade hundratals turister till och levde brunnsliv, promenerade efter kanalen och gjorde – vad 

då? 

Ja, vad kan man hitta på i Karlstad? Konditor Yhnell har visserligen låtit göra om en tobaksfabrik på 

Drottninggatan till en populär, fullt utbyggd teater, därtill med en ”gassol” som med inte mindre än 

136 lågor ger en sensationell upplysning. Men: där spelar man ju inte sommartid. 

Dans och soiréer hade man försökt sig på förut i liknande sammanhang och det hade slagit väl ut.  

Världsligheter av dylikt slag är emellertid den religiöse Dahlgren själv helt emot. Han sparkar bakut. 

På hans brunnsinrättning börjar man dagen med morgonbön och psalmsång. 

Men skall ”Karlstads brunnsinrättning” ha någon framtid, måste han förmås att tänka om. 

Den som känner karlen vet att det är omöjligt. 

 

I Karlstad hade man haft stora förväntningar på Nordvästra stambanan. Nu borde en ekonomisk 

skördetid stunda. Denna lät emellertid vänta på sig. Stadens fäder trodde sig förstå vad som skulle 

till: ytterligare en järnvägsförbindelse, nu norr ut, till Mora. Till deras stora besvikelse kom beslutet 

att Kristinehamn skulle bli ändhållplatsen för denna nya förbindelse. 

Införandet av näringsfrihet 1846 hade också varit en käpp i det ekonomiska hjulet. Nu hade stadens 

köpmän inte längre monopol på handeln visavi landsbygden norrut. Mycket bekymmersamt för 

framtiden var också att järnexporten från de värmländska bruken, den som varit stadens främsta 

inkomstkälla, nu var på klar tillbakagång.  

Järnet bröt bygd, hävdar Erik Gustaf Geijer i ett berömt yttrande. I östra Värmland upptäcktes tidigt  

rika järngruvor. Det stora genombrottet skulle så komma på 1600 – talet. Hårdföra, skrupelfria 

entreprenörer, äkta Sintramkopior som Karlstads borgmästare Johan Börjesson, brorsonen Carlström 

på Uddeholm och senare Mitander och Tjeder i Letafors, gick i spetsen. Trilskande svedjefinnar, som 

vägrade bränna kol till brukens behov, fick sina pörten nedbrända; att försöka att sätta ”trollskott” 
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båtade föga.  Malmen bröts i stora mängder och hyttor restes för att smälta den; överallt där det 

fanns en fors som kunde driva en hammare och tillräckligt med skog som kunde ge träkol till 

smältugnen anlades ett bruk. 

 Produkten, tackjärnet, dög dock inte till smidesjärn. Det måste smidas om och beredas till stångjärn 

för att komma till praktisk användning. Därför anlades nu stångjärnsbruk inte bara i östra Värmland 

utan i hela landskapet. Här fanns pengar att göra! Landskapet fick liv. Den som ägde en häst kunde 

köra tackjärn till de ofta avlägsna stångjärnsbruken och den som ägde skog sålde kol till bruken i 

grannskapet. Timmermän och snickare byggde herrgårdar, som i sin tur fick avsättning för sina 

jordbruksprodukter. I Karlstad gnuggade vågmästare och intressenter sina händer. Värmland 

upplevde en storhetstid och herrgårdskulturen blomstrade. 

Faktum är att världspriset på tackjärn sattes på Fastingsmarknaden i Kristinehamn ända fram till 1870 

– talet. 

Ja, det var en tid när vi hade våra bruk och patroner. Dessa bad inte om ursäkt för att de fanns. 

”Hammern” kallades han av alla, brukspatron Jansson på Hennikehammar. På Fastingsmarknaden i 

Kristinehamn kom han att hamna i samma hotellrum som en grosshandlare från Göteborg. Denne 

hade för vana att vid sänggåendet placera sin plånbok under kudden som försiktighetsåtgärd. ”Dä 

kan inte ja göre”, kommenterade ”Hammern”. ”Ja kan ju inte sitte ôpp å sôve.” 

Men sedan hände någonting som de flesta brukspatroner var omedvetna om. En ny tid kom hastigt 

inmarscherande och beredskapen fanns bara inte. För många var överraskningen total. Man var van 

att allt skulle vara som förr. Men vad hände nu? 

Under tiden 1860 – 1900 skulle antalet bruk i Värmland minska från 82 till 9; av dessa försvann 28 

redan under 1860 – talet. På bara ett par decennier drabbade bruksdöden bland annat Letafors, 

Torsby, Bada, Fredros, Treskog, Kvarntorp, Krontorp, Lennartsfors, Forsnäs, Brunsberg. Icke att 

förglömma: även Norum! Störst uppmärksamhet väckte G.A. Walls och Edsvalla bruks konkurs. Wall 

själv tog emellertid fallissemanget med knusende ro: han arrangerade en harjakt med efterföljande 

festmåltid. Men för orten var nedläggningen av det gamla järnbruket katastrofal. 

Högmod går som bekant före fall. Wall hade vilda planer för Edsvalla men också för Orrholmen och 

Rottneros. Domänerna skulle utvidgas; det fanns liksom inga gränser så länge det gick bra. Det sägs 

att Wall under ett besök i Finland fick tillfälle att träffa samman med ryske tsaren och genast frågade: 

”Va kôster lelle Finlann?” 

Det hävdvunna tysksmidet hade nu fått stryka på foten för lancashiresmidet. Viktigare i 

sammanhanget var dock den förvandling som bessemer- och martinprocesserna innebar: nu fick man 

direkt flytande stål, som tappades i kokiller till göt, som kunde vidarebearbetas i valsverken. Först 

med att praktisera martinprocessen i Sverige var för övrigt Munkfors bruk 1868. Banbrytande 

tekniska innovationer i kombination med en ny och friare näringspolitik gjorde att bara större 

enheter kunde förbli lönsamma. Priset på stångjärn sjönk medan tillverkningskostnaderna oftast 

ökade. Träkolet blev dyrare. Skogsägarna sålde hellre till sågverks- och pappersmasseindustrin. 

Kvalitetskraven skärptes. Järnvägen kom och de bruk som hamnade vid sidan om förlorade sin 

konkurrenskraft. Hamrarnas dunkande upphörde och i vissa delar av landskapet blev tystnaden 

öronbedövande. 
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I sinom tid skulle Selma Lagerlöf komma att säga att hon trodde att ”hela Fryksdalen skulle ramla”. 

Hon tillägger: ”Jag sluter ögonen, och jag ser inför mig hur jorden skakar och det ena stora 

herrgårdshuset efter det andra störtar samman”. 

Även Fritz Clarholm borde kanske ha känt marken skaka en smula, delägare som han var bland annat 

i det stora Älvsbacka bruk, som hade att konfronteras med snart oöverstigliga svårigheter och därför 

slutligen måste avvecklas till avsevärda förluster för ägarna. 

Men Clarholm såg längre än Wall. 

Han och hans kompanjon sedan många år, magistratssekreteraren Hjalmar Falk, hade nämligen tidigt 

flyttat  över intresset till Bredene gods i Huggenäs socken på Värmlandsnäs. Här skulle man bland 

annat utveckla en sågverksindustri. 

”Vi sjunker med järnet men flyter på träet”, var ett ofta använt uttryck i Värmland vid den här tiden. 

Clarholm och Falk var av alldeles samma uppfattning. 

Vilka bekymmer fanns egentligen?  

Inga alls, så vitt de kunde se.  

 

Nå! Ett litet memento är kanske ändå på sin plats. 

Den som studerar Karlstads 1800 – talshistoria kan inte undgå att förvånas över hur raskt personer 

som ena året beskrivs som några av stadens rikaste andra året plötsligt är försatta i konkurs. 

Ta grosshandlaren med den vackra frun som byggde sig ett hus vid Klarälven. Fint skulle det vara, så 

fint att den vackra frun tapetserade med riktigt siden. Om hon inte var nöjd med ett rum, gav 

grosshandlaren order om att allting skulle göras om. Så gjorde han då ett par lika djärva som 

dumdristiga spekulationer och fick kort tid därefter gå ifrån gods och grund. 

Vikande konjunkturer? Olyckliga spekulationer? Obetänksamma borgensåtaganden? 

Ja, men det fanns  - och finns - också enskilda personer att se upp med. 

Vi hade löjtnant Antonsson, som emellertid hade den goda smaken att dö knall och fall i samband 

med februarimarknaden senast. Löjtnant förresten? Ingen såg honom någonsin i uniform, ingen 

kunde någonsin hitta honom i några rullor. Tyst och sluten kom han promenerande på stadens gator. 

Med ingen stannade han och pratade. Någon gång kunde han med en nästan osynlig gest salutera en 

bekant. 

Annat då nattetid, då hans lilla våning förvandlades till en livligt frekventerad spelhåla. ”Bank” höll 

Antonsson i ett stort och penningstint skrin av mahogny med många fack för mynt och sedlar i olika 

valörer. Många, inte minst ogifta fältjägarofficerare gick härifrån efter att ha satt sig i skuld för tid 

och evighet. Det ryktades för övrigt att Antonsson var bulvan för ett stort spelhus i Stockholm. 
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Inte mindre farlig var ”der blaue Wolf”, den koppärrige tysken med svarta ögon och blåsvart 

skäggbotten som regelbundet dök upp vid novembermarknaden och till och med fick stadens 

borgmästare – tyst min mun får du socker! – att ekonomiskt krypa på knä. 

Ignorera inte heller den till synes blida och goda och mycket förmögna majorskan von Matérn! Hos 

henne samlades herrar i staden till kortspel snart sagt varje afton. Bestämt från början var att spelet 

skulle avbrytas när pigan kom in och lät meddela att supén var färdig.  Med sagda piga hade den 

sluga käringen emellertid ett hemligt avtal: om korten var emot matmor en viss kväll, skulle supén 

avätas tidigt, var de däremot med henne skulle supén successivt förskjutas. Ofta nog blev det en sen 

måltid. Signal skickade hon med en under bordet dold ringklocka. Mätta blev gästerna alltid, lättade 

på pengar förvisso också. 

”Förr feck jag sätte knäe mot lôcke på penningkista för å få igän´na. Nu sprätter ho ôpp stup i stônna 

å ittnô ä dä i`a”, klagade en utfattig brukspatron uppe i Klarälvdalen. 

Många hade, som vi antytt, redan gjort den erfarenheten. 

Många skulle komma att halka ner i samma dike. 

 

 

Här emellertid något annat: Fritz Clarholm och hans Amelie, född Pihlgren, firar silverbröllop på sitt 

lika ståtliga som idylliska landeri Sommaro, centrum för stadens mest gentila och generösa 

sällskapsliv. Tidigt upptäckte man att huvudbyggnaden inte räckte till utan man lät uppföra inte bara 

en sommarsalong – kallad ”Gula Paviljongen” -  utan även en mindre paviljong på andra sidan älven. 

Här finns en rund damm med fontän, här stoltserar tranor och påfåglar, här finns den lockande 

”Kärleksgrottan”. I det originella ”Orangeriet” ägnar man sig bland annat åt vinodling. 

Här fattades sannerligen inte något: smörgåsbord, kall lax med färsk potatis, äkta yorkskinka med 

legymer, gåslever, kronärtskocksbottnar. Så champagne, franska viner, portvin, kaffe, konjak och 

punsch. Hyllningstal till ”stadens sedan decennier ledande man” hålls av landshövdingen och andra 

förnäma gäster och man dansar till småtimmarna. Parken är eklärerad och ett praktfullt fyrverkeri 

avslutar. 

Och husets herre, innehavare av både Wasa- och Nordstjerneorden, trycker sin vana trogen 

handloven mot guldklockan i västfickan och ler hela tiden sitt förbindligaste leende. 

Alla gäster är överens efteråt: detta var sommarens, ja hela årets kulmen. 

Ja, en magnifik fest är det som han har bjudit in till, riddaren och bankdirektören Clarholm. 

Men det är inte han som betalar den. Det gör andra men det vet de inte om. 
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SYSTRARNA  PIHLGREN 

 

Amelie är häradshövdingen Pihlgrens äldsta dotter. Häradshövdingen med sin höga spännhalsduk 

och det bestämda uttrycket över de framskjutande läpparna är en man med rak och stram hållning, 

en duglig karl förvisso, inte för inte en tid ordförande i drätselkammaren. Amelies syster heter 

Augusta och är två år yngre. Amelie beskrevs tidigt som ”snäll och rar”, Augusta som fjortonåring 

redan som ”stilig”. 

Apropå detta! Vad har inte unga flickor fått höra i alla tider?  

Här en del omdömen från unga män som systrarna Pihlgren på sin tid fick sig till livs om andra 

Karlstadsflickor: ”fet och trind som en rova”; ”fulländad dam, ingalunda någon skönhet utan snarare 

ful, men när hon dansat sig echaufferad är hon rätt täck och hjärtans trevlig är hon hela tiden”; ”en 

fulländad kokett, illa sedd av andra flickor, men själv gick jag i ett par dagar och slickade mig om 

munnen vid tanken på hur en fadderkyss från hennes små näpna purpurläppar skulle smaka”; 

”istället för Petras stora, vanställda näsa har Göthilda den allra ädlaste näsa man någonsin kan se”; 

”ett stort, bastant och välväxt stycke med medelmåttig sångröst och ett inte helt ohyggligt ansikte”; 

”ful som arvsynden och med ett lättretligt lynne”. 

Att Augusta var ”stilig” visste ju Amelie. Men hon själv då? frågade hon mamma. Hon Amelie? 

- Du är så fin på ditt sätt, log mamma och smekte sin dotter över kinden. 

 

 

Som barn var Augusta något av en vildbasare, den enda i familjen som fadern inte rådde på. Här kom 

det en ung norrman till Karlstad och skulle rita små porträtt av familjemedlemmarna. Det passade 

inte Augusta. Hon kröp ner i en av brödernas korgvagn och gömde sig. Inte Amelie. Hon satt snällt på 

sin stol med sin långa fläta på ryggen och lät sig porträtteras. 

Långt senare fick Augusta till sin grämelse veta att den unge norrmannen hette Ibsen och skulle 

komma att bli den berömde författaren Henrik Ibsen; i sin ungdom hade han försörjt sig genom att 

rita porträtt. Men senare hände det sig att Björnstjerne Björnson på väg från Stockholm genom 

bekanta fått erbjudande att stanna över natt hos Pihlgrens på den långa vägen till Kristiania. Augusta 

kunde inte styra sin nyfikenhet utan stod hela tiden i dörröppningen. Hon observerades av 

författaren, blev kallad fram och fick, förutom en klapp på huvudet, ”Synnöve Solbakken” med 

dedikation. Amelie, som stått gömd bakom ryggen på systern, hade skräckslagen flytt fältet redan 

första gången Björnson hade hutat åt hustrun ”Tyst, Carolin!”, när makan dristat sig komma med ett 

kort inlägg under en av författarens ”stortaliga” monologer. 

Bra nog med Björnson. Men det kunde ha varit Ibsen också. ”Dumma unge!” bannade hon sig. 

 Innan järnvägen fanns övernattade de kungliga regelmässigt hos landshövdingen. Amelie stod i 

fönstret och såg ut över torget på de fyra husen med två pelarna på varje som var virade med kulörta 

oljelampor. Men Augusta skulle se de höga gästerna på nära håll. Ett par gånger stod hon och neg i 

residensets förstuga, en gång till och med inne själva matsalen. 
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När man skulle resa någonstans satt familjen i övrigt inne i vagnen. Augusta satt på kuskbocken. 

Inte att förglömma heller: Augusta hade en lekkamrat som var bekant med general Löwenhielms 

döttrar och som hade börjat gymnastisera tillsammans med dem. Augusta frågade sina föräldrar om 

det inte vore nyttigt också för henne med gymnastik. Jo, det tyckte föräldrarna. Genom lekkamratens 

förmedling lyckades hon på så vis ta sig in i något hon alltid drömt om: in i det slottsliknande 

Klaraborg, där betjänter sprang fram och åter och där atmosfären, menade de som i nåder varit 

inviterade hit, varit nästan kunglig. 

Amelie? 

Skulle aldrig ha kommit på tanken! 

 

 

Därför är det här plötsliga utbrottet i det närmaste obegripligt. Hennes djärvhet var oerhörd. Hur 

kunde hon? 

Hon!  

Hon hade stått på tröskeln till fars stora rum. Det var ett spännande rum, ett lockande rum: den 

vackra chiffonjén, där den fantasifulle faderns ”orm” förvarades och skrivbordet med den stora 

flugan. 

Tillbaka i detta oerhörda ögonblick då: far sitter vid skrivbordet längst borta i rummet och läser 

tidningen. Han ser upp över glasögonen och småler skälmaktigt: 

- Tjänare Mollberg, hur är det fatt? Var har du din harpa… 

 

- Far! Sluta! Nu vill jag tala allvar! 

 

- Men kära Amelie! Var har du varit? Du är ju alldeles flammig i ansiktet. 

Hjärtat dunkar, dunkar och slår. 

Far reser sig, slår ut med armarna: 

- Ge pappa en kram! 

Plötsligt finner hon sig stampa i golvet: 

- Far! Far får aldrig mer sjunga så otäcka visor! 

 

- Vad menar du? Menar du Bellman som är vår störste skald … 

 

- Det gör detsamma om det är Bellman eller någon annan som skrivit den, men den visan som 

far sjöng därute på gården förut, den är otäck och ful och far borde skämmas att sjunga den! 

Häradshövding Pihlgren, med Carl Michael Bellman som en privat husgud, dammar av sin rockärm. 



50 
 

 

- Det är en kvick och rolig visa, skall jag tala om för dej, svarar han saktmodigt. 

 Inte så litet stött känner han sig och överrumplad av detta utbrott från sin snälla Amelie. Det är 

tydligen så att det inte är pappa som är den ende auktoriteten längre. Han tycker sig nog skymta en 

viss konfirmationspräst bakom det här oväntade temperamentsutbrottet. Carl Gustaf Hultgren!  

Hultgren! Är det du eller jag som bestämmer? 

-  Förresten är ni ju barn allesammans, fortsätter häradshövdingen, känd för att tycka om barn 

och gärna skämta med dem. 

 

- Just därför! Om det hade varit stora hade det väl inte gjort något. Men alla flickor skämdes så 

de kunde dö! Och såg inte far hur pojkarna fnissade? Lova att inte sjunga sådant mer! Fars 

rykte blir alldeles förstört! 

 

- Nu är du dum, Amelie! Jag ska aldrig mer sjunga för dumma barn. Nu går du ut och leker så 

glömmer vi det här. 

Men aldrig skulle hon glömma den här dagen: far gjorde det nog, men bara så småningom. 

Den var oerhörd hennes djärvhet.  

Vad var det egentligen som flög i henne ? 

Hon förstod det inte då och skulle aldrig förstå det senare heller. Och aldrig någonsin skulle hon tala  

med någon om det. 

 

Tillbaka till lillasyster då. 

Nästan giftasvuxen tillfrågades Augusta av fadern halvt på allvar halvt på skoj om hon skulle kunna 

tänka sig en fästman. En av notarierna i häradshövdingens tjänst hade gjort en diskret framstöt för 

att finna ut om eventuellt intresse förelåg. ”Vill Gusta  ha en fästman?” frågade  pappan. ”Det beror 

på vem det är.” ”Det är notarie Rydberg som har varit här och friat till dig.” Men det var fel notarie; 

hade det varit den stilige Rudolf Björk så … ”Nej, jag tackar!” högg hon till. ”Aldrig den gamle 

gubben!” 

Det var ingen bra dag för frierier, särskilt som hon nu en hel vecka hade surat för att den tidigare 

väninnan Gustava på Karl XV:s initiativ hade blivit erbjuden att bli hovfröken och snart skulle gifta sig 

med en kabinettskammarherre, ett bröllop som hon visste skulle bli så fint så att hon inte skulle bli 

inbjuden. Hennes misshumör gick ut över allt och alla. Hon skulle inte till fru Dahlman på någon 

pianolektion. Amelie fick gå själv. 

Så kom det då en ny notarie i fars tjänst som visade sig synnerligen intresserad av att se henne rida 

på faderns vackra norska häst Petrus. Han ville nog göra henne sällskap, men eftersom han 

visserligen var snäll men inte precis rolig knyckte hon bara på nacken. En dag fick hon se notarien och 

hennes mamma gå omkring i trädgården i allvarligt samtal. Hon visste nog vad saken gällde: han 
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anhöll om hennes hand. Så fort modern blivit ensam igen kom hon inrusande i stora salongen: ”Det 

ska jag säga mamma. Aldrig jag gifter mig med Holm!” 

Men ännu en av fars notarier dyker upp. Med Alfred Norberg, som hon i och för sig inte fallit i farstun 

för, blir hon mer och mer bekant, mest genom musik, eftersom de bägge var mycket roade av detta. 

Det började höra till saken vid bjudningar i det Pihlgrenska hemmet att de bägge skulle spela à 

quatre mains. Den allmänna meningen var att de höll på att ”spela ihop sig”, vilket hon själv avvisade. 

Men vid en fest i Stockholm tubbades Alfred till att inte bara ackompanjera värdparets vackra dotter 

utan att även spela à quatre mains med henne. Hit men inte längre! Det gick hennes ära för när. 

I närmare en vecka surade hon. Men allt oftare slog henne tanken: hade hon rent av börjat hysa 

känslor för honom? 

Så var det nog, och nästa höst var de förlovade. 

Centralt placerad i residenset vid torget satt hon ”tant Amalia”, den gamle landshövdingens 

tyskfödda änka, som hade ett finger med i spelet ifråga om allt socialt liv i Karlstad, inte minst när det 

gällde framtida hjonelag. Det sades på sin tid att landshövdingen styrde i  Värmland men hans hustru 

i Karlstad. Därför gladde det Augusta storligen, när de tu som nyförlovade kom på besök till fru 

Oldevig, att hon ingenting hade vetat. 

De hade hjälpt sig själva! 

Storasysters förlovning hade däremot ingalunda kommit som någon överraskning. Amelie Pihlgren 

och Fritz Clarholm – kunde man tänka sig ett mera passande par? Två av stadens ledande familjer var 

nu också genom äktenskap förenade. 

Och ”tant Amalia” nickade gillande bakom sin lornjett – 

 

 

Men vad visste ”tant Amalia” Oldevig egentligen om kärlek?  

Det här visste den blyga, tysta storasystern Amelie, men det anförtrodde hon bara sin dagbok, 

hennes hemligaste skatt, så väl undanstoppad att inte ens den nyfikna lillasystern kunde lista ut var 

den fanns.  

Så länge sedan är det som hon skrev så här: 

”Fritz Clarholm! Bara några veckor har gått sedan jag träffade dig på riktigt.(Och dig som jag har 

svärmat för i alla hemligheters hemlighet så länge!) Det var en vacker vinterdag, snön föll i tunga 

flingor när jag gick på Hamngatan och över torget upp till skolgården. Så bar det iväg på slädparti ut 

på isen nere vid Salttorget och nerför älven på isen till Kartberget. Du och jag bredvid varandra under 

fällen! Jag såg på dig i smyg, du var för upptagen av att köra och såg inte att jag såg. Vad jag längtade 

efter att bara för en liten stund få lägga min kind mot din bruna rock! Och som jag rodnade! Det gör 

jag varje gång jag tänker på dig. Du var så rar och omtänksam och jag kände hela dagen sedan åter 

och åter igen din hand som strök mig över ryggen och din blick när du frågade mig om jag tyckte att 

det var kallt.” 
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”Du är äldre och mycket mer erfaren än jag. Tvivlet på dig, mig själv - allt har farit över mig men nu 

har lugnet återkommit. Nu är det du och jag, jag vet det. Jag är välkommen i din familj, du är ju sedan 

länge välkommen i vår. Allt har gått så plötsligt men känns så självklart. Jag tänker ständigt på oss och 

det som skall bli vårt liv tillsammans. Att möta vår, sommar, höst och vinter med dig. Jul med dig, 

Fritz! Detta är kärleken, hur skulle den kunna vara om inte så här? Dina rosor som du gav mig igår när 

du kom, de fem djupröda rosorna, har jag klippt och ansat, så att de ska kunna hålla sig så länge som 

möjligt. Rosen är som kärleken, den måste vårdas med varsamma händer för att den ska kunna leva 

och bli ännu rikare och vackrare. Måtte Gud hjälpa oss att vårda vår dyrbara blomma – vår kärlek.” 

”Du är ärlig Fritz. Vi har talat flera gånger om det här, om vilket strävsamt liv det skulle bli 

tillsammans med dig. Alla dina engagemang, all den tid ditt arbete kommer att ta. Du har målat upp 

svarta framtida bilder för mig. Du ville varna mig i tid. Mitt svar är att jag älskar dig, Fritz. Kärleken jag 

känner för dig är stor och stark som en vårflod. Jag vill ge dig allt! Fritz, jag är nästan rädd för denna 

väldiga känsla. Detta är alltså Den stora kärleken. Den hade jag knappt trott skulle bli mig given. 

Kärleken känner inga gränser och fruktar inga svårigheter.” 

”Idag har jag drömt om vårt hem – tänk mig som din hustru på Sommarro! Ett bord står dukat och 

framför den öppna spisen, där stockvedsbrasan flammar… Fritz, jag älskar dig. Det här törs jag nästan 

inte skriva, men du var så vacker när du somnade i soffan här en stund. Huvudet var tillbakalutat och 

där låg din bara hals blottad. Du var som huggen i marmor. Dina rena drag, din fasta, bestämda mun, 

med den litet utskjutande underläppen. Du sov en stund, du var så trött. Jag bara satt och såg på dina 

älskade anletsdrag, du såg så lugn och trygg ut, du litade på mig, en sådan ro ligger inte över ens 

ansikte om man inte hyste den innerligaste tillit för den man är tillsammans med. Jag vet det nu. Du 

är min älskade livskamrat. Mitt allt på jorden.” 

”Du har talat med pappa, som ser mer än lovligt förnöjd ut, men det är ju inte det som är det viktiga. 

Det är att du just nu friar till mig och det är jag som svarar, inte för släkten, inte för ´tant Amalia´, 

bara för mig själv. 

 Och jag ger dig mitt överlyckliga och obetingade ja!” 

Så gifter sig då Fritz Clarholm och Amelie Pihlgren, han 27, hon 19 år gammal. Sammanvigningen 

förrättas av brudens konfirmationspräst Hultgren. 

När lillasyster Augusta skall gifta sig några år senare, förklarar hon frankt för både föräldrar och 

tillkommande att hon minsann inte tänker nöja sig med någon domkyrkokomminister. Biskopen, 

Anton Niklas Sundberg, skall det vara. Ingen annan! 

Simpel konfirmationspräst? Pytt! 

 

 

Bara några rader, överlyckliga rader blir det i den nygifta fru Amelie Clarholms dagbok i oktober: 

”Åter är det höst. Ett år har gått snart sedan vi för första gången möttes . Vi har firat vårt bröllop, en 

strålande vacker septemberdag blev jag din brud. Ännu hör jag tonerna av bröllopsmarschen när jag 

vid din sida steg in i Stora salongen på Klaraborg. Ljuset, blommorna, allt ordnat av kärleksfulla 
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händer. Alla ville göra allt för oss på vår stora dag, dagen som jag så förväntansfullt hade sett fram 

emot. 

Lycka! 

Och nu, Fritz, när du kommer hem i eftermiddag, skall jag viska det underbaraste underbara i ditt 

öra, att jag väntar vårt första barn.” 

 

 

Ett halvår senare: plötslig slagskugga. 

Han är död! 

Det kan ju inte vara sant!  

Allt skakas i ögonblicket om i den nygifta unga kvinnans liv. Ett revolutionerande faktum är ju att hon 

nu har ett eget hem med alla de plikter som därmed läggs på hennes axlar, ett annat, nog så 

omtumlande, att hon plötsligt har blivit kvinna, en kvinna som dessutom väntar sitt första barn. 

Detta kan hon ju ta till sig allt efter hand. I detta ligger ju också så mycket lycka. Men inte i det här! 

 Plötsligt befinner hon sig mitt i världen, mitt i dess ofrånkomliga och brutala realiteter. Drabbande 

insikt: så bräckligt är livet. Det är en hinna, en i ett ögonblick försvunnen ljusstrimma genom ett 

annars evigt mörker. En tunn is. När vi minst anar det trampar vi igenom och är räddningslöst 

förlorade. 

Detta är hennes första konfrontation med döden, döden som inkräktare i den krets av människor 

som står hennes hjärta närmast. 

Dagboken blir, efter den här dagen, liggande längst nere i kofferten. 

Komministern Carl Gustaf Hultgren, hennes på avstånd dyrkade  - ja, älskade - konfirmationspräst 

och vigselpräst är plötsligt död! Han som genom sina predikningar och genom hela sitt sätt att vara 

gett henne så mycket tillit och trygghet - 

Död! 

Det kan inte vara sant. 

Det får inte vara sant! 

 

 

Nu börjar tillvaron efter hand, för första gången i hennes liv, att rämna nattetid. De långa timmarna, 

när sömnen dröjer: så faller den över henne för en stund, glesar ut igen och oron och ångesten är 

åter. Och otillräckligheten! Förr var kvällen något som hon välkomnade och sömnen en tillflykt, en 

pålitlig vän med lugna och trygga drömmar. 
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Så länge sedan nu! Så länge sedan nu hon var flicka med inte mycket annat ansvar än att hålla sitt 

rum snyggt och prydligt, göra sina skoluppgifter ordentligt, komma in och niga men sedan hålla sig i 

bakgrunden när far hade affärsbekanta eller goda vänner på besök. Allt som hade att göra med 

världen utanför det vita staketet mot gatan och älven föll i första hand på pappas bord. 

Men det här är nu hennes liv, hennes eget liv, livet som vuxen. ”Husets härskarinna”, som Fritz kallar 

henne, på Sommarro. 

Husets härskarinna? Hon! Husets härskarinna är Clarholms hushållerska sedan över tjugo år tillbaka. 

Till känslan av otillräcklighet kopplar så den här plötsliga insikten om döden, om dödens ständiga 

närvaro, om dödens ofrånkomlighet. 

 

 

Älvens lugna, harmoniska flöde i kvällssolen. Himlen en levande spegelbild. 

Under den guldskimrande ytan, alldeles under den: tillvarons bedrägliga underströmmar. 

Förlorat i nästa sekund i ett bottenlöst djup allt som vi trott på, allt som vi fäst vårt hopp vid. 

Förlorat! 

 

 

Nu börjar också det här drömfragmentet att återkomma allt oftare. Tidigare har hon ganska utan 

vidare kunnat skaka det av sig . Men inte lika lätt längre!  

Det är hon och Fritz. De är ute på promenad tillsammans. Snart börjar han att gå hastigare och hon 

blir efter. Hon tänjer på stegen så mycket hon förmår men avståndet växer, växer hela tiden. 

Det är i Karlstad men ändå inte i Karlstad. Längre och längre ut från stadens centrum kommer man. 

Var är de egentligen? Här känner hon inte igen sig. 

Så vaknar hon med ett ryck. 

Allt oftare händer det här. Men hon vaknar alltid innan han är helt försvunnen. 

Det får ju aldrig ske! 

Du får ju aldrig gå ifrån mig! 

 

 

Men någon går definitivt ifrån henne och det som aldrig, aldrig får ske inträffar. Chocken och sorgen 

tvingar sig på henne ännu mera närgånget, ännu brutalare än vid nyheten om den älskade 
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konfirmationsprästens död: sonen Anders, född för tidigt men efter hand till synes allt starkare tack 

vare sin mammas och mormors oändliga omsorger, dör i lunginflammation alldeles i början av maj. 

Hon är havande igen, nedkomsten är beräknad till slutet av juli. Så sker då det här fruktansvärda. 

Maken Fritz lägger armen om henne när den lilla kistan sänks i familjegraven. 

Han berättar för henne att han har talat med både stadsläkaren Göthlin och lasarettsläkaren 

Engholm. Amelie, det kommer att gå bra. Det här kommer inte att påverka det nya barnet. Nu ser vi 

framåt. 

En hårlock från det döda barnet har hon, vad hon tror i hemlighet, lagt i en ask i sitt rum. Han måste 

ha sett den. Några dagar efter begravningen är asken tom. 

Främling, från den här stunden börjar han bli en främling för henne. 

Är det så som hennes dröm skall tolkas, den som återkommer till henne så ofta? 

 

 

Tillintetgjord besöker hon några dagar senare den Clarholmska familjegraven där den lille vilar. 

Barnjungfrun får öppna järngrinden och lägga ner blombuketten från ängen vid Sommarro. Själv 

orkar hon inte, gråter övergivet och uppgivet. 

På vägen tillbaka manar hon på med handen mot barnjungfruns armbåge så att de kommer att 

passera konfirmationsprästens vita järnkors. Här står skrivet i svart skrift något som hon inte kan 

urskilja. Den storväxta, närsynta, varmt religiösa 18 – åriga flickan går så nära intill som hon kan och 

läser ”Död var är din udd, du helvet …”, nej, ett sådant ord vill hon inte ta i sin mun. Men ”Jesus 

Kristus” står det och ”Kor”. Kor? Sedan några siffror 15 och 55 och 57. 

De börjar gå igen. 

Död var är din udd? 

Här. Precis här. 

I Amelie Clarholms bröst. 

 

 

Ett par veckor in i juli det här året är hon en eftermiddag på besök hos den gästfria familjen Montan 

på landeriet Jakobsberg, inte långt från Sommarro. Det är fru Augusta, som har bjudit in den unga 

kvinnan, maka till familjens umgängesvän Fritz. Med takt och känsla har fru Montan, denna 

fortfarande uppseendeväckande stiliga kvinna, lärt sig – tvingats lära sig - att hantera motgång och 

sorg i livet. 

 Augusta Montan har själv förlorat barn, bägge sina söner, i späd ålder.  
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Nej, inga ord behövs. 

Men i syrenbersån har de suttit och handarbetat, nere vid ekan har de stått en stund och tittat på 

notdragningen därute på Mariebergsviken. 

Så händer det då plötsligt att det är dags. 

Några timmar senare föds Per Clarholm i paret Montans sängkammare på Jakobsberg. 

- Du har fött en äkta Clarholm, Amelie, kommenterar fadern muntert och tar cigarren ur 

munnen. 

Bestämmer själva när det är dags! 

 

 

Vem är du? frågar hon sig där hon sitter och tittar in i den runda spegeln på toilettebordet på 

Sommarro. 

Hon svarar själv: Du är fru grosshandlare Clarholm. 

Amelie Pihlgren då? 

Amelie Pihlgren finns inte längre. Det var för hundra år sedan. 

Bredvid sig har hon sin flickdagbok. 

Hon vågar bläddra i den aldrig så litet. Ja, hundra år sedan. 

Så naivt! Så barnsligt! Så genant! 

Det hettar till i kinderna. 

Bränna upp den!  

Nästa gång hon är ensam i huset. Det är hon inte nu. 

Så smyger hon väl ner den då på sin gamla plats i klädkofferten, så länge. 

I den går i alla fall ingen annan än hon. 
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TREFFENBERG 

 

Stiligast och mest omsvärmad av flicknoblessen i Karlstad vid den här tiden: Fritz Clarholms gode vän, 

Curry Treffenberg,  hovrättsauskultant under pappa Pihlgrens mentorskap. 

Adelsman, kraftfull gestalt, mörka lockar – nej, en lejonman! -, blixtrande ögon. Spännande 

bakgrund: polska förfäder?  Lika spännande: hans exotiska namn. Curry!  

Bara hans namn nämndes i förbigående flydde flickorna undan för att dölja sin rodnad. 

 Mäktig var hans bas dessutom när han sjöng ”Gluntarna” med Uppsalavännen och juvenalbrodern  

Gunnar Wennerberg, på vars bröllop han dessutom hade varit marskalk.  

Wennerberg  var ganska ofta på besök i Karlstad. Alla föll till föga inför hans gudabenådade stämma 

men det var svårt att bortse ifrån att han ständigt föreföll mer eller mindre ”pirum” och ryktet visste 

berätta att han mer än en gång skulle ha varit rent oförskämd mot häradshövdingen. 

Inte Curry Treffenberg: vulkanisk i sina temperamentsutbrott på den politiska scenen men en 

diplomatisk  och tillbakalutad världsman i Karlstadssocietens salonger. En välsedd sådan! 

Men självmedveten var han, flicksnärtor kunde han behandla som luft och retas kunde han. Den 

tolvåriga Augusta blev inte kallad ”du” utan ”det”: ”Hur mår det idag?”, ”Kom ut, det är någon som 

vill hälsa på det.” 

Den bara två år äldre Amelie, däremot, kallades ”mamsell”. 

Detta togs inte väl upp. Ilsken blev lillasyster, så rasande en gång att hon störtade ut i trädgården och 

bara grät, en annan gång så förödmjukad att hon ville kasta sig över honom och ge honom örfil efter 

örfil. 

På Wåxnäs bodde ju nu general Malmborg med sin stora familj – nio döttrar och en son. Som den 

vackraste och älskligaste ansågs den näst äldsta dottern, Sophie, vara. Curry Treffenberg blev också 

förtjust i Sophie, hans känslor var besvarade men, som Augusta uttrycker det i sin dagbok, blev det 

inte de två: Treffenberg ”måste tänka på penningens värde”. Så istället gifte han sig med den 

förmögne lanträntmästaren Hööks dotter Ebba; Höök ansågs vara stadens rikaste man och ha 

stadens vackraste flicka. Bröllopet kom att stå på Hööks lantställe Marieberg. 

Så gick vägen vidare till länsstyrelsen i Västerås. Som huvudman för sin ätt kom Treffenberg redan vid 

ståndsriksdagen 1859/60 att med ett ljungande jungfrutal dra till sig allas uppmärksamhet. Snart 

skulle han vara en av många beundrad, omtalad men också ofta elakt karikerad person. Med inte 

mindre än tio motioner inledde han sin rikspolitiska bana. Han ville bland annat inrätta arbetshus för 

stävjandet av lösdriveri och införa en ny skiftesstadga. Mest uppseendeväckande var emellertid hans 

förslag om användandet av giljotin vid avrättningar; många delinkventer hade bokstavligen blivit 

slaktade på galgbacken av inkompetenta och många gånger spritrörda skarprättare.  

Hans lidelsefulla retorik, hisnande metaforer och våldsamma utspel föll inte alla på läppen: en titan i 

både kraft och oförnuft. Statsminister Louis de Geer skulle senare komma att skriva: ”Han steg upp 
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på sin bänk, fattade med ena handen om en lyktstolpe, den han emellanåt skakade, så att den 

skallrade.” 

I debatten om representationsfrågan 1865/66 försvarade Treffenberg  lidelsefullt det som var 

gammalt och fornt. Inte minst skulle kungens roll komma att marginaliseras om fyraståndsriksdagen 

avskaffades. Treffenberg vädjade själv till kungen, Karl XV, vilken dock under debatten föredrog att 

sitta på slottet och spela Svarte Petter. 

Fortsättningsvis kom Treffenberg, som visat prov på utomordentlig kapacitet i Västerås, inte bara att 

väljas in som riksdagsman i den nya tvåkammarriksdagen. Han kom också att erbjudas 

landshövdingsposten i Västernorrland med säte i Härnösand och accepterade omgående. 

Så kom då den enormt uppmärksammade arbetskonflikten i Sundsvall 1879. Konjunkturen för 

trävaror hade blivit allt sämre och trävarupatronerna hade sinsemellan kommit överens om att sänka 

arbetarnas löner med 20 – 25%. Reaktionen var häftig och omedelbar. Vid 23 av 24 sågverk lades 

arbetet ner totalt. 

Treffenberg vilade inte på hanen utan grep in med kraft. Tillgänglig militär inkallades, helt i linje med 

det som instruktionen för landshövdingar föreskrev. Arbetarna marscherade genom Sundsvall och 

slog läger på skarpskytteföreningens mötesplats utanför staden.  Treffenberg vädjade i lidelsefulla tal 

till arbetarna att ta sitt förnuft till fånga samtidigt som han påminde dem om att de genom sitt 

handlande brutit mot Guds lag, Samhällslagen och Sedelagen. Under tiden anlände fler militärer 

liksom ett minfartyg och fem kanonbåtar. 

I nästan två veckor höll arbetarna ut men tvingades sedan tillbaka till arbetet. Många arbetare 

avskedades och vräktes från sina bostäder. Strejken, som saknade fackligt underlag, misslyckades 

alltså men kom i sig att medverka till ett uppsving för fackföreningsrörelsen. 

Det har i efterhand framhållits att kritiken mot Treffenberg för hans agerande i konflikten har växt ju 

längre ifrån den som man har kommit. Det kan säkerligen bero på att strejken har fått mytiska 

dimensioner och ett mäktigt symbolvärde. Modern forskning visar på att konflikten löstes utan våld – 

militären var närvarande men sattes aldrig in – och att Treffenbergs agerande varit i 

överensstämmelse med gällande om än föråldrad lag. 

Men nu var det fortfarande 1879. Treffenberg hade fått översvallande lovord i den borgerliga 

pressen och från kungen personligen för sitt sätt att hantera den uppkomna situationen; tre mindre 

tidningar hade emellertid öst galla över honom och det hade kommit honom att ta illa vid sig. 

Ett brev från en grupp strejkande hade blivit liggande på hans skrivbord; han kom sig länge helt 

enkelt inte för att kasta det eller lägga ner det i en låda. Det började: ”Skurk! Vad beredd vid årets 

slut, då en dolk eller en pistol väntar er!” Till vännen Gunnar Wennerberg skrev Treffenberg att han 

var ”föremål för det djupaste hat hos arbetarbefolkningen inte bara i Sundsvallstrakten utan i hela 

landet”. Han hoppades helt enkelt på en förflyttning. 

Så dog då ett halvår senare landshövdingen i Kopparbergs län och en välkommen reträttmöjlighet 

öppnade sig. I ett långt brev till Treffenberg erbjöd också Oscar II honom befattningen. Treffenberg 

accepterade tacksamt, berömde inom sig kungen för hans klokskap och glömde för stunden bort sin 

karakteristik av kungen som ”lång men liten”.  
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Treffenberg fann sig väl tillrätta i Dalarna och dalkarlarna hade fått en man efter sitt kynne. Tretton 

år kom han att vara Konungens Befallningshavare häruppe och när han slutligen lade ner sitt ämbete 

hyllades han även av sina politiska motståndare. Efter hans död kom för övrigt Mora socken att resa 

en byst till hans ära. 

Att det var en självständig karl som kommit hit blev man snart varse. Signaler till Stockholm om vad 

man tyckte och inte tyckte hade som bekant avgått sedan Gustav Vasas tid. Treffenberg talade vitt 

och brett om bland annat de digra remisser som ”den förbannade riksdagen” förpestade hans tillvaro 

med och som han måste hantera. Så skedde också: Treffenberg var både arbetsmoralist och 

handlingsmänniska. Utlåtanden kom. Han påpekade dock med eftertryck att han ”bryr sig fan om 

regeringen läser dem eller icke”. Konflikter med statsråd och höga byråkrater i Stockholm var 

närmast legio; den brist på diplomati som han uppvisade uppskattades emellertid storligen i länet. 

In i ”den förbannade riksdagen” kom han för övrigt snart själv, i Andra kammaren 1869 och 1873 – 

75, i Första kammaren 1885 – 1897. Han var dessutom lekmannaombud vid samtliga kyrkomöten 

1873 – 1893. 

Till Treffenbergs triumfer i Dalarna kan i hög grad räknas hans insatser för nya järnvägssträckningar . 

Södra Dalarnas järnväg och Siljansbanan förband Borlänge och Leksand med stambanan i Krylbo. En 

linje drogs från Falun över Rättvik till Mora. Mora – Vänerns järnväg förband Övre Dalarna med de 

värmländska hamnarna. 

Något som irriterade Treffenberg var emellertid det, som han bedömde det, bedrövliga sedliga 

tillståndet inom hans fögderi. Detta avspeglade sig inte minst i det stora antalet utom äktenskapet 

födda. Här fick nu landshövdingen ännu ett tillfälle att angripa ”narr-, liderlighets- och 

skandalpressen”; detta hade han gjort ända sedan gymnasisttiden i Skara. Här var huvudorsaken att 

finna till moralupplösningen. Samtidigt gick han till storms mot varietéerna och krävde förbud. De 

propagerade öppet för ”osminkad liderlighet, ohöljd hädelse och politisk smädelse”. 

Hans ställningstagande hade sitt fundament dels i den kristna tro till vilken han allt sedan ungdomen 

bekänt sig till, dels i den idealistiska Boströmska filosofin, som han kommit i kontakt med under 

studenttiden i Uppsala. Varje söndag när landshövdingen var hemma kunde man, berättas det, se 

honom vandra till högmässan i Kristine kyrka med sin tjocka psalmbok under armen, ”den ende 

kyrklige personen i Falun” enligt en så kräsen person som biskopen Billing. 

När det gällde kyrkliga frågor kunde Treffenberg  till vissas överraskning vika från sin traditionella 

grundsyn och i polemik med stockkonservativa kyrkliga makthavare som den prelatensiske biskopen 

Rundgren i Karlstad rent ut framstå som liberal och  uttala sitt fördömande både över evighetslånga 

predikningar och själlöst katekestragglande. 
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SÅ  FÖRGÅR  VÄRLDENS  HÄRLIGHET 

Det sades att Hin Onde tröttnade på att det fanns så många adelsmän i Sverige. Därför lastade han 

dem på en kärra i akt och mening att vräka ut dem allihop i Vänern. När han kom vägen fram på 

Värmlandsnäs, gick kärran sönder och så tappade han adelsmännen, en efter en, över hela Näset. 

Där han tappade dem, stannade de kvar och byggde herrgårdar. Det är därför det en gång fanns så 

många adelsmän på Värmlandsnäs: Geijer, Bratt, Lilliehöök, Uggla, Aminoff, von Nolcken, von 

Axelsson, von Heland, Löwenhielm och alla de andra. 

Begreppet ”Värmlands kornbod” myntades. På Herrestad, på Hjälleskate, på Rosenborg levde den 

välsituerade ”Näsadeln” sitt  liv: ekalléer, lusthus, höga oxlar, lummiga lönnar. Hushållen bestod ofta 

av ett tjugofemtal personer och man höll sig med egen gårdssnickare liksom med egen 

gårdsskomakare. 

 Obegränsad gästfrihet visades de många gästerna. Aftonbjudningarna  var många och informella. 

Damerna serverades te och bischoff före supén, herrarna undfägnades med ett par glas punsch. Vin 

dracks sällan och i så fall handlade det om röd bordeaux. Allt var rundligt och rikligt men saknade den 

exklusivitet som utvecklades på andra och större herrgårdar i Värmland.  

I umgänget med underlydande gällde emellertid  jordaristokratins oinskränkta makt och oskrivna 

lagar. Man tog vad man ville ha. Löjtnanten, den även i släktens uppfattning ”mer än lovligt 

excentriske” Malkolm Lilliehöök till exempel, hade vid sidan av äktenskapet fyra barn med en piga, 

tre med en annan. 

Men som för brukspatronerna skulle en ny tid komma även för ”Näsadeln”. Deras tid var förbi. 

Svagåren hade satt sina spår.  Industrin kom långsamt igång och behövde folk, som betalades 

mångdubbelt mer. Amerikafebern började grassera. Man fick allt svårare att få avsättning för sina 

produkter. Det fanns inte längre utrymme för det bekymmerslösa liv man hade levat. Man tvingades 

till inteckningar och lån som till slut blev övermäktiga.  

Så dessa nyrika grosshandlare från Göteborg  då  med kuskar i livré som åkte runt och köpte upp 

gods och gårdar. Schackrandet med egendomar hade börjat. 

Hin Onde, kunde man tro, hade lagat sin kärra igen. Nu var han på Näset igen för att samla ihop sina 

adelsmän . Men nu gick resan åt andra hållet. För en och annan slutade den inte förrän vid 

fattighuset. Sic transit gloria mundi! Så förgår världens härlighet! 

Många herrgårdar blev öde eller övertogs av ägare, som bara bodde i några av rummen och som 

efter kort tid sålde vidare till nästa intressent som kanske inte ens satte sin fot innanför dörren; vissa 

gårdar hade på trettiotalet år över tjugo ägare. 

Det är i den här verkligheten nu som herrar Clarholm och Falk träder in. Här borde finnas utrymme 

för entreprenörskap och lyckade spekulationer. 

För inte kan väl Hin Onde få för sig att ta sig ännu en tur hit bort? 
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 Dystra tider är det emellertid som vi lever i. Det är lätt att bli desillusionerad. 

I Nya  Wermlands - Tidningen, ”provinsens enda hvarannandagstidning”, läser vi om dessa ständiga 

konkurser. Här får man nu till sin förfäran läsa att till och med brukspatronen Rudolf Adlersparre 

genom vinglerier och slutligt fallissemang har fläckat ner ett respekterat namn, son som han är till 

den berömde Georg Adlersparre, han som 1809 tog tjuren vid hornen och marscherade mot 

Stockholm med Västra armén för att avsätta kungen. 

Och vad har det flugit i den storväxte, flegmatiske Schenson? Filosofie doktor, adjunkt i matematik 

och hebreiska! Vad har en sådan för begrepp om aktier och värdepapper? Snäll karl, gör inte en fluga 

förnär. Har sin gamla sängliggande mamma boende hos sig. 

Det kunde man ju aldrig tro. Men det är mycket man inte vet om folk, trots att det heter att om man 

nyser på Herrhagen så ropas det omedelbart ”Prosit!” vid Sjötullen. 

Nästa vecka så är konkursen ett faktum för fanjunkaren Schylander. Strax därefter för  

riksdagsmannen  Anders Andersson i Tellerud. Satt i konkurs av Väse häradsrätt. 

Än värre skall det dock bli. 

Några månader senare suckar Nya Wermlands - Tidningen: ”Det är nu sjätte gången på några 

månader som vi hava den sorgliga plikten att omtala att en Karlstadsbo gjort upp räkningen med 

livet. Förre bruksförvaltaren C.R. Andersson avhände sig igår livet medelst hängning. Han var omkring 

50 år gammal och ogift. Ekonomiska problem torde vara orsaken.” 

Vad lär man sig av det här? 

Att låta banken ta hand om ens affärer. 

Folk som begriper. 

 

 

Trösterikt  i dystra tider som de här är dock att det fortfarande finns några som tänker konstruktivt. 

I alla tider har karlstadsborna hämtat sitt dricksvatten direkt ur älven, i samma älv som fungerar som 

kloak. Vi har sett med vilket resultat tidigare. 

På vintern kör man dessutom ut träck och allt vad orenlighet heter på isen även ovanför 

”vasstrapporna”, där man hämtar sitt dricksvatten. 

Den sturske Dahlgrens järnvatten kan turisterna och danskarna dricka. Ingen i Karlstad köper hans 

glasflaskor för 25 öre. För här har man till slut förstått: vattnets speciella och starka smak har med 

kyrkogården alldeles intill att göra. Det är helt enkelt utspätt likvatten. Brunnsbolaget hävdar att 

terräng- och lutningsförhållandet gör att vattnet rinner till och inte ifrån kyrkogården men det är det 

ingen som tror på. Förr eller senare blir det här känt över hela Sverige och även i Danmark. Då är det 

slut här! 
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Men nu kanske det äntligen kommer att hända något. I varje fall har Fritz Clarholm och lektor 

Elowson  i stadsfullmäktige motionerat om en riktig vattenledning. 

Och dem brukar man lyssna på. 

Det krävs karlar av det här slaget i en stad som Karlstad, där det ska käbblas om allt och där inget 

eller nästan inget blir gjort och där magistrat och stadsfullmäktige är som hund och katt. Magistraten 

med sina rådmän och med borgmästaren som ordförande har ju sedan medeltiden varit en stads 

styrande organ. Men så kom då kommunreformen 1862 och flera av magistratens åligganden 

överfördes till den nya församlingen, stadsfullmäktige. Det var inte utan komplikationer. Se här! Två 

kungörelser intill varandra i tidningen: magistraten anvisar plats för uppläggning av orenlighet på 

flera platser, dock ej på Sandgrund. Stadsfullmäktige deklarerar att all orenlighet skall uppläggas  - 

var då? På Sandgrund! 

 

 

Tisdagen den 24 november 1885 låter Fritz Clarholm meddela sin hustru att han måste åka i ett 

hastigt påkommet ärende till Säffle och Bredene. Han kommer att vara tillbaka nästa dag. 

Han tar in på Kristiania hotell vid Stora torget och ägnar kvällen åt brevskrivning. Han skriver till 

makan och till äldste sonen Per, till styrelseordförande Haak i Wermlandsbanken, till kompanjonen, 

magistratssekreterare Hjalmar Falk och till några vänner. Det sista brevet riktar han till källarmästare 

Knudsen: ”Herr Knudsen! Haf godheten förlåt mig som på sätt som sker belönar Eder gästvänlighet. 

Sköt om  att  brefen blir med första post samt sänd mitt lik till Karlstad med första tåg. Den 25 

november kl. 1.30 f.m.  Fritz Clarholm ” 

Han tar pistolen som ligger bredvid honom på skrivbordet, synar den, sätter den mot tinningen och 

trycker av.  

 

 

 

I  EKOT  AV  ETT  SKOTT 

 

I Karlstad när ekot av skottet nått hit: förlamande chocktillstånd, katastrofstämning. 

Wermlandsbanken har gått omkull! Fritz Clarholm har skjutit sig! 

Torgny Segerstedt, den legendariske Hitlerbekämparen i Göteborgs Handels och Sjöfartstidning, 

växte upp i Karlstad. Sådant är ju blixtljusminnet: man vet exakt vad man gjorde och var man befann 

sig när den oerhörda nyheten drabbade. Aldrig kom han att glömma, 9 år gammal, vilken stol han 

satt på och vilken fot han drog strumpan på när styvmor Hilda kom in i barnkammaren och upphetsat 

stötte ur sig: ”Nu ska barnen få höra något hemskt. Bankdirektör Clarholm har skjutit sig!” 
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Landshövdingen gav omedelbart order om inventering av Wermlandsbanken. Han kunde snart sända 

ett i viss mån lugnande telegram till statsminister Themptander: ”Statsminister! Bankdirektör 

Clarholm sköt sig i natt i Säffle”. En inventering av generalkassan samt ”kassörernas 

omhänderhavande“ visar dock på att allt är i sin ordning. 

 

 

Men ingenting var i sin ordning. Allt var kaos. Allt var totalt obegripligt. 

Nya Wermlands - Tidningen skriver under rubriken ”Lifwet en börda”: En i högsta grad sorglig 

händelse, som på det smärtsammaste berör vårt samhälle, egde igår rum, då bankdirektör Fritz 

Clarholm under en företagen resa på hotell Kristiania i Seffle  afhände sig lifwet genom ett 

pistolskott.” 

Ingen märkte något på hotellet, förrän på förmiddagen, då hotellvärden, förundrad över att det 

fortfarande var tyst på rummet, och i tro att gästen blivit sjuk, beredde sig tillträde till det låsta 

rummet. Flera brev fanns till personer i Karlstad jämte ett till hotellvärden, som ombads 

postbefordra breven. 

Rykten hade på sistone i en trängre krets gått att Clarholms affärsställning var undergrävd men att 

ett fallissemang inte skulle drabba banken. 

Clarholm, både Wasa- och Nordstjerneriddare, hade under sin livstid utmärkt sig av ett klart intellekt 

och stor arbetsförmåga. Han var tillmötesgående, hjälpsam och gästfri och dessutom en öm make 

och far. Han efterlämnar änka och fyra söner. 

 

 

Påföljande måndag fördes den avlidnes stoft till graven av anförvanter, några ur den dödes närmare 

umgängeskrets samt Wermlandsbankens tjänstemän. 

Eftersom Clarholm tagit sitt eget liv åtföljdes han inte av någon präst och ingen officiell ceremoni 

ägde rum. Domkyrkoklockorna på andra sidan den disiga älven var också alldeles tysta.  

Självspilling är ett gammalt uttryck för självmördare. En sådan fick i äldre tider inte begravas på 

kyrkogård, utan liket skulle, sedan domare fastställt självmordet, av bödeln föras till skogs och ”i jord 

gräfwas”. Om självmordet skett i sinnesförvirring, fick jordandet dock ske av andra än skarprättaren. 

Enligt lag av 1864 jordfästes självspillingar i stillhet på kyrkogård. Klockringning var förbjuden.  

Först 1908 upphävdes föreskrifterna om självmördares begravning i stillhet. 
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Nya Wermlands - Tidningens försök till balanserad utvärdering av det skedda har snart förlorat 

tömmarna och briserat i redaktionell ilska, vilken väl speglar opinionen i Karlstad och Värmland i 

övrigt. 

Man konstaterar att Clarholm visserligen inte gjort sig skyldig till något bedrägeri mot banken i 

egentlig mening, men tidningen förvånas ”på det högsta” över att en sådan vigilans som den avlidne 

bedrivit kunnat under flera år uppehållas. Många kommer därför att få lida kännbart av detta i 

högsta grad sorgliga fallissemang. 

Mest upprörande är att änkor, faderlösa och personer som med hårt arbete lyckats skrapa ihop en 

liten slant och som anförtrott Clarholm sina medel nu förlorar allt genom ”dessa kolossala vinglerier”. 

Nöd och umbäranden är nu det som de blivit utkastade i. Mångas liv är helt ödelagda. 

Ledaren fortsätter: ”Och så hade han, som nu undandragit sig den mänskliga rättvisans dom, 

samvete att med högburen panna fortsätta en verksamhet som nästan för hvar dag ökade det elende 

han beredde andra istället att för flera år sedan stoppa, hvilket varit en hederlig mans ovillkorliga 

pligt.” 

Vad bör man för övrigt kunna kräva av en bankdirektör med mer än tillräckliga 10 000 kronor i årlig 

lön? Självklart att han inte för egen del eller genom ombud bedriver enskild affärsrörelse av något 

slag! 

 

 

Den liberala Karlstads - Tidningen späder på i artikeln ”Fåfänglighet – förgänglighet” och anknyter till 

barndomens såpbubblelekar: man fröjdades åt bubblornas vackra yttre utan att tänka på deras 

luftiga inre, förrän de brast. Så mycket är förnämt och avundsvärt i samhället tills allt brister och man 

ser ett tomt sönderfallet skal. 

Bankdirektör Clarholm har i lång tid stått i spetsen för en klick inflytelserika borgare , som i mycket 

lyckats tillvälla sig makten i staden. Sin ställning har han sedan utnyttjat till att utplundra änkor och 

faderlösa, av vilka många genom hans olagliga manipulationer bestulits på sina tillgångar och nu 

kommer att få pröva på nöd och umbäranden. 

 

Några dagar efter skottet i Säffle rapporterar Nya Wermlands – Tidningen: ”Oscarsbalen firades i 

Karlstad med en ovanligt talrikt besökt och efter allas utsago särdeles angenäm bal. Landshövding 

Widmark föreslog h. m:t konungens skål, åtföljd av fanfar.” Vidare: ”Musiken utfördes av herr Levys 

kapell på ett förtjänstfullt sätt som alltid, assisterad av fru Sobotka, enär kapellets pianist ungefär en 

halvtimma före balens början funnit för gott att ´avdunsta´. ” 

Med böjt huvud hade han suttit på sin stol, den unge pianisten. Ett diffust, under hela dagen sakta 

växande obehag hade bemäktigat sig honom. Plötsligt exploderade det i äckel och avsky. Här roade 

sig den brackiga kälkborgerligheten i kandelabrars och kristallkronors sken. I mörkret utanför 

härskade chocken och förtvivlan. 
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Han stod bara inte ut, reste sig hastigt, banade sig snabbt väg ut ur solennitetssalen, slet åt sig rock 

och studentmössa och var helt enkelt bara försvunnen. 

 

 

Allmän kungörelse: 

”De som ega fordran eller häfta i skuld till Urarfvakonkursboet efter aflidne Bankdirektören Fritz 

Clarholm behagade i anseende till förestående bouppteckning derom och skyndsammast och före 

den 12 december göra anmälan hos undertecknad Grundström.” 

Carlstad den 1 december 1885 

C.F. Lidberg   A.F. Grundström 

Förordnade bouppteckningsförrättare” 

 

 

Så kommer som ett brev på posten beskedet om kompanjonen Hjalmar Falks konkurs ”på grund av 

yrkande av borgenär”. Falk har själv, precis som Clarholm, genom bedrägligt förfarande - om än inte i 

samma grad som denne - tillskansat sig medel. Han har därför omedelbart entledigats som 

meddirektör i banken. 

Tillsammans skall de två ha skulder avseende Bredene egendom på 282 000 kronor. Falk är skyldig 

fröken Marina Ahlmark 10 787 kronor. Clarholms skuld till henne är 20 280 kronor. Utan hennes 

vetskap har Clarholm begagnat hypotek, som Marina Ahlmark överlämnat att förvaltas av honom, 

som säkerhet för egna lån. En försvårande omständighet är att både Clarholm och Falk hade inträtt 

som lagligen tillförordnade förmyndare för den då tioåriga flickan vid faderns hastiga bortgång. 

Falks övriga skulder – bland annat till den otröstliga änkan efter läroverksadjunkten Hardin på 21 000 

– torde totalt belöpa sig till närmare en halv miljon kronor. 

Clarholm sägs vara skyldig det dubbla! 

 

 

Hur fan har det här gått till? 

Som borgare i Karlstad kunde man väl någon gång höja litet på ögonbrynen när Clarholm ville låna en 

summa. Men det trodde man självklart berodde på att han hade sina tillgångar låsta i fastigheter och 

värdepapper. Låna pengar i sin egen bank borde han inte göra och väl inte i andra banker heller. En 

solvent person som Clarholm! En person som alla hade fullkomligt förtroende för. Ett lån för att lösa 

ett litet problem för stunden? Ja, men självklart! 



66 
 

 

Om det var någon man litade blint på  - 

Bara en verkar ha förstått från början att allt inte stod rätt till: den gamle slipade köpmannen, den 

lille trinde Kruckenberg. 

Han lånade för femton år sedan ut 800 kronor till Clarholm, en summa som skulle återbetalas vid 

anfordran. Så skedde aldrig trots åtskilliga påstötningar. 

Nu jämrar han sig som en gammal skadeskjuten räv. 

Det sämsta han har gjort i hela sitt liv. Hur kunde han vara så sakramenskat dum? 

 

 

Hundra fordringsägare, varav många åberopande förmånsrätt, inkommer med inlagor till Karlstads 

rådhusrätt i Clarholms konkurs.  Tillsammans väger akterna närmare två kilo. De avslöjar en härva av 

gigantiska mått, där allt uppenbarligen började gå överstyr minst ett decennium före skottet i Säffle. 

Hans totala skuld belöper sig till 967 549 : 94. Tillgångar är i första hand en livförsäkring på 100 000 

kronor, som pantförskrivits, och i andra en fastighet värderad till 92 000. De kontanta medlen uppgår 

till 30: 29. Bristen är 521 298 : 05. Oprioriterade fordringsägare kan inte räkna med någon utdelning. 

Den som trott att Clarholm inte lånat pengar i den egna banken tror fel. Wermlands Enskilda Bank 

genom styrelseordföranden Haak gör anspråk på 65 679 kronor inklusive 1000 kronor i ogulden hyra 

för det rum i bankens lokaler som Clarholm hyrt för sin verksamhet i Skandia försäkringsbolag.  Man 

önskar också njuta förmånsrätt i de möbler och i det gods som finns i det förhyrda rummet. 

Mycket stora lån har också tagits i tiotalet banker från Härnösand till Helsingborg. 

Wåxnäs bryggeri önskar ”full liquid” – 111 654 : 91 – för ”i vårt namn upptagna lån och utställda 

växlar” för vilka ingen valuta inkommit. Värmlands hypoteksförening  emotser 64 000 kronor, 

Uddeholms Aktiebolag 30 000,  Domkapitlet 18 000, Ångfartygs Aktiebolaget Elfdalen 13 000, 

Jolénska stipendiefonden vid läroverket  6500 kronor. 

 Fyrtiotalet släktingar, vänner och goda borgare i Karlstad har lånat ut pengar, skrivit på växlar och 

gått i borgen. Några exempel: sterbhusets skuld till brukspatron C.R. Andersson i Dömle är 65 500, till 

löjtnant C.F. Ahlmark 44 000, till svärfar Pihlgren 28 000, till den gamle senile lagmannen Weinberg  

16 000, till regementsläkare Haak 13 000. 

Så alla dessa damer, änkefruar och fröknar, med särskilt förtroende för den driftige bankmannen:  

änkefru Hardin  och fröken Marina Ahlmark alltså, Emelie Uggla, fröken Louise Lindström och  tiotalet 

andra. Fordran på 15 000 kronor är inlämnad av fröken Emelie Frödings förmyndare. Till fru Gustafva 

Frödings sterbhus häftar konkursboet i skuld med 7506 : 09. Clarholm hade utsetts till exekutor av 

Gustafva Frödings testamente och förvaltare av de medel, som enligt detta skulle fonderas. 

Men säkerheterna då?  Illusoriska säkerheter: ”inteckning uti Bredene, 2 mantal säteri”, ”50 aktier i 

Nors Jernbruks aktiebolag” , ”aktier i Seffle quarn” , ”af häradshövding Hj. Falk till min order utgifven 
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revers å 10 000 kronor samt en af samme Herre till min order utgifven förbindelse å 3000 kronor 

med borgen af Herr Major Wenzel Falk”  - 

Träsk! Kvicksand! 

 Kristina Lovisa Andersdotter anmäler sin fordran såsom tjänstehjon 65 kronor utgörande 12 

månaders lön att utgå med förmånsrätt enligt lag. Liknande inlagor kommer bland annat från 

statkarlen Jakob Jonsson, anställd som ladugårdskarl på Bredene, och  tjänstehjonet Karolina Enqvist, 

som för sin del har en fordran på 14 kronor utgörande två månaders lön. 

Glöm sedan inte alla de hopsparade medel som lämnats till Clarholm i hans position som 

överförmyndare och som efter hand i lönndom försvunnit ner i hans fickor. 

Bland handlingarna finner man också en räkning från en vinfirma i Bordeaux på 116: 50 för 50 

buteljer vin och en annan på cigarrer från Hallbergs i Göteborg: ”Los Magnificos” och ”Flor de 

Habana” för tillsammans 48: 25. Handlare Dahlgren begär ersättning för ett ankare punsch och en 

låda med tolv buteljer Cognac Martell. 

Lånekarusellen tar hysterisk fart under de tre sista månaderna fram till det ödesdigra pistolskottet i 

Säffle.  På den här tiden lånar Clarholm ihop över 150 000 kronor. 

Men hålen är alldeles för många och så öppnar sig då avgrunden slutgiltigt – 

Förbi! Allt är förbi! 

 

 

I ett brev till brodern Jacob Agardh skriver Emilia Fröding: ”Alla gamla Värmlandshus, solida i fordna 

tider, ramla nu över ända. Med  Clarholms självmord brast det löst och nu fortgår det, som det tyckes 

ohejdat. Geijrar, Andersson på Dömle, Falkar, Sölje – Nordströmar, Adlersparre, Hofsten, Oxehufvud  

med flera som jag ej nu minnes äro inne i virveln.”  

 

 

Ja, allt är förbi. Och nu, i april 1886, går Sommarro under klubban. Vem hade någonsin kunnat tänka 

sig något sådant? 

Ingen, absolut ingen! 

Fritz Clarholm – stadens mest solvente privatperson! 

Men nu alltså: exekutiv auktion ” avseende aflidne bankdirektör F. Clarholms konkursmassa och 

dennes för intecknad gäld i mät förklarade fasta egendom landeriet Sommarro”. 

Sommarro ligger 0.2 mil från Karlstad intill Klarälven, är en särdeles vackert belägen egendom, 

”innehållande i gott stånd varande byggnader” enligt följande:  
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1) en manbyggnad i timmer i två våningar under tak av asfaltspapp innehållande tre rum och 

kök samt förstuga på nedre och tre rum på övre botten, varjämte å norra gaveln av 

byggnaden ett tillbygge inom glasväggar och brädtak, egentligen avsett som sommarrum; 

2) byggnad avsedd sommartid till matsal och serveringsrum; 

3) tegelbyggnad av timmer innehållande tre rum, brygghus och källare; 

4) en drängstugubyggnad; 

5) två uthuslängor indelade dels i tre visthusbodar, dels stall för två hästar och tretton kor; 

6) ett växthus; 

7) badhusinrättning; 

8) stugubyggnad vid den till landeriet hörande dagkarlslägenheten Heddenäs. 

 

Jordmånen, bestående av blandad ler- och sandjord är av hög växtkraft och mycket god 

beskaffenhet och kan vinter- och sommarföda tolv kor och två hästar. 

Fastigheten är utmätsvärderad till 30 000 kronor. 

Sommarro! Clarholmarnas Sommarro, landeriet en gång uppfört av farfar Olof Clarholm. I 

familjens ägo i över åttio år – 

Ofattbart! Helt och hållet ofattbart! 

 

 

Ingen kunde ana vad som skulle ske. Den kommande katastrofen var oundviklig. Men inte en 

spricka i fasaden. 

Bara en person visste, och han visste exakt: Fritz Clarholm själv. 

Hans evakueringsplan ur en omöjlig livssituation var tidigt i detalj uttänkt och givetvis helt och 

hållet hemlig. En sak kunde han göra, dock.  

Den 25 maj tog han en livförsäkring på 100 000 kronor. 

Om en försäkrad begår självmord, säger försäkringsbrevet, ansvarar försäkringsgivaren för 

dennes livförsäkring om före självmordet 6 månader har förflutit från det försäkringsgivarens 

ansvar inträdde. 

På dagen 6 månader senare sätter han pistolen mot tinningen och trycker av  - 
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GULDET  FICK  MAKT ATT FÖRTRYCKA 

  

Som en fridsam rebell kom han hem till Karlstad igen, skräddargesällen Carl Daniel Forssell. I elva år 

hade han arbetat och vandrat omkring i Ryssland, Frankrike och England. Med nya idéer hade han 

blivit bekant, inte minst på de skandinaviska hantverkarnas stamlokus, Café de Danemarc  i 

Paris.”Kommunist” kallade han sig, men han definierade den nya läran som ”ett förverkligande av 

demokratin, av kristendomen i dess renaste form”. Han öppnade skrädderi men övergick efter några 

år till att ägna sig åt att trycka böcker och ge ut en tidning, Wermlands Läns Tidning, senare Nya 

Wärmlandsposten, i vilken han förde sina för politiska avkrokar som Karlstad alltför radikala åsikter 

till torgs. Angrepp på ”läseriet” gjorde att Nya Wärmlandspostens upplaga sjönk till 31 exemplar.  

Som något av en kuf sågs han i staden, dock samtidigt som rakryggad och duglig. Det förde med sig 

att han blev invald i stadsfullmäktige och dessutom utsedd till chef både för den frivilliga brandkåren 

och för stadens skarpskyttar. Ingen hade heller glömt att det var Forssell och ingen annan som 

genom sitt upprop i rättan tid kunnat formera de frivilliga nattpatruller som hade skyddat stadsborna 

och deras tillhörigheter den närmaste tiden efter branden. 

Tidningen skulle i sinom tid tas över av sonen Albin som kom att ändra namnet på tidningen till 

Karlstads - Tidningen, ett sannskyldigt rött skynke för samhällsbevararna. Redan under fadern hade 

emellertid skärpan i attackerna på det bestående samhället slipats. För att få fart på sitt lokalblad och 

utmana den etablerade Nya Wermlands – Tidningen lyckades det nämligen Carl Daniel att locka den 

unge kristinehamnsfödde himlastormaren  Anders Jeurling från Visby och Gotlands Allehanda till 

Karlstad. Något av ett genidrag skulle detta visa sig vara. Jeurling, publicisttalang av rang men också 

risktagare och entreprenör, skulle nämligen så småningom komma att bli grundare av och 

huvudredaktör för Stockholms – Tidningen, en tid störst i Norden.  

 Riktigt känd blev tidningen när biskopen Rundgren anmälde den till tryckfrihetsåtal. Tidningen hade  

anklagat den högdragne biskopen, en av de aderton i Svenska Akademien, för att hellre sitta bakom 

sitt skrivbord i sitt bibliotek än att aktivt leda sitt stift. Jeurling slog fast: Fortsätter biskopen med att 

ännu några år i ena som andra hänseendet sätta sitt ljus under en skäppa, kommer allmänheten till 

slut att totalt glömma bort att det finns en biskop i Karlstad. Artikeln slutade: ”Varför skola fåren 

aldrig, utom möjligen vid något finare kalas, få se sin herde?” 

  Domen blev fällande och Albin Forssell kunde inte styra sig: släppte veven till handpressen, ut på 

gården, sparkade av sig träskorna högt i luften, gav ifrån sig vilda glädjetjut. Detta var vad tidningen 

behövde!  Nu började man få samhällets stöttepelare att reagera på allvar. Tidningen kunde inte 

längre ignoreras. Den krävde svar på tal. Antalet prenumeranter steg samtidigt dramatiskt. Under 

Jeurlings tid fördubblades upplagan. Några år in på 1880 - talet uppgick den till cirka 2 500 exemplar. 

Huvudredaktör skulle så småningom Mauritz Hellberg komma att bli. Han hade, efter att ha bränt 

sina skepp i Uppsala, tvingats återvända till den stad där han hade tagit studenten, skandalomsusad 

och föraktad. Varg i veum blev han definitivt genom sin anställning i den vedervärdiga Karlstads 

Tidningen. 

I den radikalhumanistiska studentföreningen Verdandi hade Hellberg varit diskussionsledare. Ämnet 

hade varit äktenskapet och den fria kärleken och Hellberg hade gjorts till syndabock eftersom han 
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hade underlåtit att avbryta ”osedlighetsaposteln” Hinke Bergegren, som i ett längre inlägg låtit sina 

kätterska tankar beledsagas av ett, som många ansåg, direkt anstötligt ordval. Uppsalatidningen Fyris 

publicerade ett referat från debatten som samtidigt var ett indignerat utfall på fritänkarna i 

Verdandi. Saken var snart känd i hela landet. En oerhörd skandal, menade man, och skulden var 

Hellbergs. Det akademiska konsistoriet dömde honom till att under ett år vara obehörig till 

akademiskt stipendium. En framtida karriär som lärare eller ämbetsman var utesluten. 

”Brackioter” hade Hellbergs gamle klasskamrat Gustaf Fröding benämnt de självgoda borgarna i 

Karlstad, som demonstrativt tagit avstånd från den utrucklade och misslyckade studenten. Samma 

borgare skulle få känna på Hellbergs vassa penna. De ekonomiska orättvisorna, den stora massans 

politiska rättslöshet, tullfrågan, norrmännens rätt att bryta sig ur ett förnedrande 

lillebrorsförhållande – allt skulle bli föremål för den vanligtvis omdömesgille och balanserade 

redaktörens ettriga utfall.  

Karlstads - Tidningen bojkottades på herrgårdarna och av många postskjutsar. Den fick emellertid allt 

fler läsare bland industriarbetare och vanligt folk på landsbygden. 

Den höll på att bli en faktor att räkna med, även nationellt. 

 

 

Så dör då Fritz Clarholms kompanjon, magistratssekreteraren Hjalmar Falk, ”efter blott tre dagars 

illamående, troligen av hjärtförlamning”. Karlstads - Tidningen kan naturligtvis inte låta bli att skicka 

med honom att han föga, utöver sin tjänst, ägnade tid och intresse åt andra kommunala värv. 

Givetvis påminner tidningen också om att han under en längre tid varit Clarholms meddirektör i 

Wermlands Enskilda Bank, något som alltså minst av allt länder honom till heder. 

Den konservativa Nya Wermlands - Tidningen söker putsa upp den fläckade vapenskölden så gott det 

går: ”I sin krafts dagar var häradshövding Falk en dugande tjänsteman och i sitt enskilda liv en öm 

familjefader”. Emellertid blev honom de senare åren tunga, sedan han ”låtit sig bli indragen i 

hvarjehanda större affärstransaktioner, som icke slogo väl ut”.  Tidningen underlåter sedan inte att 

lyfta fram att det bland de närmast sörjande finns tre av magistratssekreterarens nog så 

namnkunniga bröder: en som bekant överste vid Värmlands Regemente, de två andra före detta 

majorer vid samma regemente. 

 

 

I början av mars 1891 anländer ett telegram från Kristianstad: ”Löjtnanten vid Wendes regemente 

Clarholm har begått sjelfmord medelst revolver. Anledning ekonomiska bekymmer. Han var son till 

den sorgligt bekante bankdirektören i Karlstad. Av sina kamrater vid regementet beskrevs han som 

´en synnerligen sympatisk och älskvärd personlighet som på sista tiden dock haft mellanstunder af 

svårmod och hypokondri´”. 

Ingen i hela världen kan väl annat än hysa medkänsla med den stackars fru Amelie Clarholm. Det här 

också! 
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 Försvann som en skugga till släktingar i Stockholm efter det riksbekanta skottet i Säffle gjorde hon. 

Så blev mamman allt klenare med svåra hjärtbesvär och hon måste tillbaka till Karlstad. Men aldrig 

man såg henne ute i trädgården ens en riktigt vacker sommardag, än mindre, naturligtvis, ute på 

stadens gator. 

Och så den gamle häradshövdingen då, som fallit av totalt de sista åren och gått in i minnesslöhet 

och total uppgivenhet.  

Det vore barmhärtigt mot alla om döden kom snart. 

 

 

I en annan tid, före det beryktade skottet och den isvind som gick genom så mångas bröstkorg – 

Pihlgrensgården med sitt stall, vagnbod och det lilla hönshuset, där gamla fru Pihlgren hade sina 

kycklingar. De höga lindarna och det kolossala gamla päronträdet som varje höst släppte sina små 

päron. Doften av flox och kaprifol från trädgården när man gick förbi på gatan. Rosorna därinne, de 

vita liljorna, resedan. Krusbärsbuskarna och jordgubbslandet. 

Umgänge snart sagt varje eftermiddag med ständiga kaffe- och saftbrickor: Karlstadssocietetens 

damer på besök, ibland med barn och rentav barnbarn. Med adelskalendern och olika släktböcker till 

hands genomgicks så återigen ett försvarligt antal av levande och döda ”gens de qualité” på bruk och 

gårdar i hela Värmland. I Värmland känner alla varandra, vet man ju och när man säger ”staden” 

menar man Karlstad. 

Så den gamle häradshövdingen på kvällspromenad, stram kanhända i det offentliga livet, godmodig 

och humoristisk privat. Han spänstade iväg på sin kvällspromenad, ofta i sällskap med den bullrige 

men i grunden godmodige regementsläkaren Haak. Med denne, med komministern Sjöholm och 

ibland rent av med landshövdingen kom han tillbaka. 

Länge sedan nu de storartade festerna här som när dottern Augusta gifte sig eller när man bjöd in till 

”thé och soupé” med hundra gäster i stora salen med sina breda golvtiljor, sina släktporträtt, sina 

antika möbler och sin stora ljuskrona. Två stora fönster erbjöd ett magnifikt panorama: älven, Västra 

bron och Hybelejens kvarn. Och på väggen satt skvallerspegeln. 

 Bekymmerslöst, gästfritt och behagligt, så levdes livet här då. 

Ett revolverskott förvandlade livet i många hem i Karlstad.  

I synnerlig grad även i detta.  

 

 

I februari 1892 sitter Mauritz Hellberg, kollegan, gamle klasskamraten Gustaf Fröding och Hjalmar 

Branting på Stadshotellet i Karlstad: konjak, punsch och cigarrer. Om gemensamma upplevelser i 

Uppsala talar Branting: med Hellberg mest om föregångaren till Verdandi, alltså R.K. – Radikala 
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klubben -  och om erfarenheter och  konfrontationer med kälkborgare och polisväsende, med 

Fröding i första hand om gemensamma upplevelser på krogar och bordeller. 

På andra sidan älven kan man skymta den gamla Hybelejens kvarn under rivning. I hundra år har den  

stått där, hög och dyster. Nu är dess dagar räknade. En dimma av murbruksdamm och mjöldimma 

har insvept staden i dagar. Och här hade alltså farfar Fröding en tid sitt spannmålslager. 

Men det var då det. 

- Hör ni kråkorna därbortifrån? frågar Fröding. Hör hur de sjunger: Kommande varder den dag 

då det heliga Ilion faller. 

 

- Nej, det är Bastiljen som faller, säger Branting. Bakåtsträvarnas bastion. Bort med skiten! 

 

- Här rivs för att få ljus och luft, kompletterar Hellberg. 

Det för in resonemanget på Strindberg, samtligas favorit. 

På  1880 – talet fick Rysslands nihilister många beundrare bland radikala författare och studenter i 

Sverige. Idoler blev den grupp studenter i Narodnaja Volja – Folkets vilja – som i mars 1881 genom 

ett bombattentat mördade tsar Alexander II. Den största idolen för Strindberg och Branting var 

studentskan Sofia Perovskaja, som medverkade till mordet och som utan att röra en min steg upp på 

schavotten. Ut till Strindberg på Kymmendö hade Branting kommit seglande med sin båt, döpt till 

Sofia Perovskaja, med röd flagga i aktern. 

Hjalmar Branting kommer om några år att bli Sveriges förste socialdemokratiske riksdagsman. 

Fortfarande är han huvudredaktör för Social – Demokraten men för tillfället ute på talarturné. I 

Karlstad är han emellertid ute i ogjort väder. Myndigheterna vägrar att upplåta en lokal för 

radikalpolitisk agitation. Logen Ägir är beredd att ställa sin lokal i Klara till förfogande men då inlägger 

Karlstads Spritförsäljningsbolag sitt absoluta veto. Om omstörtaren släpps in, kommer det årliga 

bidraget från Spritförsäljningsbolaget till logen att frysa inne. Ledningen för logen fogar sig direkt. 

Man tittar på varandra. Vad har vi att välja på? 

Kvällen kommer att sluta med att Fröding lånar Branting sitt eget rum och sin egen säng medan han 

själv sover på redaktionssoffan. 

Dessförinnan har man diskuterat bland annat Snoilskys och Rydbergs sociala diktning och Strindbergs 

Det nya riket . Och Henning Hamilton! 

Århundradets skandal! Hamilton – själva symbolen för det bestående samhället: ecklesiastikminister, 

lantmarskalk, envoyé i Köpenhamn, landshövding, ständig sekreterare i Svenska Akademien, ensam 

om att tillhöra sex av rikets sju akademier.  Ärkearistokrat, kungavänlig, tillsammans med Curry 

Treffenberg i frontlinjen när det gällde att bevara ståndssamhället. Fick röster vid ärkebiskopsvalet!  

Behängd med ordnar, hedersdoktor både i Sverige och utomlands. Men också morfinist och besatt av 

speldjävulen. Så avslöjas det att han har förfalskat sin brorsons namn på förbindelser till enorma 

belopp, den brorson som han dessutom var satt som förmyndare för! 
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Samtidigt blir det känt att han smusslat undan en stor del av den insamling som han arrangerat till 

Uppsala universitets 400 – årsjubileum, förskingrat ur Svenska Akademiens kassa samt att han har 

lurat av en änkeöverstinna alla hennes tillgångar på - tja, säg i alla fall ett par hundra tusen! 

 Vad händer nu? Ingenting händer! Hamilton åtalas aldrig! Han lämnar Sverige, bosätter sig i södra 

Frankrike, lever i högönsklig välmåga på pengar från Oscar II och bibehållen pension från både 

utrikesdepartementet och Serafimerordenskassan. 

Vem kommer ihåg det här litet drygt tio år senare? Inte många och det är meningen. Händelsen var 

så skandalös att den inte fick ha hänt. Alltså har den inte gjort det. Samhällsbevararna sluter sig 

samman, tiger och intrigerar. Total tystnad! Det är ju för fan tio gånger värre än Hamiltons eget 

brott! 

En lokal markering ifråga om Hamilton kan för övrigt göras. Seminarielektorn Albrekt Segerstedts 

hustru, ”Dicken” kallad, som tog livet av sig efter att ha stött sig med brackiotismen i Karlstad, hade 

ingen bruksförvaltare Bohman som far som det officiellt hette. Fadern? Henning Hamilton! 

Ibsens ”Samfundets stötter”. Den härskande borgerliga klassen är i moraliskt avseende genomrutten 

liksom den är ekonomiskt utan skrupler. Björnstjerne Björnson och hans drama ”En fallit”. Samma 

sak. 

Sedan har ju Karlstad som bekant sin egen Henning Hamilton: den i hela landet kände – ökände -

bankdirektören Fritz Clarholm. Och någonting börjar på att gro inom skalden … 

Släkten Fröding blev ju själv drabbad i konkursen: fru Gustafva Frödings sterbhus, omyndiga ”fastern” 

Emilie, farbrodern ”Abben” Fröding. 

I en krönika i Karlstads - Tidningen någon vecka senare skriver Fröding: ”Jag tycker inte om att prata 

politik … Nej, jag vill hellre ligga tyst och ensam på min soffa och se på rökmolnen från cigarren och 

bygga mig moriska bågar och lejongårdar och Abencerraganernas sal…” Men det går dåligt: ”Numera 

är det omöjligt att ligga och drömma om Abencerraganernas sal. Istället vill man gå ut på gatan och 

ropa: ´spjuttid, vargtid, onda tider´.” 

 

 

Ett par dagar senare, lördagen den 5 mars, publicerar Karlstads - Tidningen dikten ”Atlantis”. Den är 

skriven av signaturen G.F. Alla i Karlstad – tyvärr – vet vem författaren är. Det är Gustaf Fröding, ett 

ruttet äpple på det släktträd som i gångna tider erbjöd ”en sådan praktfull fruktskörd”. 

Fröding har misslyckats med allt. Med ett nödrop klarade han iland sin studentexamen. Med ett 

genant C i naturalhistoria – glöm inte att morfar Agardh var professor i botanik! Sedan följde några år 

i Uppsala i sus och dus. Utblottad och utrucklad kom han tillbaka till Karlstad. Utan vänner bodde han 

helt isolerad med sin depressionsbenägna mor och parasiterade på henne, det vill säga när han inte 

försvann veckovis till prostituerade i Viken och på Kvarnberget och fick släpas därifrån av någon av 

systrarna fullständigt söndersupen. På dårkistor i Norge och Tyskland har han också varit. En enda 

kontakt kom han att få, nämligen Mauritz Hellberg, som också som bekant hade gjort sig omöjlig i 
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Uppsala och sedan hamnat som redaktör på rabulistblaskan Karlstads - Tidningen, en tidning som 

varje rättänkande värmlänning tar som en död råtta mellan två björkklampar och bär ut ur huset. 

Släkten sägs vilja omyndigförklara Fröding och hysa in honom som fattighjon hos någon bonde. Ja, 

ännu värre: med omsorg om modern Emilia skriver hennes svåger Granroth att ett sätt att ”aflägsna” 

henne från den parasiterande sonen vore att skjuta ihop pengar så att hon kunde flytta till döttrarna 

Cecilia och Hedda i Göteborg, medan Gustaf, ”reducerad till en nolla”, som ”ett extra husdjur” kunde 

placeras hos systern Matilda på Slorudsborg. 

Han saknar all skam i kroppen! Trots att han fick reda på att han på det sättet skandaliserade sin 

släkt, gav han förra året ut en diktsamling! 

En ynkedom utan like är han. Löjtnant Kuylenstierna och en grupp unga officerare påminner honom 

mer eller mindre sofistikerat ständigt om detta. 

Om det finns något som småstadssocieteten vanligtvis fullkomligt ignorerar så är det dikter. Likafullt 

blir nu den här dikten allmänt samtalsämne och lockar folk som aldrig skulle ta i tidningen att 

åtminstone i avskrift läsa den; så många lösnummer hade tidigare aldrig försålts. Det sägs att dikten 

egentligen handlar om Karlstad och Fritz Clarholm.  

Det gör den, det är uppenbart. 

”Staden som sorlar från stranden/ står på en grund som är lera och slam./ En gång går hav över 

landen,/ går över städerna fram.”  Karlstad förstås!  Staden ligger i ett delta och skall ju i tidernas 

fullbordan sjunka under Vänerns yta allt enligt en lika envis som stupid profetia. 

Atlantis var, enligt Platon, en sagoö som till följd invånarnas allt sämre moral av gudarna dränktes i 

havet. Atlantis är, förstår var och en, Karlstad i den här dikten. Man behöver inte läsa allt och begripa 

allt svammel med ”koraller”, ”stjärnskimmer” och ”marmorborgar”. Det räcker mer än nog med att 

förstå att det här är en lumpen anklagelse och ett gement försök att väcka liv i saker och ting som alla 

mår bäst av att ha lämnat bakom sig. 

Lyssna: ”Guldet fick makt att förtrycka,/ rikmännens kast, en förnäm myriad,/ stal millionernas 

lycka,/ åt, drack och var glad,/ vann sin förfinings/segrar, och nöden/växte med segrarnas rad.” 

”Rikmännens kast!” Det är ju ärekränkning! Det är ju ett angrepp på alla, inte bara på Clarholm och 

Falk! 

Här så en övertydlig anspelning på Clarholm själv : ”Så efter mäktiga öden/sjönk och förgick 

Atlantidernas makt,/ folket, som självt gav sig döden,/ ligger i gravarna lagt./ Härligt begåvat,/ 

sjunket, förfallet,/ sist till sin undergång bragt!” 

Det borgerliga Karlstad tror sig veta att Fröding under åren skrivit kåserier och dikter som har drivit 

med livet här. Men ingen läser ju Karlstads - Tidningen. Ingen har tagit någon som helst notis. 

Med den här dikten är det något annat. Det är ett gement angrepp på en grupp medborgare som 

genom gemensamma ansträngningar gjort den askhög som var det gamla Carlstad till en modern och 

välmående stad. 

Det har gått sju år snart och de flesta har kommit vidare i sina liv. 
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Så rycks man tillbaka då och allt kastas i ansiktet på en igen. Och vilka idéer kan det här ge de 

upprorshjärnor som verkar bli fler och fler? 

Vem vände sig för övrigt den fullständigt uppgivna släkten Fröding till för att förmå läroverkets rektor 

att ge den hopplöse, kvarsatte unge mannen, som helt höll på att förlora fotfästet, hjälp att mot 

reglerna få börja på vårterminen och inte behöva driva omkring helt utan styrsel i ett halvår? Fritz 

Clarholm! Han lade naturligtvis orden rätt: Det här är ju ändå den store Agardhs dotterson! 

Här ett litet tack för det nu. 

Förbannade murvel! 

Dags för en kännbar markering, Kuylenstierna! 

 

 

Hjalmar Branting har alltså nekats möteslokal i Karlstad. Det har också agitatorn och skomakaren 

August Palm, ”Mäster” kallad, han som har gjort det här famösa uttalandet: ”Socialismen skall 

predikas även i Karlstad, även om det skall ske från själva taket till Nya Wermlands - Tidningens hus.” 

Med denne Palm hade socialismen i Sverige introducerats. Den svenska arbetarrörelsens födelse kan 

med viss rätt dateras till den 6 november 1881, då den låghalte Palm intog podiet i hotell Stockholm i 

Malmö och inför ett fullsatt auditorium höll ett föredrag med rubriken ”Vad vilja 

socialdemokraterna?” 

Hans proselyter skulle bli många. Hårdnackat motstånd kom att erbjudas dem av de 

samhällsbevarande krafterna. Se på Värmland det här året! Agitatorn Johan Kjellman har jagats iväg 

från plats till plats. Bara i Charlottenberg och i Arvika har han lyckats hyra lokal. Vad han predikar 

kallar Nya Wermlands - Tidningen ”gudsförnekelse och samhällsupplösning”. Han är en ”landsplåga” 

som med ”lögn, svammel och list” försöker inympa de nya, från kontinenten inhämtade idéerna i  

bruksarbetarna och sätta griller i huvudet på dem. 

I Karlstads - Tidningen upprepar Hellberg sin absoluta uppfattning: det är orimligt att myndigheter 

och enskilda i Karlstad  förvägrar politiska motståndare rätten att hyra möteslokal. 

Och han varnar för att man i så fall utsätter sig för risken att dessa politiska motståndare, vars 

aggressivare metoder han för egen del tar avstånd ifrån, väljer att ge uttryck för sina åsikter på annat 

sätt. 

Några dagar efter publiceringen av den raskt kända dikten ”Atlantis” brinner så landeriet Sommarros 

corps de logi ner till grunden  - 

Fritz Clarholms Sommarro! Att landeriet med sin magnifika sommarsalong självklart och direkt gick ur 

familjens händer i samband med konkursen, vad skulle det betyda? 

Ingenting! Sommarro är för många en evig symbol för –just! – rikmännens kast, för förskingraren 

Clarholm, för stortjuven Clarholm. För ynkedomen och kujonen Clarholm, han som smet iväg från 

livet!  
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Dikten kommer senare av världsfrånvända litteraturdiagnostiker att bland annat kallas ”ett 

musikaliskt virtuosstycke med levertinsk – heidenstamsk men ofrödingsk dekadent grundstämning 

”och ”ett exklusivt bidrag till skaldens ´divanbordspoesi´”. Man uppmanas också att inte heller 

blunda för den så ofta återkommande introspektiva – kalla det gärna narcissistiska – invinklingen 

eller dubbelprojektionen: ”härligt begåvat,/sjunket, förfallet,/sist till sin undergång bragt”. Skalden 

själv! 

Dravel! 

Vem begriper inte för det första att det här är en pamflettdikt, för det andra att det finns ett solklart 

samband mellan branden och den här diktens uppdykande i en beryktad skandaltidning?  

 

 

Redan Erik Gustaf Geijer hade insett att det fanns ett raskt framväxande industriproletariat i 

Värmland, ”en klass av proletärer, obesuttna, försvarslösa”, som tvingades framleva sina liv i yttersta 

fattigdom.  Och vad kunde hemmasöner, drängar, inhysingar, backstugusittare hoppas på? Ja, enligt 

landshövding af Wingård kunde de i varje fall inte räkna med egen jord ”förrän å kyrkogården”. 

Vem skulle inte lyssna på röster som lovar förändring? 

Och det räcker inte med hetsande röster. Se här vad vi kan ha att vänta oss: i tidningen läser vi om 

hur polisen beslagtagit ett paket med andra klassens explosiva varor adresserade till en känd 

ungsocialist i Deje. 

Här står det också om förhållandena i Norrköping: ”På grund av de låga förtjänsterna bringas hela 

familjen in i fabriken. Familjelivet rubbas, och de små barnen utvecklas till gamänger, flickorna till 

prostituerade. Prostitutionen har en förfärlig utbredning i Norrköping. Minst varannan fabriksflicka, 

ja t.o.m. gifta kvinnor stå under polisens tillsyn.” 

Sker inte detsamma i Karlstad? En läroverkspojke som förvirrar sig upp på Herrhagen blir överöst 

med smädelser och de sorgligt ryktbara pojkarna här kastar dessutom isbitar och till och med stenar 

efter honom. Vissa av sömmerskorna i Viken och på Kvarnberget kallas ”syhästar”, eftersom de 

drygar ut sina inkomster med prostitution. 

Vart är vi på väg? 

 

 

Väckelserörelsen tog tid på sig att komma till Karlstad men väl här etablerade den sig snabbt och fick 

ansenlig utbredning. 

En missionsförening hade sett dagens ljus i Viken redan ett par år före branden. I Svenska 

Missionsförbundet togs den upp 1879 och när den karismatiske P P Waldenström året efter 

framträdde i Betlehemskyrkan –”Bettlarekyrkan” - framkallade detta en folkvandring av aldrig skådat 

slag i staden. Kyrkan var fullsatt timmar i förväg, gatan utanför var packad av folk. Åtminstone 3000 
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personer torde ha uppfattat åtminstone något av Waldenströms tankar om och tolkning av 

försoningsläran. 

Missionsförsamlingen kom att bli den dominerande frikyrkan. Metodisterna kom att spela en 

underordnad roll, medan baptistkyrkan fick betydligt fler medlemmar. Det första baptistdopet i 

Värmland torde för övrigt ha ägt rum i hemlighet i Stora Sundstatjärn i slutet av maj 1878. 

Inga allvarligare konfrontationer med statskyrkan kunde noteras och kampen om själarna mellan de 

olika frikyrkorna var i hög grad nedtonad. Samstämmigheten kom att materialisera sig inte minst när 

den nya teaterbyggnaden invigdes: samma kväll höll frikyrkorna gemensam förbön eftersom synden 

nu gjorde sitt intåg i staden. 

Boltzius då, den omstridde undergöraren i Skåre som botar sjuka med oljesmörjning, handpåläggning 

och bön? 

Den förnäme gamle biskopen Rundgren och den bondske och flottige Boltzius. 

Tala om varandras totala motsatser! 

 

 

Andra idéer, andra tankar än socialismens kom även de invandrande till Karlstad under 1880 - talet, 

betraktade med skepsis förvisso men inte alls med samma absoluta avståndstagande. Frimicklarna 

var ett bekymmer i sig men ställde trots allt inte till med en massa bekymmer, eftersom de inte 

väntade sin lön förrän i himlen. Med socialisterna, djävulens barn, förhöll det sig annorlunda. Här 

gällde det att mota Olle i grind. 

Trots att förutsättningarna för Frälsningsarmén att finna en möteslokal i Karlstad bedömdes som 

ringa lyckades det till slut en energisk stabsofficer att få hyra ett gammalt mälthus i Viken. 

Vid det första mötet var visserligen mycket folk närvarande, men ingen själ sökte frälsning. En del 

”oroselement” var närvarande, och detta föranledde myndigheterna att förbjuda Armén att 

utsträcka mötena längre än till 21.00. 

Snart var emellertid isen bruten . Förbudet hävdes tämligen omgående och efter några veckor kunde 

löjtnant Enström utropa: ”Segern är vår, ty vår Herre heter Jehova! 28 själar har sökt och funnit 

frälsning!” En av de frälsta, en man, vittnar: ”Jag har gått enkom tre mil för att bliva frälst och nu är 

jag det. Då jag kom till staden möttes jag av en bekant som sade: ´Det är kallt idag, kom med på 

krogen skall jag bjuda på en sup!´ Jag gick med, men supen kom ej över mina läppar utan jag gick ut. 

Då ropade min vän: ´Varför dricker du ej?´ Jag svarade: ´Nej, jag har ej kommit till staden i det 

ärendet´ , och så gick jag till Frälsningsarmén. Kommen in här bad jag: ´Käre Gud, låt mig ej komma ut 

härifrån innan jag får min själ frälst. Och nu har jag fått vad jag sökte!´” 

En kvinna vittnar samtidigt: ”Tänk vad rik jag är nu. Nu skall jag sjunga om Jesus, fastän jag har 

förlorat tänderna!” 

Hallelujamöte blev det, och med tårar i ögonen deltog alla närvande Guds barn i sången. 
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Några månader senare spelar hornmusiken vid Forshaga bruk i samband med tre möten och vänner 

och soldater viftade med sina näsdukar så det blev så varmt för syndarna att tre stycken bestämde 

sig för att gå över på Herrens sida. 

En kårlöjtnant från Karlstad får visserligen 11 dagars fängelse  för att ha hållit ett friluftsmöte på en 

privat gård och en annan fick ”solen i Karlstad att gå i moln” efter att ha överträtt ett mötesförbud i 

Norrköping, vilket renderade honom 8 dagar bakom lås och bom, men kårledningen tvekar inte: 

Jesus av Nasaret är förvisso med oss. Botbänken fullkomligt belägras av helgelsesökande. 

Allt tyder på slutlig seger. Håll i och tro blott, kamrater, och vi skola se härliga ting ske här i Karlstad! 

 

 

   Som landshövding i Dalarna fann sig Curry Treffenberg väl tillrätta. Han trivdes med dalkarlarna, 

dalkarlarna trivdes med honom. En magnifik galjonsfigur var han, ett rytande lejon som ingen, ingen i 

hela Sveriges land, kunde stå likgiltig inför. En arbetskarl dessutom och en kärleksfull make och far. 

Men familjen drabbas av tragedi: den bara 18 – årige sonen Carl drunknar på nyårsdagen 1885 när 

isen brister under honom. Den store kraftkarlen skakas i sitt innersta. ”Det var ett förfärligt slag som 

drabbade mig och min hustru”, skriver han till en vän.”Jag känner på mig att jag aldrig mer skall resa 

upp mig … Visst arbetar jag i min tjänst, men det sker icke med glädje, utan med sammanpressadt 

hjerta.” 

Några år senare ”aflider stilla” sonen Ivan som tonåring, sjuklig och olyckligt ”efter”. Tyst står 

Treffenberg åter i Karlstad vid svärföräldrarnas gravplats med en blek hustru, sonen Ernst och de två 

storgråtande döttrarna Eva och Elin och ser kistan sänkas ner i jorden. Ja, Herren gav och Herren tog. 

1892 får han själv beskedet om att han sannolikt drabbats av en allvarlig sjukdom: han uppvisar 

symptom på blodkräfta. Han ansöker om pension, vilket beviljas. Dalkarlarnas hyllningar är 

översvallande och avskedsfesterna många. I riksdagen sitter han emellertid kvar mandatperioden ut, 

med tanke inte minst på de signifikativa retoriska utbrotten till synes fortfarande obruten.  

Men bara till synes: barndomens tragik med faderns fega flykt till Danmark efter att ha lurat sina 

borgenärer, moderns död när han var tolv, de bägge systrarnas död. Det han trodde att han hade 

lämnat bakom sig kommer nu tillbaka. Så de egna sönerna! Han är sjuk, han är trött, han är gammal. 

 I riksdagen pläderar han till mångas förvåning om bildandet av en fond för olycksfalls- , sjukdoms- 

och ålderdomsförsäkring för arbetare liksom han drar en lans för bageriarbetarna med tanke på 

deras orimliga arbetstider. 

Vilket skall hans eftermäle bli? Han vet nog nu när arbetarmakten snart står för dörren: ”Skurk! Var 

beredd vid årets slut, då en dolk eller en pistol väntar er!” 

Han vet att han kommer att bli ihågkommen för alla tider för en sak: Sundsvall 1879. Det han 

åstadkommit därefter skall falla i glömska. Inte ens dalkarlarna skall i en framtid komma ihåg honom. 

Han är för alltid varg i veum. Han är en historiens förlorare. Vad båtar honom nu hans förmögenhet? 
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Makans bror, den fine och försynte filosofie doktorn och läkaren Conrad Höök satt som privatman på 

herrgården Marieberg i Karlstad; en hjärtåkomma hade gjort att han redan efter några år som läkare 

hade valt att dra sig tillbaka. Ofta befann han sig som gäst hos vännen och bankdirektören Fritz 

Clarholm på dennes landeri Sommarro. 

Själv bodde den anspråkslöse doktorn i en flygel. För att inte pigorna skulle behöva bära maten till 

honom över gården, intog han alltid sina måltider i huvudbyggnaden. 

Ett bekymmer återkommer allt oftare: Vad ska hända med den härliga skog som hör till landeriet när 

han själv är borta? Han är ogift och saknar ju arvingar. Krafterna börjar svika honom på allvar och han 

tar allt oftare upp den här frågan med systern Ebba och någon gång även med hennes make, Curry 

Treffenberg. Till slut formulerar han en innerlig önskan, inte ett testamentarisk förordnande: ”Om 

Marieberg efter min död försäljes, så låt åtminstone ej skogen komma i afverkares våld. Skänk den då 

hellre till staden emot betryggande garanti för dess framtida bestånd och vård. Det är min innerliga 

bön. Marieberg den 3 maj 1892. Conrad Höök.” 

 Curry Treffenberg hade kunnat komma över Marieberg, men de båda makarna var helt överens om 

att uppfylla Conrad Hööks vilja och sedan denne avlidit, utfärdade de ett gåvobrev till staden på 

skogen som tillhörde herrgården, utgörande 19 hektar och 39,2 ar. 

En bättre klang än i landet i övrigt måtte väl namnet Treffenberg ändå kunna få åtminstone i 

Karlstad! 

Året efter skulle landshövdingen följa sin svåger i graven. Mot slutet fick sjukdomen ett hastigt 

förlopp och han avled den 1 september 1897. 

Den forne dalahövdingens stoft anlände till Karlstad i järnvägsvagn. Denna speciella likvagn var 

beströdd med granris på golvet.  Praktfulla kransar prydde väggarna. Klockan 3 på eftermiddagen 

anträddes så det långa sorgetåget under klockringning från järnvägsstationens huvudentré till 

domkyrkan. 

Treffenbergs gravsten i råhuggen granit mellan två åldriga Ornäsbjörkar på Östra kyrkogården är av 

majestätiska mått. En infälld, grönärgig porträttmedaljong i koppar pryder den. 

I exakt vinkel på andra sidan Rudsvägen finns då svärföräldrarnas, svågerns och de bägge sönernas 

grav. Man får gå till gravboken för att få dokumenterat att Conrad Höök verkligen vilar här.  

I sin anspråkslöshet har han till och med avstått ifrån både att ha en egen gravsten och att ha sitt 

namn på föräldrarnas: ”Stilla ock mitt stoft må gömmas/ i den tysta jordens famn./ Må det rum av 

jorden glömmas, /där jag vilar utan namn –” 

”Liket svepes i en af min mor sydd skjorta”, lyder en av hans egna anvisningar inför begravningen. 

Han vill även ha vita ullvantar. Han tillägger dock: ”Såvida inte Ebba vill ha dem”. 

 

 

”… där jag vilar utan namn” – 
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Som en främmande men till det yttre åtminstone självmedveten fågel – nog inte bruksförvaltare 

Bohmans men väl lantmarskalken greve Henning Hamiltons hemliga dotter -  hade den nygifta fru 

Frederique (”Dicken”) Segerstedt kommit till Karlstad från Stockholm. Spirituell och glättig förvisso, 

om än med lätt teatraliska manér. Klädedräkten var av elegantare snitt än man var van vid att se på 

stadens gator och det noterades omgående att unga frun gärna stoltserade i sitt kortklippta ljusa hår. 

Alla damer i staden annars satte naturligtvis upp håret, hade hårkorg och bar hatt; allt annat var 

fullkomligt otänkbart. Detta var ett illavarslande tecken: fru Segerstedt var förmodligen en 

”blåstrumpa” med förskräckliga, moderna idéer. Det bidrog från början till skepsis och 

ifrågasättande. 

Dicken hade gift sig med den allvarligt lagde, strikte och strävsamme seminarieadjunkten Albrekt 

Segerstedt. Att detta var ett omaka par framgick snart med all önskvärd tydlighet. Makarna fick i rask 

följd fem barn, som modern snart nog kom att tappa greppet om. Hemmet förföll, trots 

seminarieadjunktens alla ansträngningar. Istället började ryktet gå att hans fru öppet flirtade med en 

av stadens mera kända ungkarlar. En tid föreföll hon för övrigt att ha förlöpt hemmet. 

Lättretlig och nervös kom hon tillbaka. Apatisk kunde hon sitta dagarna i ända i salongen i den stora 

våningen medan barnen stimmade fritt i rummen bredvid. 

Vid bara 37 års ålder valde så den en gång så paranta fru Segerstedt att förkorta sitt liv; ingen trodde 

på den officiella dödsorsaken ”hjärnhinneinflammation” eller på det ”fleråriga maglidande” som 

släkten halvhjärtat hävdade. Alla i Karlstad – till och med läroverkspojkarna –  hade vetat att hon var 

morfinist.   

Precis, för övrigt, som den förmodade fadern, den ”vidlyftige” Henning Hamilton, kunde den 

välorienterade fylla i. 

En gång var Dicken Segerstedts grav en grön kulle. Sonen Torgny, som förlorade sin mor som barn, 

gick ibland för sig själv bort till kyrkogården. Vatten till de blommor som han hade med, hämtade han 

i älven i en bleckburk. En väldig hög vissna kransar och buketter låg i sluttningen ner mot vattnet och 

spred en doft av förgängelse som helt enkelt varje gång kom att fylla honom med ångest. 

Besöken vid moderns grav upphörde. Ingen annan i släkten kom heller att visa graven någon 

uppmärksamhet. Till slut fanns egentligen ingenting kvar av gravkullen. Man jämnade ut den och 

förlängde en grusgång som kom att gå rakt över den. Inga protester avhördes från anhöriga. 

Långt senare, en hög och kall februaridag, skulle Torgny Segerstedt för sista gången komma tillbaka 

till kyrkogården. Men inte till moderns skövlade grav, utan till den där hans ”goda fe” Anna 

Schröderheim vilade. Livet igenom hade hon varit hans stöd som en oegennyttig ställföreträdande 

modersgestalt. Senare skulle han skriva: ”Förr eller senare stå vi alla en kall vinterdag och ser ut över 

vår barndomsvärld. Älven ligger där frusen och vit, och snön ligger djup över allt. Man står där mol 

allena medan solen sjunker klar och stor i väster. Det är stort, tyst och stilla. De dödas vårdar ligga 

där. Deras minnen omsvärmar en. Allt i denna omgivning, som ligger framför en i den underbart klara 

vinterdagen, allt är förtroget, som endast barndomens nejd kan bli, och allt är så främmande och 

fjärran som endast det alltför levande minnet kan vara. Så kommer man så småningom underfund 

med vad det är att vara en enskild människa, en ensam människa.” 
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Så Fritz Clarholms gravsten då. Är det en gravsten? 

Ett stort, plant stenblock i gruset. Ingenting annat. 

Varför ser det ut så här? 

Ingen vet. 

 

 

Om det nu inte ligger till så här.  

För den som medvetet och av fri vilja avhänt sig livet finns ingen nåd. Han har brutit mot budordet 

”Du skall icke dräpa”. I minst lika hög grad gäller budet ens eget liv. Skam och vanära har 

självmördaren dragit över sig och sitt namn. Han har – som Fritz Clarholm - ingen plats i en 

familjegrav. Förr begravdes självspillingen i skogen av skarprättaren, utanför kyrkomuren i ovigd jord 

eller, fasansfullt nog, norr om kyrkan. 

Fruktansvärd sak att här ha sitt sista vilorum! På domens dag skall alla kyrkor falla mot 

olycksväderstrecket norr. Ingen här begravd får därigenom minsta möjlighet att stå upp! 

En självspillings lik har hedervärda människor i alla tider tagit avstånd ifrån. För deras särskilda 

förmåga att gå igen måste man till varje pris skydda sig. 

Förr fanns på många kyrkogårdar för varje aktuellt tillfälle öppnade trappsteg i stenmuren som hjälp 

åt dem som bar in självspillingar på kyrkogården; dessa var inte värda att tas in genom den vanliga 

porten. Genom att bära in liket på det sättet, hade man försäkrat sig om att den avlidne skulle bli 

kvar på kyrkogården, eftersom gengångare bara kunde komma ut samma väg som de kommit in. Så 

genom att efter varje gång lägga igen de här trappstegen hade man försäkrat sig om att 

självspillingen skulle bli kvar på kyrkogården. 

För att förhindra att avlidna skulle gå igen band man ibland ihop deras fötter . Det gjorde man till 

exempel med Karl XII. Tidigare slog man en påle genom kroppen, särskilt när det gällde grova 

brottslingar. 

Fritz Clarholms gravsten? Det här stenblocket är ingen gravsten. 

Se själv: inget namn. En självspilling skall glömmas bort så fort som möjligt. 

Stenblocket har helt enkelt placerats här för att det skall vara för tungt för honom att flytta. Han skall 

aldrig kunna ta sig upp. 

Vem som har sett till att det har kommit hit?  

Det kan väl kvitta. 

Fritz Clarholm är borta för alltid. Han skall aldrig kunna komma tillbaka som gengångare. 
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All den misär, sorg, uppgivenhet och förtvivlan som han orsakade fattiga, änkor och föräldralösa barn 

är äntligen, åtminstone så långt det är möjligt, revanscherad. 

Den här gravplatsen illustrerar det som ovillkorligen måste ske: uppgörelsen kommer och 

privilegiesamhällets illusoriska stöttepelare ramlar – vräks!  - överända. 

Så är det bara. 

Se här! 

Resten är tystnad, en evig tystnad. 

 

 

Ändå: vem har sett till att stenblocket har kommit hit? Kan det vara ”starke majoren”, spöket 

Lilliehöök?  

Icke! Här gäller det att hålla isär saker och ting. 

Lilliehöök är ”gamle majoren”. ”Starke majoren” är Cedercrona, han som på sin tid förde ett strängt 

regemente över sina egensinniga älvdalingar. En jätte på Aurenaberget  hade slungat en sten mot en 

antagonist på Ekensberget.  Den nådde dock inte fram utan föll ner nära den plats där Ekshärads 

kyrka skulle byggas. Stenen ansågs lämplig som byggnadsmaterial men socknens alla hästar orkade 

inte flytta den. Då kom majoren, körde iväg den med en enda av sina hästar till chefsbostället Hjeltin 

och reste den ensam här. Där står den än idag. 

Cedercrona! Det var en kraftkarl! 

In på Trossnäs fält till ett möte kom han med sina tvåhundra älvdalingar. Halt gjorde han i tältgatan 

så jorden sjönk två alnar. Då hörs en röst ur molnen: 

- Vad är detta? Och vem är det som sådant gör? 

Då svarade Cedercrona och det osade brända horn ur mustascherna: 

- Dä ä ja, just ja å ingen annan, major Cedercrona mä älvdalingera! 

Det blev tyst en liten stund. Sedan hördes rösten igen ur en glugg i molnen: 

- Bra gjort, major Cedercrona med älvdalingarna! 

Och därmed small gluggen igen och det blev tyst. 

Nej, stenblocket har absolut inte bringats på plats av den fredlige ”gamle majoren” Lilliehöök och 

naturligtvis inte heller av ”starke majoren” Cedercrona. Gallimatias! 

Men kanhända av personer som samtidigt skulle kunna ge upplysningar om branden på Sommarro … 
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1905: MÄRTA  ODÉN  GRIPER IN I VÄRLDSPOLITIKEN 

 

Karlstad i början av den skickelsedigra sommaren 1905: pingsten närmar sig med skolavslutning och 

studentexamen; även i Idiotskolan är läsåret till ända. Sedan en dryg månad har Stadsträdgårdens 

sommarrestaurang slagit upp portarna. Supén kostar 2.50. Damkapellet Mikloska konserterar. Det 

unga Karlstad drar åt sitt håll: till Borgmästarholmen för att för 25 öre till syndaskrynklets – 

dragspelets – toner komma dansbanans bräder att gunga och kvida, dricka kaffe, i lönndom spetsa 

läskedrycker och för all del också ägna sig åt folklekar. Samtidigt har fruntimmersbadet i Klara 

öppnat. 

Allt fler velocipedryttare, väl medvetna om en viss exklusivitet, söker sig ut från stadens hank och 

stör på utflykt, varför inte till Bryngfjordskällan? Lagermans lemonadpulver ”Tomten” tillhör den hart 

när obligatoriska utrustningen. 

Man är ung bara en gång. Vem orkar bry sig om det här eviga unionskäbblet? 

Andra bekymrar sig förvisso. ”Disse lurige baggera!” utlåter sig lektorn i kristendom vid Karlstads 

Högre Allmänna Läroverk, tillika prebendepastorn på Hammarön, John Börjeson, ”Skinnet” 

gemenligen kallad. Nu visar det sig att norrmännen på ett skamlöst sätt, i skarven av ett svenskt 

ministärskifte, har utnyttjat den åldrige kungens svaghet och helt enkelt i en vink passat på att slinka 

ut ur unionsförpliktelserna. Kungen har inlagt veto mot att stortinget har antagit en ny konsulatlag. 

Den norska regeringen har som följd av det avgått. Kungen har funnit sig överrumplad och slagit fast 

att han inte kunnat få en ny ministär till stånd nu. Christian Michelsen, den norske statsministern, har 

med hela stortinget bakom sig – ingen norsk minister skulle ingå i en ny regering – helt enkelt strukit 

”nu”. Alltså: kungen kan inte bilda ny regering. Det betyder, menar norrmännen, att han har avsatt 

sig själv som norsk kung och att landet därför kan gå sin egen väg. 

Nu slår stämningen i Sverige om. Den har tidigare varit obestämd och på vänsterkanten klart 

norskvänlig. Men det här draget av norrmännen upplever många som förödmjukande för den gamle 

monarken, som inte getts tillfälle att abdikera om han nu hade valt den utvägen. 

I Karlstad harmas den ultrakonservativa Nya Wermlands – Tidningen över den ”trätlystne grannens” 

kupp. Den norska knytnäven i ansiktet! En skamlöshet utan gräns! ”Det sjuder i varje svenskt bröst 

vid blotta tanken på den hänsynslösa skymf, som tillfogats svensk ära och svensk rätt.” Norrmännens 

agerande är ett ”vansinnigt tilltag” och situationen kräver ”militär exekution mot en upprorisk 

landsända”. 

Karlstads - Tidningen är ju en rabulistblaska, ingenting annat. Mauritz Hellberg, avskydd och baktalad 

för sin radikala mening i stort som smått, deklarerar att Norge är ett demokratiskt föregångsland. Se 

nu, skriver han, så tvångsfritt och höviskt Norge gör en statskupp. Utan bråk och uppträde, lugnt och 

värdigt men samtidigt raskt och beslutsamt! 

NWT påminner sin läsekrets om att Värmlands gräns mot Norge är drygt tjugofem mil lång. Kom ihåg 

hur västra delen av landskapet förhärjades av Hannibal Sehestedt och hans anhang på 1640 – talet! 
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Kyrkklockorna ringde i Karlstad, trummor dunkade, illavarslande rykten gick om fienden, som kunde 

vara förhanden när som helst. Det lär bli etter värre den här gången. Det finns bara ett alternativ: att 

slå till först. 

Skall vi för övrigt finna oss i att gatpojkarna i Kristiania inhandlar kungens porträtt för 5 öre för att 

sedan riva sönder det och stampa på det? 

Men till Malmtorget kallas Karlstads arbetarskaror till möte i syfte att uttala sin bestämda mening i 

unionsfrågan. Cirka 1500 personer lyssnar till ett agitatoriskt tal av Mauritz Hellberg och man enas 

om en resolution: Fred med Norge! 

Onda rykten fördystrar högsommaren. Ute på Trossnäs grips en misstänkt, civilklädd individ. Han 

visar sig vara en norsk generalstabsofficer, som istället för att besöka en påstådd kusin i Arvika har 

fotvandrat därifrån för att kunna skärskåda svenska brobyggen. Han återförs över gränsen av en 

svensk officer. 

I Kil skrämmer de norska lokförarna upp årets rekryter när de kommer på perrongen. De lyser på en 

kilometers avstånd i sina skinande blå uniformer. Perfekta levande måltavlor! Men vid Lier ligger 

elitförbandet Norska Jägarekåren i sina nya fjällgrå uniformer. De rör sig ute i terrängen som tjuvar 

om natten utan att synas. 

”Ja,  dä ä för ille dä här. Dä ä för ille!” Kyrkoherde Börjeson har sin uppfattning helt klar och den låter 

han dela med sig av både på kyrktrappan och på gatorna i Karlstad när han möter bekanta. 

Själv reste han minsann i gränstrakterna förra sommaren. Och vad fick han se på den norska sidan? 

Stora upplag av taggig stängseltråd, av samma slag som engelsmännen använde mot boerna! 

Stängseltråden fångar upp den anstormande, sliter sönder bröstet på honom och river upp magen så 

att tarmarna kväller ut. Sedan väntar den mest fruktansvärda dödskamp. 

Börjeson slår ut med armarna: ”Dätte ä för grymt! Dätte ä för fegt! Skönjeligen!” 

Det kan bara inte accepteras. Norrmännen är ett folk av edsbrytare och lagkränkare. De måste 

bringas till besinning och reträtt! 

Så börjar då den 31 augusti förhandlingarna i Karlstad, som har goda tågförbindelser och kan erbjuda 

ståndsmässig förhandlingslokal – Frimurarlogen – och därtill lika ståndsmässiga hotell. Grand Hotel 

slår upp portarna för den svenska delegationen medan norrmännen tar in på Stadshotellet, det 

Stadshotell som kan stoltsera med elektriskt ljus i staden; direktionen har nämligen året före låtit 

installera ett eget elverk. 

Stadshotellets ägare, direktör Fredrik Odén, har många vänner bland officerarna på Värmlands 

Regemente ute på Trossnäs som i dessa tider förvisso vädrar morgonluft. Han markerar med, kan 

man tänka, ett sardoniskt leende sin egen uppfattning i unionsfrågan. I festsalen, som är den norska 

delegationens matsal, låter han hänga in ett porträtt på Oscar II, norrmännen förhoppningsvis till 

förtret. Det uppskattas inte heller. En sekreterare anmodar Odén att ta ner tavlan. Denne vägrar. 

Christian Michelsen i egen hög person gör samma framställning, därtill med lätt rynkade ögonbryn. 

Nej, Odén viker inte. 
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Det hela slutar med att de svenska statsråden genom hotelldirektionen på Grand Hotel får utbe sig 

om att få låna porträttet några veckor! 

Nu är också världspressen på plats i Karlstad. Och minsann är inte staden en angenäm bekantskap: 

de trädkantade, påfallande breda gatorna, ljusets spegling i älven, det nyrestaurerade residenset. Så 

Stadshotellets vita, illuminerade väggar, balustrader och gröna träd. På terrasserna mot Klarälven 

finns små bersåer inramade av granar nersatta i vatten. I Konsertsalen kan man avnjuta Puccinis ”La 

Bohème”, framförd av Romas orkester under signor Ballerini. Titta också på den graciösa 

springbrunnen med pojken och flickan under sitt paraply!  

En genant småstadsvana dröjer sig emellertid kvar i den annars charmanta lilla staden Karlstad. 

Invånarna bör lära sig att man passerar varandra till vänster, till exempel i kastanjeallén på 

Kungsgatan. Som det nu är, tvingas man hela tiden väja för att inte kollidera. Gör som Göteborg 

gjorde för väl tjugo år sedan! Sätt upp skyltar med ”Gå till vänster” på varenda lyktstolpe! 

Efter en veckas överläggningar är det uppenbart att förhandlingarna kört fast. Oenighet råder 

framför allt om de nya gränsbefästningarna mellan Fredriksten och upp mot Kongsvinger som 

norrmännen byggt under de senaste tio åren och som svenskarna nu kräver skall raseras; NWT kallar 

dem utan vidare för ”mordnästen”. Tonen skärps. Den svenske statsministern Christian Lundeberg 

citerar för sin del stortingsprotokoll och tidningar från 1901, där man kan läsa att de nya 

befästningarna kan vara nyttiga och nödvändiga för Norge vid ett fälttåg för att ta tillbaka Bohuslän. 

Man beslutar sig för att göra ett uppehåll i förhandlingarna för att i Stockholm respektive Kristiania 

konsultera regeringskollegor och parlament. Vilda rykten går snart i Karlstad: norrmännen har inte, 

som svenskarna, beställt rum för de fortsatta förhandlingarna. De kommer inte tillbaka! Det betyder 

krig. Vem kan tro något annat? 

Det är nu, om man får ta i, som Märta Odén, en i sammanhanget kanske inte helt försumbar person, 

träder in på den världspolitiska scenen. Nå, träder och träder. Hon är snart två månader och skall 

bäras fram till dop. 

Till Karlstad anländer från Stockholm för denna händelse direktör Wilhelm Strandberg, restaurang 

Metropol, med fru liksom direktör Gustaf Steinwall, Operakällaren. Med på samma tåg är för övrigt 

arkeologen, filosofie doktorn Knut Kjellmark, dels för att undersöka sanningshalten i ett rykte om ett 

vikingaskepp någonstans i jorden intill Hammarö kyrka, dels för att kasta ett öga på de kistfynd den 

envetne prebendepastorn Börjeson härute har gjort under golvet i sin kyrka. 

På kvällen möts Strandberg och Kjellmark, som har rummen bredvid varandra, i en av korridorerna 

på Stadshotellet. Strandberg är bestört. Han har tänkt lägga ner litet saker i en skrivbordslåda men 

först efter flera minuters kamp lyckats få upp den. Något har kilat sig fast. Till slut har han ryckt till 

och fått upp lådan. Då har det avslöjats vad som orsakat problemet: en kvarglömd karta! 

Under laddad tystnad undersöker de bägge fyndet. Det är ingen tvekan. Det är en norsk militärkarta 

med inprickade truppbeteckningar! En diskret kollationering med direktör Odén ger klart besked: 

rummet beboddes av den norske militärattachén, adjungerad till den norska delegationen. Denne 

har helt enkelt gjort en till dekapitering gränsande fadäs och glömt kvar sin karta, sin hemliga karta. 

Och norrmännen som hävdat att inga trupper har marscherat upp mot gränsen. De har ljugit! 
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Två sammanbitna män bordar nattåget tillbaka till Stockholm: Strandberg och Kjellmark. Detta måste 

snarast komma till regeringens kännedom! 

När förhandlingarna återupptas den 13 september – det har visat sig vara en ren lapsus av 

norrmännen att inte boka om rummen  -  svävar inte Lundeberg och svenskarna  i ringaste tvivelsmål 

om att norrmännen per omgående skall tvingas inse att det är dags att justera tonläget en smula. Det 

är ju uppenbart att de har farit med osanning. Låt oss nu äntligen se varandra i ögonen och talas vid 

som statsmän! 

Patruller står vid gränsen ett par hundra meter från varandra. 42 svenska örlogsfartyg har lämnat 

Göteborg och gått mot Strömstad. Ett rykte på torget härnere säger dessutom att två svenska 

soldater dödats. 

Allvar! Och nu tar Lundeberg befälet: han låter låsa in sig tillsammans med Christian Michelsen i ett 

mindre, enskilt rum på Frimurarlogen. 

Hur hela historien med den svensk – norska unionen ändade vet vi. Lördagen den 23 september 

kunde man äntligen signera den kompromiss som betydde unionens fredliga upplösning. I 

bakgrunden hade Europas stormakter övat påtryckning för att så skulle ske. 

Dock var det hela inte över utan ännu en komplikation. Christian Michelsen hade nämligen glömt sin i 

sammanhanget alldeles nödvändiga sigillstamp i Kristiania. Allvarlig irritation hade, återigen, börjat 

växa mellan ett par kontrahenter i respektive delegation. Det gällde att få fram en stämpel med 

initialerna CM så fort som möjligt. Från vem? 

Den som fick släppa till sigillstämpeln, därtill ur sin döda hand, var förre borgmästaren Carl Moberg, 

avliden i februari det här året och ironiskt nog uttalad ”hök” i unionsfrågan. Bara en avancerad 

diplomati, utvecklad av en lektor vid läroverket, gjorde det möjligt att få sigillstampen till låns av 

Mobergs döttrar. 

Ännu mindre känt, men inte desto mindre lika sant, är att en viss hotelldirektör från Stockholm vid en 

liten ceremoni på Slottet senare under hösten tilldelades Vasaorden. Hans insats måste alltså 

tillmätas en viss betydelse. 

Man bör dock hålla i minnet det här: sin utmärkelse hade han inte fått om det inte hade varit för 

Märta Odén! 

 

 

Annons i NWT i början av december 1905: 

”Min älskade make Carl Emil Clarholm avsomnade stilla efter ett långvarigt lidande den 27 november 

i Nybro. 

Frida Clarholm, född Pettersson.”  

 Stackars gamla fru Clarholm! Vad hon har fått gå igenom!  Det är inte bara det som hände med 

bankdirektören.  
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Fem söner. Den lille pojken som dog inte ens ett år gammal. Så Erik som sköt sig och nu då Emil.  

Emil, den lille, späde, nästan flickaktigt söte yngsten av Clarholmsbröderna, kallad ”Olle – Lisa” av 

kamraterna i skolan. Som sprang hem och grät när han fick se en skylt som det stod ”Strykinrättning” 

på.  

Bortklemad av sin alldeles för snälla mamma och tanterna omkring henne. 

För att hon hade hoppats på att den siste i barnaskaran skulle ha varit en flicka?  

Gift, faktiskt. Men inga barn. 

Naturligtvis. 

Fritz den yngre kom till Göteborg och blev visst något slags affärsman. 

Ingen av Clarholms vuxna söner hade sitt namn med i dödsannonsen efter fadern. Ingen av dem 

kunde tänka sig att vara kvar i Karlstad efter det förfärliga som hade hänt.  Skammen var helt enkelt 

för stor. Ingen kom heller någonsin tillbaka för gott. 

Ja, utom en då. Och den ber inte om ursäkt för sig. Det har han aldrig gjort, inte i skolan, inte 

någonstans. Det är en herre för sig: elegant ljusgrå kostym, halmhatt, smäckert spanskrör. Yviga 

mustascher, rödlätt ansikte, muntert plirande ögon. 

Lasarettschefen! 

Alla har hört den här historien. Länslasarettet på Christinedahl invigdes ju i början av sommaren det 

här året 1905. Per och Elin Clarholm flyttade in i lasarettsvillan: nio rum, jungfrukammare och kök. 

Men det var långt att gå när de skulle in till staden. Vagn hade han och kusk hade han, Per Clarholm. 

Men han hade ingen häst. Det ville han ha en, inte minst till sina stadsfullmäktigeuppdrag i rådhuset; 

landstingsman var han för övrigt även. Därför gjorde ha en framställning till detta sitt landsting. 

Ordförande i direktionen var den ekonomiskt sinnade Gerhard Dyrssen, landshövdingen, som 

emellertid menade att detta var en onödig lyx. Han yrkade på avslag och fick – med egen utslagsröst -  

majoriteten i direktionen med sig.  

Men denne Per, den i särklass sturskaste av Fritz Clarholms söner, sätter man sig inte på. Han ettrade 

till: ”Direktionen må votera, men en häst ska vi ha. Gerhard ska han heta och stryk ska han få!” 

lovade han. 

En egen häst skaffade han sig. Och tro inte annat: varje gång ekipaget passerade residenset fick 

kusken Olsson order om att rappa till hästen över ryggen så det både kändes och hördes! 

Per Clarholm i ett nötskal! 

En annan historia. När Clarholm först kom tillbaka till Karlstad och skulle gå ronden tyckte han att det 

var litet väl drastiskt av vaktmästaren att rycka upp dörren till stora sjuksalen och hojta: ”Finns dä 

nôa döinger här ida?” Av etiska skäl bad han vaktmästaren att moderera sin morgonhälsning en 

smula. Vaktmästaren tog åt sig av kritiken . Så här lät det i fortsättningen: ”Ä dä nôen sôm har 

försôve sej här ida?” Det tyckte Clarholm var fyndigt och stack till vaktmästaren en stor cigarr efteråt. 
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Hammaröbor kan man inte tala med och om utan att man raskt halkar in på såtkroksfiske, sikmete, 

vänersnipor, ryssjor,  lake, gäddor, mört och abborrar. 

En åldrig hammarötass  ligger i sin säng på lasarettet tvivelsutan på sitt yttersta. Alldeles blåblek i 

ansiktet är han.  

Här kommer doktor Clarholm nu. Han hör sig för hur det står till.  

Ingen som helst reaktion. 

Då säger Clarholm: 

- Tänk va abborrarna ska nappa bra på grundet nu i eftermiddag. 

Det rycker till litet i den till synes döende. 

- Ja, jag sa: tänk va abborrarna ska nappa bra på grundet ikväll. 

Nu blir det liv i den gamle. Han sätter sig halvt upp i sängen, plötsligt är det glans i ögonen: 

- Jaja. Tal int på´t! Tal int på´t! 

 Naturligtvis repar han sig.  

Tro inte annat! 

  Detta berättades också i Karlstad. Ett äldre bonde och hans hustru kom in till staden från Grava. De 

var troende. Trots det hade inte undergöraren Boltzius därute kunnat bota hustruns bröstsmärtor 

och andningsbesvär. Var det då Boltzius själv som hade skickat dem till Clarholm? Nej, det var Gud, 

försäkrade bondhustrun. 

- Där ser man, sade Clarholm och dolde ett snabbt leende i näven. Å va sa Gud då? 

 

- Han sa att ja skulle gå te doktor Clarhôlm – doktor Per Clarhôlm – i Kallsta. Han kan hjälpe. 

 

- Sa  Gud verkligen dä? Gå te Per Clarholm? 

 

- Jaggu han gjorde. Dä hörde ja mä, intygade mannen. 

 

- Ja, då får vi göra som Gud säger. Dä ä ju inget annat, sade Clarholm och började 

undersökningen.   

I rättvisans namn, dock: visst kunde doktorn någon gång vara jäktad och på dåligt humör. En bygdens 

dotter från Klarälvdalen längtade hem och tjatade om ett tröstens ord:  

- Säj ett sött ord, doktorn! Snälle, bare ett sött ord! 

 

- Sirap. 
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1907 begärde Per Clarholm ett anslag på 250 kronor för undervisning av sjuksköterskeelever.  Detta 

beviljades och redan några år efter var utbildningen treårig med både teoretisk och praktisk 

utbildning. Sådan fanns då bara på Sophiahemmet i Stockholm och – alltså – i Karlstad! 

Hade det inte varit för honom, hade för övrigt gamla fru Clarholm aldrig flyttat tillbaka till Karlstad 

från Stockholm igen. Först hade hon bott däruppe hos sönerna, sedan hos brodern Johan i 

marinförvaltningen med tjänstebostad på Skeppsholmen. 

Vad Per Clarholm har gjort för sjukvården i Värmland kan beskrivas så här: förr åkte man till 

lasarettet för att dö. Nu åker man dit, är där ett tag och kommer ut igen och är frisk. 

Så trodde man i alla fall länge. 

 

 

DET  VET  VÄL  ALLA  VEM  CLARHOLM  I  KARLSTAD  ÄR 

Det har nu gått trettio år sedan det fatala skottet i Säffle. Alla som råkade i misär och olycka är döda, 

om de nu inte sitter bland de andra hjonen på greve Löwenhielms gamla vinterresidens och 

herresäte Klaraborg, nu förvandlat till arbetshus och fattigvårdsinrättning, och lallar för sig själva. 

 Så resonerar bankledningen i Wermlandsbanken: det är dags att erkänna den driftige 

bankdirektören posthumt och inlemma honom bland föregångare och efterträdare bland 

oljemålningarna i direktionsrummet. Ett fotografi anskaffas och den bekante ”gåramålaren”  Smith 

får i uppdrag att förfärdiga porträttet. 

Clarholm i Karlstad är numera sonen Per, känd och uppskattad i hela Värmland. 

 Sant är att det tog sin tid att återställa förtroendet för banken de närmaste åren efter katastrofen. 

Ekonomiskt led man dock ingen större skada. 

För övrigt var det så att de många vänner och affärsbekanta som han lånat pengar av – nå, i några fall 

kanske lurat – i de allra flesta fall lät udda vara jämt. För vem var det till syvende och sist som vågade 

ta rodret och som navigerade rätt när det gällde att styra den svårt skadade skutan ut ur kaoset 

1865? Vem såg till att vi fick hit den livsnödvändiga järnvägen? Indirekt står vi alla i tacksamhetsskuld 

till honom. 

Om de döda inget annat än gott. 

Ôpp på vägga  mä Fritz Clarhôlm! 

 

 

Nå, här är kanske ett litet memento på sin plats, låt vara, kan säkert någon tycka, av en smula 

indiskret karaktär. Samtidigt borde det bringa viss förståelse för historikerns mer eller mindre 

omöjliga uppgift att redogöra för ”wie es eigentlich gewesen”. 
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”Clio, historiens musa, svävar ej fritt över tid och rum. Hennes rörelsefrihet är starkt inskränkt – 

genom historikernas, hennes tjänares ofrånkomliga beroende av sin samtids erfarenheter, 

värderingar och problematik.” 

Så skriver professor Hugo Valentin. Han fortsätter:” Historikerns syn på det förgångna är alltid 

präglad av hans egen tid. Lika litet som andra människor kan han krypa ur sitt eget skinn.” 

Detta gäller naturligtvis även Karlstads ytterligt noggranne stadshistoriograf, hedersmannen och 

kaptenen Nygren på Värmlands regemente. Allt har han gått igenom: handlingar, protokoll, 

domböcker, kyrkböcker, den fullständiga serien av ortstidningar från härvarande läroverksbibliotek. I 

hans kartotek finns 15 000 kort med personuppgifter och 4000 porträttbilder. 

Han var född i Karlstad, han hade tagit studenten i Karlstad. Hans hemkänsla med staden hade växt  

ytterligare i takt med att hans arbete gick framåt. Han blev allt mer övertygad om att livet i den stad 

som en gång var hade fått invånarna att känna att de tillhörde en stor familj med gemensamma 

värderingar och intressen. Han kom till slut att själv känna sig som något av en familjemedlem. Med 

äldre stadsbor hade han ju dessutom promenerat runt alla dessa timmar och diskuterat hus, gårdar 

och personer. 

Hur kom detta att – omedvetet - påverka hans arbete? Ja, medlemmar i den egna familjen 

hudflänger man ju inte offentligt. 

Till tryckningen av hans bägge verk, dels om det gamla Carlstad, dels om branden och de femtio år 

som följde, anslog stadsfullmäktige, där Nygren för övrigt snart skulle komma att göra sitt inträde, 

totalt 4000 kronor. Från ett håll, speciellt och enbart, kom så ett bidrag – Nygren kallar det själv ”en 

frikostig gåva” – på 1000 kronor. Varifrån? Från Wermlandsbanken! 

Förbjudna tanke! Är det därför som det Clarholmska fallissemanget och följderna därav inte nämns  

med ett ord? Är det därför som Clarholms dödsår är felaktigt?  Påverkades Nygren kanske dessutom 

av att han varit kollega och kamrat på Trossnäs med Hugo, kompanjonen Hjalmar Falks son? 

Bort det! Det som hände med konkursen och självmordet var ju för alla rättänkande Karlstadsbor så 

chikanerande att det inte kunde ha hänt  - och om något inte har hänt kan man ju inte skriva om det. 

Eller hur? 

Det felaktiga årtalet då? Äsch! Understundom slumrar ju som bekant även den gode Homeros. 

Då bör det också förlåtas Nygren att han ger lärpojken Nilsson och inte gesällen Ljunggren – vilket 

protokollen ändå klart vittnar om -  den avgörande skulden för branden 1865. Vad spelar det för roll? 

Förresten: Se på Karlstad idag! En modern stad! Det kanske var rena turen det som skedde! 

I vilket fall som helst: inte minst på Wermlandsbanken torde man ha varit nöjd med att stadens 

historia nu var skriven och att inget som helst anmärkningsvärt tydligen inträffade till exempel på 

hösten 1885. 

Alltså: fram med ett fotografi av Fritz Clarholm och sätt fart på ”gåramålaren” och porträttören 

Smith. 

Ôpp på vägga mä Clarhôlm! 
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Men upp på väggen i Per och Elin Clarholm magnifika hem, till sist Alsters herrgård, skall aldrig 

faderns porträtt komma. Vi tillåter oss här att för en kort stund kliva in i ett historiskt presens. Ars 

longa, vita brevis! Konsten är lång, livet är kort. 

Vi stiger in i vardagsrummet på Alster. Här finns en del av Clarholms Napoleonsamling; den gode 

lasarettschefen är en devot Napoleonbeundrare. Litografier och oljetryck föreställande Karl XIV 

Johans segrar trängs här med händelser ur Napoleons liv: fältslag, kröning, uppgång och fall, vistelsen 

på Elba … Vidare finns här ett porträtt av doktor Clarholm själv. 

På östra långväggen i Galleriet, bakom den sengustavianska soffan med Marie Antoinettes 

sidenkudde och omgivet av två gueridoner, återfinns E. Östermans målning av den vackra Elin 

Clarholm, född Treffenberg. I övrigt här målningar av Odelmark, Alfred Wahlberg och Hesselbom, en 

skiss med barn av August Malmström, en målning av Gamla Karlstad, Bruno Liljefors talgoxar samt 

Tiréns ”Efter snöstormen”. 

På norra väggen i Galleriet hänger en porträttmedaljong av svärfar Curry Treffenberg, identisk med 

den på Treffenbergs gravsten på Östra kyrkogården. Här också – törs vi säga det? – ett monstruöst 

porträtt i olja av samme svärfar. 

Vi passerar genom den stora matsalen med norrväggen täckt av mycket värdefullt Sèvres, ostindiskt 

och kinesiskt porslin. Den östra väggen porslin från Cederströms på Bråte och skåp från Stenhammar. 

Dessutom ”långa soffan” med tillhörande 18 stycken stolar. 

Porträttminiatyrer finns i ett av de mindre rummen av hustruns mormor Maria Charlotta Flach och av 

morfadern Philip Flach. 

Här också ett vackert ungdomsporträtt av Per Clarholms mor Amelie, målat av Henrik Lilljebjörn. 

På ett bord ett litet fotografi av en officer. Brodern Erik, han som sköt sig? 

Trappan domineras av den Treffenbergska gravyrsamlingen. I övre hallen står bland annat ett 

Windmill – ur som är tillverkat i London och förvärvat från Rosenswärd på Longs slott. 

Doktor Clarholms sovrum är det samma som det rum som Gustaf Fröding föddes i. Här finns 

Krouthéns stora oljemålning föreställande dennes hem i Östergötland samt topografiska bilder, 

akvareller från gamla Karlstad med motiv som Hybelejens kvarn och Biskopsgården. Fru doktorinnan 

Clarholms sovrum intill är enkelt och sparsamt möblerat. 

En empiremöbel, klädd med blått siden, ursprungligen placerad på det Löwenhielmska Apertin och 

sedan i Grevegården blev efter Charlotte von Gerdtens död 1875 inropad på auktion av 

bankdirektören Fritz Clarholm. Denna möbel kom att pryda Lilla salongen eller ”tapetrummet”, där 

de Frödingska tapeterna från renoveringen 1837 – 39 fortfarande finns på plats. 

Detta är det enda som kan sägas påminna om fadern. 

Något porträtt finns alltså ingenstans. 
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Om sin far har sonen sagt:  

- Jag kände inte honom och han kände inte mig. Men det gick bra ändå. 

Inget annat? 

- Han dog. 

Faderns avskedsbrev till honom och modern? Oöppnade, utan moderns vetskap omedelbart kastade 

i elden. 

 

 

Per Clarholm! Javisst! 

Känd inte bara i Karlstad och Värmland utan i praktiskt taget hela Sverige : sjukhusbyggare, 

lasarettschef, stadsfullmäktiges ordförande, landstingsman, sakkunnig i olika officiella sammanhang, 

ordförande bland annat  i Svenska Lasarettsläkarföreningen, en rad utmärkelser: K.V.O. , R.N.O., G 

V:s jmt, Sv. R.K.M. 1 kl, G.M. för medborgerlig förtjänst 12: e storleken, hedersledamot av Värmlands 

nation i Uppsala osv. 

Visste dessutom vad han gjorde när han gifte sig med den förmögna Elin Treffenberg! Kom dessutom 

att bli universalarvinge efter svågern Johan Pihlgren. 

Bekant med kungahuset. När kronprinsparet eller prins Carl kommer till Karlstad, vems stora bil med 

plats för sju personer kommer inte då rullande fram på perrongen för att hämta? Per Clarholms Adler 

Doppelphaeton! 

Den bilen går ofta upp till Mårbacka och Selma Lagerlöf. Clarholm är ju den kände läkaren som 

uppmanar svenska folket att köpa hennes skrädmjöl, Mårbacka Havrekraft: ”Ät havresikt, det är din 

plikt!” Han försäkrar att mjölet är hälsosamt, stärkande, välsmakande och genom sin dryghet även 

ett billigt folknäringsmedel som ”utan tvivel äger en anmärkningsvärd förmåga att återge svaga och 

undernärda barn hälsa och krafter”. 

Lägg för övrigt märke till den ryktbara nobelpristagarinnans underdåniga ton i sitt allra första brev till 

Clarholm! Så här skriver hon: ”Doktor P. Clarholm! Undertecknad skriver härmed för att be Doktor 

Clarholm göra mig en stor tjänst, och jag vill genast säga, att jag känner mig helt generad för att ta Er 

tid och uppmärksamhet i anspråk och knappast skulle våga göra det, om jag inte trodde, att den sak 

det gäller skulle bli till gagn och nytta för en hel del människor.” 

Hon fortsätter: ”Och för att detta skall ha någon utsikt att lyckas, skulle jag nog som sagt be, att 

doktor Clarholm hade den stora godheten att ge skrämjölet en liten rekommendation. Jag skriver ett 

förslag till uttalande, som doktorn kunde underteckna, om Ni funne det lämpligt, men naturligtvis 

vore jag tacksam om doktorn skreve med egna ord… Det är meningen, att dessa doktorns ord skulle 

tryckas utanpå alla paket och som jag gärna vill tro, att de skola komma att gå ut i tusentals upplagor 

skall jag också be, att få sända något slags honorar. Skulle jag kanske få lov att sända någon eller 

några eller alla mina böcker? Jag vill gärna också dessutom betala med pengar. Doktorns hjälp är av 

oersättligt värde för mig.” 
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Varför vänder hon sig då inte till den egna läkaren, doktor Åberg? Ja, dels ligger han sjuk, dels – och 

viktigare – är han inte uppväxt i Värmland. Därför vet han ingenting om ”skrämjölets” utmärkta 

egenskaper. Författarinnan tillägger: ”Och så ville jag nog mycket hellre ha just Er rekommendation.” 

 

 

Alla vädjanden kan man dock inte falla till föga inför. Inte det här, till exempel: 

- Clarhôlm, Clarhôlm!  Lätt Johanssôn dö! 

Det är en man från Munkfors, som har fått se den kände överläkaren på andra sidan Drottninggatan i 

Karlstad och inte kan hålla inne med vad han känner. 

Samme munkforsing har några veckor tidigare gjort sig en glad afton på Stadskällaren vid ett 

stadsbesök. Han har fått full ranson, blivit oregerlig och slutligen blivit utkastad av ordningsvakten, 

Carl Edvin Johansson.  

Denne Johansson är sannerligen inte vem som helst. Det är en kraftkarl som samtidigt är vig och 

smidig. Hans brottartalanger har blivit uppenbara inte minst för var och en som besökt de cirkusar 

som kommit till staden. Till traditionen hör ju i sammanhanget att hugade i publiken uppmanas att ta 

en dust med cirkusens ”starke man”. Johansson har hörsammat uppmaningen åtskilliga gånger och 

varje gång lagt sin opponent på rygg. 

Till slut har hans rykte nått långt utanför Värmlands gränser och till Karlstad anländer därför 

mästerbrottaren, förre smeden Engström från Kalmar. I en annons i Nya Wermlands - Tidningen 

utmanar han Johansson på envig. Bara Johansson ställer upp, skall han få 100 kronor. Sedan utgår 1 

krona per minut så länge Johansson står emot. 

Uppgörelsen kommer att gå av stapeln på en fullsatt Karlstad Teater. Under jubel kliver Johansson in 

på scenen i strumplästen och i sin snitsiga trikå från Nilssons Garnbod på Herrhagen. Under stående 

ovationer lämnar han den några minuter senare som segrare. För Engström återstår bara hemfärden 

till Kalmar och den väntande släggan. Karlstad är stolt över sin Herkules, tar honom i sin famn och 

kallar honom ”Våran Johansson”. 

”Våran Johansson” anförtros svåra uppdrag även utanför sitt fögderi. En stor råtta har kommit in på 

ett dass ett kvarter bort. Folket på gården vågar inte göra något. Johansson tillkallas. 

Nu bär det sig inte bättre än att råttan hinner bita Johansson alldeles ovanför kängskaftet, vilket 

orsakar en allvarlig blodförgiftning. I flera veckor är han under Per Clarholms vård på lasarettet. 

Ryktet når även Munkfors och vår man härifrån vågar sig därför åter ner till Karlstad och in på 

Stadskällaren. När han betalat notan och lämnat dricks lägger han dessutom en blank tvåkrona på 

bordsduken. 

Varför? Till vem? frågar man. 

- Dä ä te ost te rôtta sôm bet Johanssôn.  
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När Värmlands Regemente 1926 fyllde 300 år med en praktfull middag på Frimurarelogen, löste Per 

Clarholm problemet med dessertservisen. En sådan, Bleu de Roi, hade Clarholm inropat några år 

tidigare på Bukowskis. Den bestod av 76 pjäser: tre päronformiga urnor för glass, runda skålar (lägre 

och högre), genombrutna fruktskålar på fat, avlånga strösockerskålar på fat med lock, sex- och 

åttasidiga fat samt 52 stycken flata tallrikar, de flesta pjäserna i kollektionen signerade ”Schoelcher” i 

guldskrift. Staden Paris skulle, i samband med Napoleons kröning, ha överlämnat servisen till Jean 

Baptiste Bernadotte, då denne vid samma tillfälle utnämndes till marskalk av Frankrike! 

Clarholm är, som alla torde ha förstått, en hängiven, för att inte säga fanatisk samlare. Detta har inte 

minst medpassagerare fått lära sig som hamnat i samma kupé som han när han och hustrun varit på 

resa till Grekland , Italien eller Egypten på jakt efter nya dyrgripar. Sköra ting men alldeles för många! 

Pjäser som inte kunnat emballeras i väskor, korgar och hattaskar har Clarholms fått sitta med i knäet 

genom hela Europa. Medpassagerarna har till och från vänligt tillfrågats om assistans och blivit 

sittande i timmar kappraka i ryggen med någon fragil dyrgrip från Pompeji eller en uppstoppad 

flamingo som Clarholm själv skjutit i Egypten.  

Den Karlstadsfödde Torgny Segerstedt, professor i religionshistoria och chefredaktör för Göteborgs 

Handels-  och Sjöfartstidning blir, i samband med ett tillfälligt besök i barndomsstaden, inbjuden till 

Clarholms på Alster, där han för övrigt hade varit i unga år. Det blir en gemytlig afton i detta hem 

med alla sina Frödingsminnen. Hans stora glädje över besöket framgår av inte ett men ett par brev 

till det generösa värdparet. För vänner efteråt beskriver han emellertid doktorn som visserligen 

driftig, begåvad och effektiv men även som oförsonlig mot forna antagonister och hemmastadd  i 

intrigernas irrgångar. En pragmatiker förvisso, en opersonlig personlighet. Dessutom: i sin tidning 

skriver Segerstedt, rask med det plötsligt och utan förvarning bart huggande svärdet, med inte 

ovanlig brutal uppriktighet: ”Det är omoraliskt att fascineras av vackra former och linjer och ting. Det 

är flärd och fåfänglighet. Det är brottsligt av människor att lägga ned summor å gamla byråer och 

fajanser och fästa sitt hjärta vid dem. Man kan ju ändock icke taga dem med sig i sin grav.” 

Men Per Clarholm har, precis som sin far, sin evakueringsplan klar långt i förväg och här spelar Alsters 

herrgård och hans samling av konst och antikviteter en central roll. 

Ett vet han som aldrig dör: domen som fälls om den döde – 

  

 

”CLARHOLMSHALSAR” 

 

För upptäckten av röntgenstrålar – först kallade X – strålar stod den tyske fysikprofessorn Wilhelm 

Conrad Röntgen i den tyska staden Würtzburg  i november 1895. 
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Nyheten spred sig som en löpeld. Den utrustning som krävdes för att åstadkomma den nya 

strålningen var en så kallad Ruhmkorffs induktionsspole och ett Hittorfs katodstrålerör. Dessa fanns 

på många institutioner och det innebar att Röntgens experiment snabbt kunde upprepas runt om i  

världen. 

I Värmland talade sig redan 1899 lasarettschefen Per Clarholm varm för den enorma betydelse 

röntgenapparaten snabbt skulle komma att få inom läkarvetenskapen, dels vid undersökning av 

människokroppen när det gällde till exempel benbrott eller för att bestämma främmande kroppars 

läge, dels för att utnyttja röntgenstrålarnas ”numera fullt konstaterade läkande egenskaper vid fall av 

sjukdomen lupus” (hudutslag i ansiktet och körtlar på halsen, vanliga vid former av tuberkulos). 

”Upptäckten tre och ett halvt år gammal och de läkande egenskaperna numera fullt konstaterade?” 

funderade kanhända någon vid samma tillfälle. Men det fick inskränka sig till en fundering. Att göra 

den offentlig skulle vara som att svära i kyrkan. 

Sjukhusdirektionen beslöt på Clarholms bestämda rekommendation att inköpa en röntgenapparat 

för 2500 kronor, en betydande summa, som emellertid bara en ledamot å det bestämdaste motsatte 

sig. 

Installerad blev alltså apparaten och i bruk var den redan i början av sommaren av en stolt Per 

Clarholm, som med sedvanlig energi nu lyckats driva igenom sitt önskemål och därigenom kunnat 

orientera lasarettet i Karlstad fram till den absoluta frontlinjen när det gällde det senaste på det 

medicinsk – tekniska området. Inget sjukhus i Stockholm, Lund eller Göteborg hade egen 

röntgenutrustning. Men Karlstad hade! Förnöjt frustande i valrossmustaschen kunde han hålla upp 

den första röntgenbilden, den av en stålflisa i ett ben. 

Clarholm var också den ende läkaren på lasarettet som under flera år personligen skötte diagnostik 

och terapi när det gällde röntgenbehandlingen. Litet var känt om var han hade inhämtat sina 

kunskaper, men detta var lasarettschefen och en lasarettschefs auktoritet ifrågasattes aldrig. 

1910 delades Karlstads lasarett upp i en kirurgiavdelning med Clarholm som chef och i en 

medicinavdelning. Röntgen ansågs - självklart inte minst av Clarholm - höra till kirurgiavdelningen. 

Redan vid sekelskiftet var det åtminstone latent känt att röntgenstrålning kunde ha skadliga effekter 

och personalen rekommenderades använda blygummi som skydd. Sambandet mellan höga doser och 

akuta strålskador var uppenbart. Lömskare var emellertid det faktum att adderade små doser långt 

senare kunde ge svåra skador och utveckla cancer.  

Tuberkulos var den stora folksjukdomen fram till 1930 – talet. Omkring sekelskiftet orsakades 16% av 

samtliga dödsfall i Karlstad, Kristinehamn och Arvika av tuberkulos. 

”Läkande egenskaper numera konstaterade vid fall av sjukdomen lupus…” 

En objektiv dosmätning hade man inte tillgång till förrän under 1920 – talet. 

Sanningen skulle visa sig synnerligen oförsynt. 
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I sammanhanget kan man påminna om att Clarholms valspråk var ”Gör det nu!” Anslag med denna 

uppmaning placerade doktorn ut i bostaden, på lasarettet och – tro inte annat – på toiletten. 

 

 

Till Landstingets Förvaltningsutskott  - för kännedom avsänt i kopia till Socialdepartementet i 

Stockholm – inkom i april 1974 följande skrivelse från Uno Larsson i Karlstad. Den har rubriken 

”Röntgenskada (dr Klarholms behandling)  Lasarettet, Karlstad år 1927”. 

Larsson skriver: ”Som framgår av bif. Läkarintyg skadades undertecknad vid röntgenbehandling på 

lasarettet år 1927. Skadan började bli märkbar först 13 – 14 år efter behandlingen. Vid 15 års ålder 

var jag en god bandyspelare. Denna sport måste jag upphöra med vid 16 års ålder p g a svårighet 

med syretillförsel och mat (trång matstrupe). Jag har arbetat fram till nästan 50 års ålder, dock har de 

senaste åren min arbetsförmåga nedsatts mer och mer och nu står jag inför sjukpensionering.” 

Larsson begär nu ett principuttalande om landstinget anser att skadeståndsskyldighet föreligger från 

landstingets sida. 

 

 

I  tjänstememorial  nr 154/74 svarar landstinget att ersättning endast kan utgå då vårdslöshet kan 

styrkas ha förelegat vid behandlingens utförande och att tjänstgörande personal under ifrågavarande 

tid får anses ha följt gällande anvisningar för röntgenbehandling. Fordringar på skadestånd följer för 

övrigt den allmänna 10 – åriga preskriptionstiden, vilken börjar löpa från det tillfälle då skadan 

inträffar. 

Man påpekar också att sedan år 1956 till 1971 ersättning månadsvis utbetalats till 14 personer och 

att därefter till dags dato 29 personer tillerkänts bidrag i form av engångsbelopp. Av de personer som 

erkänts engångsbelopp har två stycken vägrat att ta emot detta. En av dessa, U L,(=Uno Larsson) 

begär nu i en framställning ett principuttalande om landstinget anser att skadeståndsskyldighet 

föreligger från landstingets sida eller inte. 

Landstinget slår fast att tillräcklig kännedom om röntgenstrålarnas följdverkningar alltså inte fanns i 

det stadium den medicinsk – tekniska utvecklingen befann sig vid behandlingstillfället, varför 

landstinget avser att inte vidtaga några ytterligare åtgärder. Om detta skall  U L  underrättas. 

Kopia av landstingets beslut har för kännedom översänts till Socialdepartementet. 

 

 

Ett par år tidigare har Uno Larsson varit en av tre överlevande Karlstadsbor, som intervjuats om sitt 

lidande i tidningen Allers 1972:19 av Kristina Öström – Lindh. Rubriken är ”Okunnig röntgenläkare 

brände sönder halsen på 200 personer”, en mellanrubrik ”Svensk sjukvårds kanske största skandal”. 
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”Att äta är en plåga för oss”, säger de. Helst gör vi det i ensamhet, för om andra ser oss kan de tappa 

matlusten själva.” En av Uno Larssons olycksbröder har stämbanden så uppbrända att bara viskningar 

hörs, den andre har både luft- och matstrupen sönderbrända, så när han ska äta kan han lika gärna 

kvävas av mat som kommer fel. Det är livsfarligt för dem att gå ut när det är minusgrader, eftersom 

de får iskall luft genom kanylen, som sitter instucken i halsen i höjd med översta skjortknappen. Bada 

och duscha är omöjligt, eftersom vattnet skulle rinna ner i kanylen och kväva dem. 

De bägge är – liksom Uno Larsson – angelägna att påpeka att det inte är deras fel att de är så sjuka. 

Alltsammans kommer sig av en läkare som inte visste hur röntgenbehandlingar skulle gå till. Alla 

hoppas att fortfarande kunna arbeta ännu en liten tid men ständiga återbesök på lasarettet för 

inflammationer och operationer och dessutom dryga kostnader för salvor, mediciner och taxiresor 

tär på en redan ytterst ansträngd ekonomi. Och vad sker den dag då de inte orkar längre? De lever 

ett liv i en ständig skräck. 

När de sökte skadestånd, upplystes de om att det kom för sent – det skulle de ha gjort inom tio år 

efter det att skadan hade skett. 

Men skadorna visade sig ju först 15 – 20 år efter röntgenbehandlingen! 

Uno Larsson fick röntgenbehandling när han bara var tre år gammal. Hans hals har över huvud taget 

inte utvecklas sedan dess. Han har 32 i kragstorlek och rösten är så ljus och feminin att det låter som 

om det är ett barn som talar. 

Många har avlidit i unga år till följd av sina skador. De tre intervjuade är emellertid tacksamma att de 

över huvud taget lever och fast beslutna att hjälpa de olyckskamrater som ännu är vid liv.  

Alla tre frågar sig: Varför har inte samhället – som annars är så ivrigt att tala för att alla förfördelade 

människor ska få hjälp och stöd – varför har inte det samhället velat vara med och hjälpa i en 

situation där den enskilde blivit offer för sjukhuspersonalens okunnighet? 

 

 

I Värmland  - påstås det - att man gärna ser genom fingrarna med, ja rent utav uppskattar, om 

uppsatta och välrenommerade personer  yttrar sig folkligt och drastiskt. Det höjer rent utav deras 

status. 

Men det här yttrandet av lasarettsläkare Clarholm var det kanske tur att bara ett fåtal hörde: 

- Man blir inte fullärd som läkare förrän man har fyllt en kyrkogård. 
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DÖD  VAR  ÄR  DIN  UDD? 

 

I direktionsrummet på Wermlandsbanken kom alltså efter trettio år hans ståtliga porträtt att hängas 

upp på väggen.  

Pampig karl, den där Fritz Clarholm! Kraftfull och driftig, ledde banken med framgång under 18 år. En 

man med visioner samtidigt som han var realpolitiker och pragmatiker.   

Blev alltså bara 54 år. Illa! 

 Varför gräva i det gamla? Bättre att gå vidare.  

Ändå ställer sig en del äldre karlstadsbor fortfarande den här frågan: Hur kunde han lura praktiskt 

taget hela staden inklusive bankstyrelsen? Det visade ju sig att han var skyldig närmare en miljon. Det 

är ju lika mycket som det nya sjukhuset kostade! 

Och ännu värre: varför krävde ingen någon insyn när det gällde alla de där pengarna som han fått 

förtroende av samhällets olycksbarn att förvalta? Han ställde dem ju helt medvetet på bar backe! 

Så återigen då: den totala överraskningen för alla. Det sista som kunde hända. Skjutit sig! Fritz 

Clarholm! Omöjligt! Kom med något annat. 

Begrep verkligen ingen vad som skulle ske? 

Hustrun Amelie, den olyckliga änkan, den milda, fina kvinnan? 

Men visa för höge farao litet hyfs! Har inte hon gått igenom nog? 

Finkänslighet, empati, förståelse – är det ord som inte finns längre? 

 

 

Den avskyvärda drömmen som följt med henne i sömnen genom hela hennes vuxna liv: den att hon 

inte hinner med honom, att han går ifrån henne, att han försvinner. 

En sanndröm blev den, inte en nattlig mardröm som man ju trots allt vaknar ur. En obeveklig 

verklighet, inget annat. 

Förlorade honom till arbetet gjorde hon tidigt. Alla dessa uppdrag, alla dessa plikter som på allvar 

började med branden: brandskadeersättningarna, nödhjälpskommittén, den nya stadsplanen, 

järnvägen, banken, ordförandeskapet först i drätselkammaren sedan i stadsfullmäktige. Men han 

kom alltid hem, även om det oftast var sent. 

Så en dag kom han inte hem alls. 

Vissa bekymmer med Bredene, det hade hon förstått. En räkenskapsbok med alla sidor utrivna hade 

hon hittat. Olikt Fritz! 
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Lånat pengar av far. Allt fler samtal och möten med Hjalmar Falk. 

Men från början gällde överenskommelsen: Amelie du sköter hem och familj, jag sköter allt det 

andra. Du behöver inte bekymra dig alls. 

Nej, hon hade inte anat vad som skulle ske. Tyst satt han kanske för sig själv ibland. Fann inte längre 

något nöje med ankorna, gässen och kalkonerna i burarna på bakgården; det blev enbart Pers ansvar. 

Hon trodde att det berodde på att tiden inte räckte till, att han hade för mycket annat att tänka på.  

Nej, kunde hon långt senare säga till sig själv när hon vågade snuddade vid det här under så lång tid 

tabubelagda ämnet: Jag förstod inte. 

Åh, Fritz!  

Jag var din hustru.  

Varför anförtrodde du dig aldrig till mig? 

Varför släppte du aldrig på allvar in mig i ditt liv? 

 

 

För Amelie Clarholm så länge i oändlig omtagning i ett aldrig till förfluten tid överfört presens: kistan 

som sänks ner, inte i familjegraven men i svågern, kaptenen Nordenankars – 

 Ingen präst, klockorna i domkyrkotornet tysta. Diset över älven.  Hängasken – sorgeträdet – kal och 

stympad.  Så dessa grupper av nyfikna uppe på stenbron och borta vid Meta  - 

 Och hon lovar sig varje gång de här avskyvärda minnesbilderna rullas upp samma sak som hon 

lovade sig den där fruktansvärda förmiddagen: Aldrig jag kommer att gå över den här bron igen. 

Aldrig jag kommer tillbaka till den här kyrkogården. Aldrig! 

Ett par timmar senare skall tåget äntligen sätta igång mot Stockholm. Åtföljd är hon av två av 

sönerna, Erik och Per. 

Aldrig hon kommer tillbaka till Karlstad. Aldrig! 

Hur skulle hon kunna?  

Förlamande känsla av sorg, av chock, av skam och skuld. Uppgivenhet, djupaste melankoli. Orkar inte 

äta, kan inte sova. Det som har hänt kommer aldrig att någonsin kunna gottgöras. Utsatt för allas 

blickar, föremål för allas skvaller. Och deras hat! Bräcklig vågbrytare mot upprörda vågor: släktens 

och vännernas tafatta försök till tröst och stöd. 

Ofattbart det som har hänt. Oförlåtligt det som har hänt. 

Fritz, borta från henne för alltid -  

Med den stora sorgen borde hon vara bekant. 
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Men det blir man aldrig. 

 

 

Till Karlstad kom hon tillfälligtvis tillbaka först tre år senare. Mamman hade blivit klenare. På nyåret 

blev hon så allt sämre. Över julen var också lillasyster Augusta tillbaka i det gamla hemmet. Två 

veckor in på det nya året dog så mamman av sina hjärtlidanden. Den gamle, numera ”minnesslöe”, 

häradshövdingen fick sedan, genom den driftiga Augustas försorg en ”fröken”, som skötte honom 

och hemmet. 

Tre år efter makan avled han så i lunginflammation med dottern Amelies hand i sin. 

Hon var behövd och ett allra första steg mot något av en försoning med det förflutna var, det kände 

hon i alla fall ibland, taget. 

 

 

Så då auktionen -    

Ett sår, hur skulle det kunna vara något annat? Men också en nödvändig slutpunkt.  

Värre för Augustas dotter Karin: lek och ras i trädgården, middagarna med korvkaka och sylt och 

köttbullar som smakade annorlunda än hemma i Stockholm, berget av jordgubbarna i den slipade 

kristallskålen -   

Hon kunde sitta bredvid morfar. Rätt vad det var kunde han ta fram sin stora näsduk och vifta under 

bordet: Schas! Schas! Gå din väg! 

- Vad är det morfar? 

 

- Kors, såg du inte kattan? Hon var här alldeles nyss. 

Barnen tittade under bordet. Morfar log knipslugt. Ingen katt syntes till. 

Men mormor drog ner mungiporna och sade: 

- Snälla Pihlgren! Låt nu barnen få äta i lugn och ro och så gå och lägga sig. 

Varm, trygg och glad: så kände hon sig alltid i morfars och mormors hem. 

Hon skriver så här samma kväll:  

”Gården är såld, auktionen över. Möblerna bortburna, huset tomt. Vår sista dag i morfars gård är 

inne. 

Sorgsna går mamma och moster Amelie nedför trappan, medan Kersti och Brita, svullna i ansiktena 

av gråt, ropar adjö. Bredvid dem står skurbaljan till reds. Så långt hade man nu hunnit! 
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- Kom nu, Karin! hörde jag mammas röst, då porten slog igen  -  men jag kom ej! Ännu en gång 

måste jag gå igenom rummen, ännu en gång säga adjö. 

Det fanns en golvtilja i salen, som knarrade på ett särskilt sätt. Jag gick på den – adjö, adjö! Det fanns 

märken på väggarna, där tavlor suttit – jag smekte dem – adjö, adjö! Det stod på golvet i förmaket en 

bricka, full av småsaker, som ingen haft plats för och ingen ville ha – det var allt som var kvar i ett 

hem. Kersti och Brita skulle ta det med sig, när de skurat -    Ja, skura ni! Skura bort alla minnen! 

Storgråtande gick jag nedför trappan, ryckte i dörren till gårdskorridoren för att få höra hänglodets 

intet annat liknande ljud, då dörren smällde igen, och kom slutligen ut på gatan. 

Min kusin Emil stod och väntade på mig. 

- Jag tyckte vi kunde gå tillsammans härifrån, sade han och stack sin arm under min. Kom nu – 

och se dig inte om! 

Men när vi var mitt emot Flachens måste jag vända på huvudet. 

Där låg Pihlgrensgården och stirrade ut i rymden med mörka, tomma fönsterrader. 

- Ser du att morfars hus har mistat sin själ nu? frågade jag Emil. 

 

- Barnsligheter! svarade han. Jag har i alla fall min själ kvar. Det har du också bara du slutar 

upp med att böla. 

Men jag såg att han också hade tårar i ögonen.” 

 

 

Så hade hon då efter alla dessa år, Amelie Clarholm, Karins moster, en gång fröken Pihlgren, ett par 

dagar senare ändå efter lång tvekan vågat sig in på den här fruktade kyrkogården igen . Men inte 

längre in än hit. Åter har hon stått framför den älskade konfirmationslärarens vita järnkors, ett slags 

hoppets fyrbåk bland alla dessa skrovliga, mörka, hotfulla, obevekliga dödens granitraukar. Och hon 

har läst texten, hela texten, på baksidan: ”Död, var är din udd, du helvete var är din seger. Men Gud 

vare tack som gifver oss segern genom vår Herre Jesus Kristus 1. Kor. 15:55, 57” 

 Så mycket hade hänt i hennes liv. 

Men, ja: hon tyckte sig åter kunna höra hans röst, komminister Hultgrens ljusa, vackra, varma 

stämma. 

 

 

Sonen Anders, hennes förstfödde, död före 1 – årsdagen. Begravd i sin farfars stora familjegrav vid 

Färjestadsvägen. 

Hon hade stått vid graven, tyst, länge men utan tårar. 
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Ett envist minne, störande och ovidkommande, gör sig sedan den här dagen för länge sedan ständigt 

påmint.  

 Hon var här med Per, fem eller sex år, för att sätta blommor på graven. 

Då hade Per fått syn på att det växte smultron alldeles intill muren, klivit iväg över broderns grav, 

böjt knä och börjat äta. Hon blev alldeles ifrån sig: Men Per! Men Per! Vad gör du? Din bror är ju 

begravd här! Du är ju på kyrkogården! Hur understår du dig? 

Hon ryckte med honom i armen. 

Vad händer då hon sedan vänder ryggen till ett ögonblick? 

Han är där igen! 

Nu får han en örfil, den första och enda hon utdelat i hela sitt liv och hon skäms, skäms för honom 

men mest för sig själv. 

Vad har hon gjort? 

Hon har slagit sitt barn. 

Slagit sitt barn! 

 

 

Emil skulle ha gråtit. De två andra skulle ha tagit illa vid sig. Avbasning av pappa var en sak. En örfil av 

mamma något helt annat. 

Men Per hade glömt alltihop i snart sagt samma stund. 

Tog bara inte åt sig. 

Lika obekymrad. 

Och än en gång fick hon bekräftat för sig vem av sönerna som mest liknade sin far. 

Per. 

Utan vidare Per. 

 

 

 Han och ingen annan hade också från början blivit hennes buffert mot livsomständigheter som 

kunde ha krossat henne. Tillsammans med Johan, brodern, var han hennes stöd de första åren i 

Stockholm. Efter avslutade studier och tjänst på Serafimersjukhuset sökte sig så Per Clarholm på eget 

bevåg och med öppna ögon tillbaka till Karlstad som tillförordnad lasarettsläkare.  Två år senare var 

han ordinarie och dessutom chef. 
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Och historien öppnar sig bakåt, mycket längre bakåt än till året för faderns ömkliga frånfälle. Per 

Clarholms farmors far var ju den som hjälte hyllade stadskirurgen – och lasarettsläkaren! – Johan 

Ernst Blachet, som till följd av sina oegennyttiga ansträngningar blott 40 – årig själv föll offer för 

fältsjukan 1809. Här har Per Clarholm tagit upp den fallna manteln och för nu ett ärevördigt arv 

vidare! Glöm det som varit. Nu ser vi framåt! 

Här måste det skjutas in: i en minnesskrift, utgiven av landstinget, till Centralsjukhusets 100 – 

årsjubileum konstaterar författaren att Blachets största betydelse för den värmländska sjukvården 

förefaller ha bestått i att han blev – just – farmors far till Per Clarholm!  

Yvs ej av fädrens ära, manar Tegnér i Frithiofs saga. En var har dock blott sin. 

Definitivt! 

Dörrar som föreföll ha slagits igen där borta i hemstaden öppnades efter hand för Amelie Clarholm, 

precis som om ingenting hade hänt. Fler och fler hade börjat fråga efter henne och hälsat till henne 

genom sonen, bland dem den lilla rara biskopinnan Rundgren, Karlstadssocietetens ”lysande 

medelpunkt” Eugenie Ryman och fru rektor Säve. Faktiskt även herr fördelningsläkare Haak, 

vanligtvis utan allt begrepp om etikett och god ton. 

Ja, faktiskt. Även den gamle Haaken! 

 

 

Så fick hon då slutligen mod att för gott återvända till Karlstad även hon efter den långa tiden i exil 

hos den då fortfarande ogifte brodern Johan i hans stora våning på Skeppsholmen.  För gott kom hon 

också hem till alla dessa sina döda.  Anders, hennes första och största hjärtesorg, Erik, Emil, 

föräldrarna, brodern Axel, faster Leontine, så många av de goda vännerna från förr.  

Så förra året Augusta – ”Gusta” – systern. 

Fritz! 

Åh, Fritz! 

Hon är ensam kvar.  

Nej, ändå inte helt ensam. 

Per finns. Hans värld är alls inte hennes. Men han finns. Han finns alltid. 

Per, den som ingenting  i hela världen biter på. 
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I slutet av 1790 – talet hade man tvingats inse att det inte gick längre. Den gamla kyrkogården vid 

domkyrkan var full till bristningsgränsen. Man kunde inte heller fylla på med mer jord, eftersom det 

hade visat sig att man genom den senaste påfyllningen hade fått svamp och sopp inne i själva kyrkan. 

Norr om kyrkan begravde man inte gärna heller; på domens dag skall ju kyrkorna falla mot norr och 

göra det omöjligt för de begravda här att uppstå. Invändningen att kyrkogården vid domkyrkan visst 

skulle räcka till ”om den gamla löjliga plägseden” som endast grundade sig på ”gammal widskeplig 

fördom, owärdig wåra mera uplysta tider, änteligen bortlägges”, avvisades. 

År 1800 tillkom istället Gamla eller Västra kyrkogården vid stenbrons norra fäste. Efter närmare 

hundra år var även denna hundraprocentigt utnyttjad och biskop Claes Herman Rundgren invigde nu, 

1895, den Östra kyrkogården, belägen på andra sidan nuvarande Rudsvägen. 

Det totala antalet gravplatser på Gamla kyrkogården är cirka 900. Gravboken har tämligen noggrant 

registrerat de försäljningar av enskilda gravplatser som ägt rum alltifrån 1830, då sådan försäljning 

först blev tillåten. Däremot är bristerna ibland iögonfallande när det gäller vilka som ligger begravda i 

respektive gravar. 

Många bemärkta karlstadsbor är utan tvivel begravda här. Men var? Ingen vet till exempel var 

Hybelejen eller Eva Lisa Holtz, ”Sola i Karlstad”, vilar. Inget spår i gravbok eller gravhandlingar finns 

heller efter ett tjugotal i lokalhistorien kända personer och familjer. 

Ger då Västra kyrkogården en giltig bild av det Karlstad som en gång var? 

 Ja, kan man svara om man menar det konservativa fåväldets Karlstad, det Karlstad som bestämde, 

agade tjänstefolk, syntes och ville synas, ett dundrande nej om man menar att kyrkogården speglar 

samhällets alla skikt. 

Landshövdingar är begravda här, biskopar, borgmästare, häradshövdingar, disponenter, rika köpmän, 

fabrikörer, höga officerare, rådmän, rektorer och lektorer, kronofogdar, apotekare. Den till allmän 

gravplats utnyttjade arealen kom efter hand mer eller mindre helt och hållet att omändras till 

enskilda gravar. Men det gällde att ha pengar; att försäkra familjen om en gemensam grav var en 

kostsam historia. För ett fåtal personer hemmahörande i den tidens samhällsperiferi lyckades det 

emellertid: för ett par arbetskarlar, en konduktör, en vagnsmörjare, några slaktare och 

garveriarbetare, några jungfrur och en pistolsmed till exempel. 

För andra, det stora flertalet, lyckades det inte, om de ens hade tänkt sådana tankar: ett enkelt 

träkors i bästa fall. Det dominerande inslaget i 1800 – talets sociala verklighet var massfattigdom, 

trångboddhet i usla, kalla och dragiga bostäder, undermålig och mager kost, utbrett fylleri. Det gällde 

att klara sig genom dagen. Inget annat gällde. 

Bolaget ”Arbetarbostäder vid Östra Hyttan” hade en gång Fritz Clarholm som delägare… 

Löss och kackerlackor. Tigga ihop skulor till grisen ute i staden, skrapa ihop hö från torget till 

hästkraken. 

Veke i ett tefat med flott: enda ljuskällan. 

Klappbryggorna efter älvkanten. Vintertid högg man upp vakar i isen för att skölja tvätten – 
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Nå, vidare. 

Det händer ibland att erfarenheter som vi under lång tid försökt att förtränga av en slump åter med 

det ursprungligas hela kraft drabbar oss. Ett fruktansvärt då blir i ett ögonblick ett fruktansvärt nu. 

  Den fasansfulla, förkrossande skammen sköt åter igenom den åldrande Amelie Clarholm. Som om 

hon inte hade hört nog om olycka, sorg och tragedier som hade drabbat enskilda och familjer i och 

med makens död!  

En gammal tidning från det här fruktansvärda året 1885. Varför skulle hon hitta den? Varför kastade 

hon den inte utan att titta i den? 

Dag ut och dag in blev hon nu bara sittande med den här tidningen bakom gardinen och blommorna i 

fönstret därnere i den lilla lägenheten vid Sjötullsborg. 

Om hon kunde fly tillbaka till Stockholm igen! Men det går ju inte längre. Hos vem skulle hon kunna 

bo?  

Så tvingar sig då åter uppropet i den här gamla, gulnade tidningen på henne, den som hon 

tillsammans med annat papper städat ut på vinden efter förra hyresgästen, och som hon bara av en 

tillfällighet först kommit att ögna i: ”Människovän! Liket efter den olycklige snickargesällen Olsson, 

Östra Kvarnberget, påträffat. Tre minderåriga barn. Lista utlagd. Äfven de minsta bidrag emottages 

tacksamt.”  

Liket återfanns i älven. Armarna var fastbundna intill kroppen. Måste ha tiggt sig till hjälp med det för 

att undanröja möjligheten av att ångra sig i sista stund. 

En gammal gulnad tidning från början av december 1885, annus horribilis, det fruktansvärda året. 

Varför såg hon inte på tryckåret? Varför stack hon inte in den i spisen omgående? 

Bakgrunden till det här dödsfallet. Någon vecka efter Fritz … 

Hon förstår. 

Hon förstår alldeles för väl. 

Så är allting tillbaka igen! Återigen den här förlamande känslan. Detta kan ju aldrig gottgöras! 

Allting är tillbaka. Vart tog hennes någon gång vid horisonten skymtande sinnesro vägen? 

Borta! I sekunden borta! 
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Tvåfaldig skulle skammen ha varit, ännu djupare hennes uppgivenhet emellertid om hon hade vetat 

vad de förskingrade pengarna varit avsedda för: en liten men gemensam och för evärdlig tid fredad 

gravplats för en fattig familj. Döda men ändå tillsammans. 

 En illusorisk trygghet? Ja, men ändå en trygghet. 

Nu: döda och skilda åt för alltid. 

Den för Amelie Clarholm okända bakgrunden är den här. En arbetskamrat till snickaregesällen Olsson 

hade förlorat ett spädbarn. På kyrkogården grävs gravarna linjärt och man begraver helt enkelt i den 

kronologiska ordning som dödsfallen inträffar. Ryktet om detta hade gjort snickaregesällens tre barn 

vettskrämda. Men deras pappa hade lugnat dem: familjen skulle vara tillsammans, även om någon 

dog tidigare än de andra. 

Familjens små besparingar lämnade han därför till den som alla andra talade om, bankdirektören 

Clarholm i Wermlandsbanken. Han var den i Karlstad som bäst förstod sig på pengar och som så 

många andra hade lämnat sina besparingar till för att få dem att förränta sig på bästa sätt. Honom 

kunde man lita på. Han hade ju hand om alla änkors och faderlösas kapital i halva Värmland! 

Dessutom kände den unge snickargesällen till Clarholms personligen, eftersom han hade gjort en del 

arbeten i köket på Sommarro, det där stora gula huset där de bor. 

Den ofattbara chocken med skottet i Säffle sedan då. Alla pengar borta. Alla dessa människor som 

plötsligt stod där barskrapade, helt förtvivlade, helt uppgivna. Sex självmord i Karlstad innan året var 

slut! 

En liten familjegrav: döda men ändå tillsammans. Till en illusion förvandlades allt på ett ögonblick. 

 Den lilla familjen är splittrad för evigheternas evighet. 

Förskonad från den förfärliga insikten är hon åtminstone. 

Omständigheterna har aldrig varit försynta mot Amelie Clarholm. Men kanske nu, kanske aldrig så 

litet nu. 

För så här tänker hon ofta: hennes lille Anders, som rycktes ifrån henne som liten, vilar ändå med 

farfarsfar, farfar, faster Leontine och de andra i den Clarholmska familjegraven. 

En illusorisk trygghet? Ja, men ändå ett slags trygghet. 

 

 

 Decennium läggs till decennium.  Den ofattbara och skrämmande nutiden förlorar steg för steg sin 

relevans. Det stora kriget därute i Europa. Spanska sjukan som härjar även i Karlstad. 

Hon är en gammal kvinna. Den värld hon lever i är inte hennes. Hon förstår den inte. Hon berörs av 

allt lidande men allt är för stort, för skrämmande. Vad betyder egentligen hennes årliga julgåva? När 

dessa behövande är så orimligt många? 
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 Hennes värld är den lilla trädgårdstäppan. Det är syskrinet, stoppkorgen och sybordet med särskilda 

fack för brodersaxar, nåldyna, märkplåtar för monogram, virknålar, silkesspolar, fingerborgar, 

mönster för korsstygn, petit points och point  lace. Det är det stora skåpet med små doftande, 

prydliga staplar med fina linnelakan med hålsömmar eller knypplade mellanspetsar, vardagslakan 

och lakan av blaggarnslärft, örngott med krusade band, toilettehanddukar med utsökta monogram, 

kökshanddukar i gåsögon och droppdräll, torkhanddukar, bakdukar, servetter … 

Det är en liten värld. Men det är hennes värld, en skyddad värld, en begriplig värld. 

Här är tyst. Med ålderdomen stillnar allt. Här ges henne nu äntligen en möjlighet att långsamt 

orientera sig tillbaka till en tid före den då allt ställdes på ända. 

 

 

 Först i sällsynta ögonblick, sedan allt oftare kommer också en gången tid åter i minnen av dofter, av 

röster, av ljud. Ladugården med sina 30 kor, stallet med sina 8 hästar. Det gamla Carlstad!  

Det väldiga päronträdet i trädgården fäller åter sina små päron. Hör! 

Skjutdörrarna till ett förlorat barndomsland öppnar sig sakta. Ett skrämmande och obegripligt nu 

glider tidvis omärkligt över i ett barmhärtigt och begripligt då. 

Det är här hon hör hemma. 

Se där! Pappa! 

Dörren öppnas och far kommer ut på trappan. Solen lyser i hans vita, vågiga hår. Han har sin grå 

nattrock, kantad med blåa ylleband, och om livet en blå kordong med tofsar. Han ställer en bleckburk 

bredvid sig på trappan, men i locket har han ärtor, som han kastar utåt gårdsplanen: ”Pull, pull, pull, 

kom mina små kråkor!” 

Och duvorna kommer – vita, bruna, gråblå. De sätter sig på fars axlar. De äter ur hans hand. De kurrar 

och kråmar sig – och oupphörligt kommer det nya. 

-  Får jag försöka, far? frågar hon. 

 

- Kom hit då, men gå varligt. Var inte rädda, små kråkor! Amelie är en snäller flicka, som vet sig 

sedigt skicka.   Så där, ja! Det här går ju bra! 

Ögonblick av nåd! 

 

 

Ja, gestalter från förr frigör sig ur skuggorna. 

Stadsläkare Göthlin! Han som var så fet när han kom rultande fram att både hon och Augusta fick 

springa in på en gård och gömma sig illröda i ansiktet, frustande och fnittrande. I hus med trappor 
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orkade han inte upp. När det var för smalt i en dörröppning, fick den sjuke räcka ut tungan genom 

fönstret eller bli buren ut på gatan till doktorn. Han tog aldrig betalt av fattiga människor och var det 

riktigt illa betalade han medikamenterna själv. 

”Pôttmaker Hôffstedt”, det fick man inte säga. ”Krukmakare Hoffstedt” skulle det heta. Den snälle 

gubben hade alltid en slant över till den som behövde, men stod så under toffeln att man tyckte rent 

synd om honom. 

”Illistes – Johannes”, den store, godmodige åkaren med alla sina historier. Den lille gubben  von 

Matérn i sin frimuraruniform. Kortspel var hans stora passion. ”Dä rolieste ja vet ä å spele å vinne”, 

brukade han säga, ”dä näst rolieste å spele å förlore.” Så gick det som det gick … 

Alla de där soliga sommarmorgnarna när regementsläkaren Haak kom ridande på sin ”Olga” 

tillsammans med överstelöjtnant Nisbeth på sin ”Petter” – 

Men också det som hela Värmland pratade om: hur illa grevinnan Löwenhielm och landshövdingskan 

” tant Amalia” Oldevig, född friherrinnan von Berg från Hannover, tyckte om varandra. Vem var 

finast? Vem skulle sitta mitt i soffan? Vem skulle serveras först? Man gjorde försök att undvika att 

bjuda bägge samtidigt, men ibland, vid solennare tillfällen, gick det ju inte. Då satt damerna i samma 

soffa men med ryggarna mot varandra, om nu inte grevinnan Löwenhielm vägrade: 

- Jag sitter inte där den där hönan sitter! 

På tyska, visserligen. Men ändå! 

 

 

Barndomens sommarresor till släktingarna på ”Brene”. Den fem mil långa vägen färdades de med 

egna hästar och fort gick det inte. Flera gånger var mormor med. Hon, mamma och Amelie själv åkte 

i vagnen medan Augusta envisades med att sitta på kuskbocken. Två färjor skulle passeras och det 

innebar litet ombyte och så var det så vackert vid Slottsbron och Ransundet. På det förra stället var 

det ett högt berg med lämningar efter en stenmur. Det påstods att det hade funnits ett slott här som 

Åsa Illråde hade ägt. På ”Brene” mådde de bra på alla sätt och hade så roligt. De plockade bär och åt 

så mycket av dem som de ville. Sedan blev systrarna gungade i slänggunga av gårdens pojkar. På 

gården var en vacker rundel med en häck omkring och mitt i rundeln fanns en solvisare. Den 

solvisaren står nu mitt på gården hos Axel och Axeline Sahlin, som nu på gamla dagar bosatt sig i 

utkanten av Uppsala. Deras son är ingenjör och gift med en amerikanska. De har två barn. Deras 

dotter är gift med professor Boëthius i Uppsala och de har tre söner och en dotter – 

 

 

Nu är Amelie Clarholm en liten, sirlig, prydlig gumma i vitt hår och runda glasögon som sitter vid sitt 

fönster. Ibland tittar hon ut på förbipasserande och på älven som glider förbi. Tågen som stånkar 

över järnvägsbron bara femtio meter bort noterar hon efter så många år nästan inte längre. 
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Men visst får de henne att ibland tänka på den gamle ungkarlen, stinsen Åstrand, som hade sina fasta 

vanor med kaffe och punsch på soliga sommardagar. Han frågade en stationskarl om denne hade sett 

hans hund. ”Han har gått före till Stadsträdgården”, blev svaret. 

Ur ett schatull som har stått uppe på vinden för sig självt och varit något av ett tabu för henne har 

hon hämtat fram sak efter sak från förr. 

Här katalogen för Karlstads Högre Elementarläroverk för höstterminen 1875. De tunna gulvita bladen  

hålls nödtorftigt ihop av två vita trådar. Per går i övre sjätte klassen, Erik tillsammans med både 

Mauritz Hellberg och Gustaf Fröding i nedre sjätte, Fritz i fjärde klassen och Emil i första. En sak har 

hennes söner gemensamt, förutom efternamnet. De har markeringen m., vilket betyder att de inte 

deltar i sång med anledning av bristande anlag. 

Sedan Pers speciella vurm då: att samla på allting. Började som femåring på Sommarro efter den 

stora branden. Sprang omkring och samlade ihop brandskadade papper och handlingar som hade 

förts iväg med vinden från rådhuset. De var hans! Han vägrade kategoriskt att lämna dem ifrån sig. 

Invigningsfesten för det nya gymnasiehuset . Pompa och ståt! Procession från det gamla 

gymnasiehuset, klockringning från domkyrkotornet. I spetsen ecklesiastikministern  - nog hette han 

väl Carlsson? – så biskop Sundberg, landshövdingen, magistraten (pappa!), stadsfullmäktige (Fritz!), 

militärer, präster, lärare, stadens ledande damer (bland dem: hon, fru Amelie Clarholm!).Festmarsch, 

festkantat av rektor Wallinder, ståtligt tal av Sundberg, den blivande ärkebiskopen – 

Byggmästaren hade upptäckt att berggrunden vid Östra Torggatan inte gav fäste nog vid 

pålningsarbetet. Vad göra? Vem söka upp i första hand? Fritz Clarholm! Utan vidare mankemang och 

besvärlig pappersexercis var bygget av den nya gymnasiebyggnaden snart flyttat några meter högre 

upp på Lagberget. 

Men kallt var det på vintern. Rektor Wallinders sparsamhet var vida känd. När han kom in i ett 

klassrum höll han diskret termometerns kvicksilverkula mellan tumme och pekfinger en stund. För 

kallt? Inte! Se här! Inbillning! 

 

 

 Något helt annat nu, en spets. 

Ja, stunder av nåd! Stunder av liv – ett verkligt liv – som långsamt och välsignat kommer tillbaka. 

Den stora tilldragelsen i 1854 års Karlstadsliv var uppförandet av ”Preciosa” på teatern med fröken 

Hulda Munch i huvudrollen och unge herr Curry Treffenberg, den av alla damer beundrade, som 

hennes älskade Alonzo. Hulda Munch var mycket road av honom, och mycket road av kurtis i 

allmänhet, och det var nog hon som fann upp idén att sätta upp ”Preciosa”. Det skulle vara stor 

balett i en av akterna och där uppträdde stadens ungdom, Augusta naturligtvis, men även, efter 

största tvekan, hon  - Amelie! Mamma Pihlgren hade mycket att bestyra med deras toiletter och även 

med de spetsar som skulle sys fast på Alonzo - Treffenbergs kostym. 
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 Här en av dem, den som lämnades tillbaka till mamma och som sedan kallades ”Alonzo – spetsen” i 

familjen. 

”Preciosa” – föreställningen blev lyckad men om Hulda Munch hade tänkt sig att detta spektakel 

skulle närma henne till Curry Treffenberg, så bedrog hon sig.  Av detta blev det inget! 

Hon, Amelie, var femton år. Och hon hade vågat vara med! Hon hade framträtt inför publik med 

kavaljeren Uddo som såg mycket bra ut och gjort sin sak väl. Kinderna brann! Den kvällen hade hon 

svårt att somna. 

”Alonzo – spetsen” här i knäet  - ja, hon vågade! 

 

 

Ja, hon vågar! 

Efter alla dessa år sitter hon åter söndag efter söndag i domkyrkan där hon en gång satt mellan sina 

föräldrar. 

Psalm 481. Johan Olof Wallin. Var är den vän som överallt jag söker? Här. Här är jag, Fritz. 

Att gå förbi Pihlgrensgården har hon skyggat för till en början. Men bara till en början. 

Ja! 

Ja, hon vågar! 

 

 

 Vågar hon igen? Till och med det här? 

Begravd i evigheters evigheter längst nere i schatullet, efter stor och lång tvekan ändå överflyttad hit 

från den gamla klädkofferten: den gamla flickdagboken, avslutad bara några veckor efter bröllopet 

när hon insåg att hon var gravid. Dags att lägga undan det barnsliga som var. Hon var inte flicksnärtan 

fröken Pihlgren längre. Hon var fru grosshandlare Clarholm. 

”Dagen före vår förlovningsdag! Jag är lycklig. Livet ligger nu framför oss, detta är början till, som jag 

innerligt hoppas, många lyckliga dagar och år.” 

Var det hon som skrev de här raderna i sin dagbok? Och som fortsatte: 

”Det är egendomligt hur äkta och verklig kärlek tränger fram stark och väldig som älven härute i 

vårflodstider. Fritz, vår kärlek är ung och stark. Jag tror på vår kärlek och på lyckan. Jag älskar dig och 

kommer att älska dig livet ut vad som än händer.” 

Ja, det var hon som skrev så. 
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Älven som flyter förbi härute är densamma som då. 

Och det hon en gång skrev gäller fortfarande. 

”… vad som än händer”. Eller: vad som än har hänt. 

 

 

 Hon var ju hans maka. 

Hon är hans maka! 

Jag är din maka, Fritz. Det har gått så många år men snart är vi åter tillsammans. 

Jag kommer till dig. Ingen kyrkogård skrämmer mig längre.  

Snart, alldeles snart kommer jag till dig. 

 

 

”En glädjens dag! Jag har varit så rädd och vankelmodig, men när du kom till mig ikväll hjälpte du mig 

upp ur tvivlet på mig själv. Du är den ende som kan hjälpa mig. Kärleken till dig känns så ansvarsfull 

men jag tror ändå att jag skall kunna förvalta den rätt. Du är den som står mig närmast. 

Du är så lugn och saklig, så respekterad och så van att umgås med många människor. Jag är så stolt 

över dig! 

Jag satt bredvid dig på middagen sedan och jag kände åter den där stoltheten välla fram inom mig. 

Jag är ju din maka nu, jag är fru Amelie Clarholm!  

Det kändes så tryggt där vid din sida. Var du än är vill jag vara hos dig. Då skrämmer mig ingenting 

längre. 

Du ger mig all den trygghet jag behöver och jag ger dig all min kärlek.”  

 

 

Asken – sorgeträdet –  avlövas först av alla träd. Sist av alla lövas den åter, men i skiraste grönska.  

 Som nu. 

 

Död var är din udd? Du helvete, var är din seger? 
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EXEGI  MONUMENTUM 

 

Alster en solig majförmiddag 1939. Gamle doktor Clarholm är tillsammans med sin hustru och de två 

hundarna Tassa och Raija på väg till postfacket vid stationen. Vid skolgården stannar paret upp och 

den gamle doktorn har som oftast några glada och vänliga ord att säga till de rastande skolbarnen. 

Men bara en av flickorna – och det är hon som kommer ihåg den här dagen – har lärt sig att man skall 

svara på tilltal. Hennes klasskamrater står där blyga och försagda, de flesta med blicken i marken. 

Hon får tala om vad hon heter och några veckor senare får hon ett vykort med en liten hälsning från 

doktorn – från Nice! Det vykortet kommer hon att spara livet ut. 

Det hon som vuxen mest kommer ihåg av den här dagen annars är fru Elin Clarholm. Hon stod hela 

tiden bortvänd, förmodligen inte av ointresse eller högfärd utan helt enkelt för att hon, till följd av sin 

egen barnlöshet, saknade förmåga att tala med barn, att umgås med barn, att på något sätt kunna 

sätta sig in i barns föreställningsvärld. 

Vad skall hända med Alster den dag det gamla paret är borta? 

Exegi monumentum aere perennius, skriver den romerske skalden Horatius. Jag har rest ett 

monument varaktigare än bronset. Det är ett latinskt uttryck som den bildade lasarettsläkaren 

mycket väl känner till. 

Brons förresten. I samband med pensioneringen beställde landstinget en byst i brons av den kände 

och uppskattade lasarettschefen att placeras  i ett särskilt utrymme på länssjukhuset. Detta 

uppskattades synnerligt av den avporträtterade. Han knäppte med nageln mot bysten. Lät ihåligt? 

Icke! 

- Dä ä klang i gubben! konstaterade han glatt själv. 

Men Alster. Vad ska hända med Alster? 

Per och Elin Clarholm har aldrig antytt något till någon men heller aldrig tvekat.  Herrgården skall inte 

försäljas, inte heller alla antikviteter. 

Elins mor, Ebba Treffenberg född Höök, villfor broderns önskan och donerade Mariebergsskogen till 

staden. Det var en storslagen gest, som, vilket naturligtvis också var ett slags avsikt, lyfte in det 

Höökska och Treffenbergska namnet i en åtminstone provinsiell evighetssfär. 

”Syndapengar”, kunde kanske någon grymta som erinrade sig Treffenbergs hanterande av 

Sundsvallsstrejken. 

”Syndapengar i ännu högre grad”, skulle en och annan komma att mena när det efter Per Clarholms 

död blev känt vad som skulle ske med Alster.   
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Dagen efter hans frånfälle avsänder nämligen Elin Clarholm följande skrivelse till Värmlands läns 

landsting: 

”I enlighet med min avlidne makes f.d. Överläkaren Per Clarholms i livstiden uttalade önskan 

erbjuder jag mig härigenom att till landstinget såsom gåva överlämna Alsters herrgård med jord och 

åbyggnader att användas till konvalescenthem i anslutning till länslasarettet och ställt under 

lasarettsdirektionens ledning samt avsett i främsta rummet för mindre bemedlade. 

Jag förutsätter att om landstinget vill mottaga en sådan gåva åtgärder för Alsters inrättande till 

konvalescenthem vidtagas så snart som möjligt, så att hemmets öppnande icke fördröjes. 

Skulle i en framtid på grund av ändrade förhållanden fråga uppstå om nedläggande av Alsters 

konvalescenthem och egendomens användning för annat sjukvårdsändamål, må sådan ändring i 

användningssättet företagas, om så prövas gagneligt för länets sjukvård i dess helhet. 

Alster den 13 juli 1942. 

Elin Clarholm 

f. Treffenberg” 

 

 

Den Clarholmska samlingen av antikviteter, konst och kuriosa har betecknats som en av de 

märkligaste i sitt slag i svensk privat ägo. Innan det blev dags för auktion hade Elin Clarholm, i 

enlighet med sin makes önskan, donerat stora delar av samlingen på Alster till Nordiska Museet. 

Merparten av denna gåva kom att utställas i två av rummen på övre våningen på Tyresö slott två mil 

söder om Stockholm, detta efter en bangårdskollision mellan två kynnets ånglok: den förre 

lasarettschefen och Helge Kjellin, chef för Värmlands museum. 

 

 

Den här dikten – ”Gammalt porslin”  av Carl Snoilsky – låg alltid lätt åtkomlig i Per Clarholms 

skrivbordslåda. Stor förnöjelse fann han i den, stor sanning också. Må det så vara att hans släktlinje 

ändade med honom. Men något skulle komma att överleva, och det oändligt mycket längre än de 

dagar ett bräckligt människoliv kan räkna sig tillgodo. 

Snoilskys dikt handlar om hur en kung i Sachsen bytte bort sitt garde på femhundra man mot en 

kinesisk kruka: ”Femhundra man med hårpung och med puder!/ Slikt dårhusdåd allt vanvett 

överbjuder/ från världens början – ja, så tycker ni.” 

Men: ”Sen bytet gjordes, har ett sekel svunnit:/ femhundra tappra hjärtan brista hunnit/ den gamla 

krukan – hon står ännu bi.” 

Stor sanning i detta! Stor, stor sanning! 
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Kan det för övrigt sägas klarare och tydligare? Är inte allt som en gång har hänt vederbörligen sonat?   

Snart nog skall dessutom allt som en gång har hänt vara helt och hållet glömt. Bankdirektören Fritz 

Clarholm. Vem var det? 

Clarholm i Karlstad? 

Det har bara funnits en. 

Stadsfullmäktiges ordförande, hedersledamoten av Värmlands nation i Uppsala, överläkaren, 

lasarettschefen och  stordonatorn Per Clarholm! 

 

EPILOG 

Så här berättar kapten Karl – Erik Österberg. 

Det var år 1948. Jag hade erhållit kompanichefsbefattning vid ”värmlänningarna” efter att ha 

tjänstgjort som fältdepåchef vid T 1 i Linköping. 

En förflyttning till en annan stad innebär alltid besvär med att få bostad. Därför var det med glädje 

jag accepterade Sanna herrgård strax utanför Karlstad som mitt blivande hem. År 1907 hade 

egendomen inköpts av Kronan. Efter detta år har ett flertal officersfamiljer bott på herrgården och 

jag råkade bli dess siste hyresgäst. 

Det jag nu vill återge är det märkligaste som hänt mig och kan kanske av många tolkas som ”dikt och 

övertro”. Som jag emellertid efter min inflyttning av andra trovärdiga personer fick kännedom om, 

att en tidigare ägare, majoren Fredrik Gustaf Lilliehöök ”gick igen”, framstår det som jag och min 

hustru upplevde icke som någon ”dikt och övertro”. 

F. G. Lilliehöök föddes 1802 på Sörby majorsställe i Bro socken på Värmlandsnäs. Han valde det 

militära yrket och tjänstgjorde till en början vid Göta artilleriregemente i Göteborg. Han var nu gift 

med Augusta von Nolcken. År 1840 flyttade familjen till Värmland och kom att bosätta sig på Sanna 

herrgård, där familjen trivdes utomordentligt väl. Majoren lät bygga till huvudbyggnaden (norra 

delen) så att densamma omfattade två lika stora lägenheter om vardera 140 kvadratmeter golvyta. 

Själv bebodde majoren den övre våningen. 

Den 10 december 1875 drabbades familjen av ett hårt slag, då makan Augusta Lilliehöök dog i 

lunginflammation. Efter ett säreget lyckligt äktenskap drabbades den gamle majoren av förtvivlan 

och sorg och blev efter hennes död ”en irrande, orolig ande som ej fann någon ro”. Nio år efter 

hennes död samlades den gamle majoren till sina fäder. 

Efter vår inflyttning i nedre våningen – övre våningen beboddes av dåvarande kaptenen Sten Göthe – 

fick jag höra om ”Majorens backe”, som från den så kallade Sanna vägkrök i sydlig riktning leder upp 

till herrgården. En vacker sommardag 1949 uppehöll jag mig vid stallbyggnaden, då en äldre herre – 

vars namn fallit mig ur minnet – stannade till på vägen, kom fram till mig och började tala om det 

gamla Sanna. 
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Han nämnde att hans far bebott utegården Kapristorp, numera riven, och att han i sin barndom ofta 

besökt herrgården. Så frågade han mig om jag någon gång sett skepnaden av den gamle majoren, 

vilket jag förnekade. Min interlokutör påstod emellertid med bestämdhet att den gamle majoren 

”gick igen” och att han vid flera tillfällen då han gått eller cyklat uppför ”Majorens backe” sett den i 

uniform klädde majoren framför sig men som när han hunnit upp denne – försvunnit. Som jag aldrig 

trott på ”skrymt”, tog jag det hela med en nypa salt. 

Två år senare fick vi besök av ledamoten i Kungl. Krigsvetenskapsakademin, överstelöjtnant Erik 

Zeeh, som tidigare tjänstgjort som kompanichef vid I 2. Även denne hade något att förtälja om den 

gamle majoren. Han frågade mig bland annat om jag någon gång sett den gamles skepnad. Då jag 

förnekade detta, omtalade överstelöjtnanten att han på sin tid bebott övre våningen på Sanna och 

att han måst flytta därifrån. Orsaken påstod han vara att hans hustru vid flera tillfällen, då hon från 

köket gått igenom matsalen och hunnit till stora rummet, sett en äldre uniformsklädd officer sitta i 

en gungstol, men, som då hon närmat sig, försvunnit. Detta hade enligt överstelöjtnanten till den 

grad tagit på hennes nerver att familjen måst flytta från herrgården. 

Vi  förflyttar oss framåt i tiden något år, då jag blev tillfrågad av vännen Göthe, om jag ville ta hand 

om hans airdaleterrier och se till blommorna i deras lägenhet under deras semester, vilket jag med 

nöje accepterade. 

Så en kväll efter deras avresa hände det. Vi hade gått och lagt oss. Min vana trogen låg jag och läste 

och min hustru höll på att slumra in. Plötsligt satte hon sig upp och utbrast: ”Det går någon 

däruppe!” 

Jag avfärdade det hela till en början med att hon sannolikt drömt. Kort därefter blev jag emellertid 

varse att en person i övervåningen med släpande steg gick från stora rummet genom övervåningens 

sängkammare till det mot öster vettande fönstret. Därefter en stunds stillhet och så de släpande 

stegen tillbaka in i stora rummet. Detta upprepades ett flertal gånger. Det var icke utan att jag kände 

mig uppskärrad i all synnerhet som hunden som låg kopplad i tamburen började stormskälla. 

Jag tog på mig min morgonrock och med dragen tjänstepistol gick jag upp för trappan, låste upp till 

lägenheten och tände ljuset. Jag genomsökte hela våningen, öppnade garderober, kontrollerade att 

alla fönster var ordentligt stängda. Jag såg inte spår efter något eller någon. 

Detta inträffade vid blott ett enda tillfälle under den långa tid som vi bodde på Sanna herrgård. 

Händelsen framstår för mig som lika oförglömlig som oförklarlig. 

Jag har, som jag tidigare omtalat, aldrig trott på ”skrymt”. Efter den här dagen tillåter jag mig 

emellertid att erkänna att även jag icke längre betvivlar den gamle majorens förmåga att ”gå igen”. 

 

Så långt Karl – Erik Österberg. 

Men berättelsen går vidare … 

 

                                                      ooooooooooooooooooooooooooooo 
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