
1  

 

 
 

 

 
 

 

Karlstads teater 
- dess tillblivelse och arkitektur 

 
 

Författare: Maria Gambring © 

Påbyggnadskurs (C) i konstvetenskap 

Höstterminen 2014 

Handledare: Anne Sumner 



2  

Innehållsförteckning 

 
1. Inledning s.3 

 
Syfte och frågeställningar s.3 

Avgränsningar s.4 

Teori och metod s.5 

 
Hermeneutiskt perspektiv och tolkning av det förflutna s.6 

Semiotik och arkitektur som ”kommunicerande” s.8 

Tidigare forskning s.10 

2. Bakgrund 

 
Staden Karlstad och dess kulturliv vid 1800-talets senare del s.11 

 
3. Teaterns uppförande 

 

Arkitekten Axel Anderberg och Karlstads teater s.14 

Diskussioner före och under uppförandeprocessen s.16 

Det färdiga resultatet och mottagandet s.20 

4. Arkitekturen 

 
Formanalys av teatern med fokus på dess exteriör s.21 

 
Arkitekturen och semiotiska aspekter i samspel med den samtida miljön s.24 

Hur teaterns uttryck i sin helhet kan förankras i sin samtid s.25 

Teatern idag s.26 

Avslutande diskussion s.28 

Sammanfattning s.32 

Käll- och litteraturförteckning s.33 

 
Bildförteckning s.34 



3  

Inledning 

 

Min relation till Karlstads teater går tillbaka till barndomen, jag har minnen som knyter an till 

hur jag som liten förundrades och fascinerades av dess uppenbarelse. Sedd av mina ögon då, 

var teatern den imponerande vita byggnaden som låg vackert vid vattnet, spännande att 

betrakta men på samma gång något som min perception uppfattade och tolkade likt ett mycket 

välbekant inslag i sin omgivande miljö. 

Mitt senare intresse kan kopplas till och delvis förklaras med utgångspunkt i det ovan 

nämnda. Man kan motsägelsefullt nog säga att mitt intresse och nyfikenheten för teaterns 

historia växte sig starkare ur det ”moderna”, den nya tillbyggnaden. Det intryck jag fick av de 

förändringar som genomfördes för ett par år sedan fick mig att fundera över hur byggnaders 

uttryck samspelar med sin omgivande miljö, på flera olika plan, under olika tider, samt 

reflektera över dess djupare historiska aspekter. Vad fanns där innan teatern uppfördes under 

1890-talet? Hur gick det till? Varför ser dess arkitektoniska uttryck ut som det gör? Dessa 

frågor exemplifierar några av de reflektioner som väcktes. Jag funderade även över hur de 

människor som var närvarande vid teaterns uppförande och invigning skulle uppfatta dess 

nuvarande uttryck, samt hur arkitekten Axel Anderbergs vision samspelade med den 

färdigställda byggnaden. 

När det stundade att fundera på ämne till en C-uppsats ansåg jag därför att det fanns flera 

intressanta aspekter av teatern att hämta och som med fördel kunde undersökas närmare ur ett 

konstvetenskapligt och arkitekturhistoriskt perspektiv. Dessa aspekter kan delvis motiveras 

genom att framhäva hur jag är av den åsikten att jag anser teatern vara en på flera sätt 

uttrycksfull och vacker byggnad. Den uppfördes dessutom under en period i tiden som präglas 

av rörelse och förändring och som är mycket intressant att utforska, ur olika vinklar. Det bör 

också nämnas hur alla de övriga delarna, på detaljnivå, av teaterns historia och 

omständigheter, så väl som människorna bakom är värda att lyftas fram. Värt att nämna är 

också det faktum att Karlstads teater inte verkar figurerat särskilt ofta i litteraturen, det finns 

inte mycket skrivet om den sedan tidigare, vilket är en mycket god anledning att bidra med 

mitt perspektiv. 

Syfte och frågeställningar 

 
Med denna uppsats ämnar jag främst undersöka och förklara omständigheter kring och bakom 

Karlstads teaters uppförande. Jag söker förståelse för hur den socialhistoriska, konsthistoriska 

samt arkitekturhistoriska kontexten påverkade dess tillkomst, arkitektoniska uttryck och hur 
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den på olika sätt förankras i sin samtida miljö, samt ser till teaterns situation idag. Jag 

kommer således inte att lägga så stort fokus på biografiska aspekter av Axel Anderberg som 

arkitekt och hans övriga byggnadsverk, då jag strävar efter att med denna uppsats lägga 

tonvikten vid förhållanden kring Karlstads teater. Med det ovan sagda i åtanke kan ett antal 

huvudfrågeställningar formuleras. 

• Varför uppfördes teatern och hur samspelar omständigheterna vid dess uppförande? 

• Hur påverkade och samverkade dess uttryck med den samtida omgivande miljön? 

• Hur samverkar dess uttryck med den omgivande miljön idag? 

 
Avgränsningar 

 
Som tidigare nämnts ligger uppsatsens huvudfokus vid staden Karlstad och teaterns 

uppförande, jag kommer därför inte fördjupa mig i arkitektens person eller de övriga 

teaterbyggnader han står bakom. Självklart berör de faktorerna i allra högsta grad mitt arbete 

och mina undersökningar, men dessa kommer inte vara uppsatsens främsta prioriteringar. Den 

analys av byggnadens arkitektoniska form som genomförs kommer främst begränsas till dess 

exteriör, då medtagande av interiören skulle bli problematiskt av olika anledningar. Att 

inkludera interiör innebär att man bör ha andra faktorer och perspektiv i åtanke, som 

exempelvis hur teaterrummet, dess form och funktion och dynamik, samspelar med åskådare 

och skådespelare. Det skulle röra sig från ett av mina huvudsyften med denna uppsats, att 

undersöka hur byggnadens uttryck samspelar med den omgivande yttre miljön och platsen. 

Självklart måste man vara medveten om samspelet mellan teaterns inre och yttre, men en 

fördjupning i interiören skulle enligt min mening göra uppsatsen ofokuserad. 

Jag försöker också förhålla mig i den mån det är möjligt vid den specifika tidsgränsen kring 

1890-93, då det nya teaterbygget i Karlstad aktualiserades och därefter genomfördes, vissa 

undantag görs då jag anser att tidigare omständigheter under historien är av betydande vikt för 

framhävandet av uppsatsens syfte. Utöver denna gräns försöker jag dessutom så långt det är 

möjligt, se till och få en uppfattning om teaterns mer nutida förhållanden med utgångspunkt i 

den tillbyggnad som stod färdig 2011. Jag kommer dock inte i detalj inkludera alla de 

förändringar teatern genomgått från tillbyggnad till uppförande mellan 1893 och 2011, som 

exempelvis dess mellanspel som biograf, då jag drar slutsatsen att det skulle bli för 

omfattande och inte styrka uppsatsens huvudsyfte. 

Det bör också nämnas att den korrespondens under åren 1889-93 berörande teatern, som finns 

bevarad vid Karlstads kommunarkiv, är lika intressant som den är omfattande och jag har 
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således tvingats begränsa mitt studium av den, då jag haft varken tid eller möjlighet att 

fördjupa mig i dess helhet. 

Teori och Metod 

 
Med en avsikt att se till konstsociologiska och socialhistoriska aspekter av teatern, dess 

bakgrund, uppförande och arkitektur, ämnar jag tillämpa element från hermeneutikens och 

semiotikens teoretiska synsätt. Jag tolkar materialet och reflekterar över min strävan efter 

förståelse och aspekter av min roll som tolkare med ett övergripande hermeneutiskt 

förhållningssätt i åtanke, inspirerat av det som diskuteras kring hermeneutikens natur av Søren 

Kjørup i Människovetenskaperna: problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori, 

(2009)1 . Inspiration och kunskaper kring hermeneutiken och semiotikens tankevärld har 

också Anne D’Alleva bidragit med i sin Theories & Methods of Art History, (2012)2. Något 

som intresserat mig och som jag vill inkludera och diskutera i detta arbete är även Hans Georg 

Gadamers teorier gällande ”förförståelse” och förståelsens ”horisonter”.3 Infallsvinklar från 

semiotiken, som tillämpas vid min analys av arkitekturen och hur en byggnad kommunicerar 

med och ”översätts” till sin omgivning, har jag främst hämtat från Marvin Carlssons Places of 

Performance: The Semiotics of Theatre Arcitecture (1993)4. Likaså i delar av William Whytes 

diskussion i sin text How Do Buildings Mean? Some Issues of Interpretation in the History of 

Architecture, från tidskriften History and Theory, (2006).5 

Med ett hermeneutiskt perspektiv i åtanke vid tolkning och förståelse av materialet inleds 

därför undersökningen med en omfattande litteraturgenomgång som bidrar med ett 

övergripande perspektiv på omständigheterna. Utöver det tillkommer självklart momentet att 

genomföra ett flertal besök vid teatern och den omgivande, närliggande miljön, att uppleva 

och känna in byggnaden på plats anser jag vara en mycket väsentlig del av arbetet. En 

formanalys genomförs av teaterns arkitektur, denna analys har delvis sin grund i några av de 

frågeställningar som exemplifieras av Hazel Conway och Rowan Roenisch i Understanding 

Architecture, (2005).6 En stor mängd arkivmaterial av olika natur studeras, exempelvis i form 

 
 

1 Søren Kjörup, Människovetenskaperna: Problem och Traditioner i Humanioras Vetenskapsteori, Lund 2009, 
(1999) 2.uppl 
2 Anne D’Alleva, Methods and Theories of Art History, London 2005 
3 Hans-Georg Gadamer, Sanning och Metod (i urval), Göteborg 1997 
4 Marvin Carlsson, Places of Performance: The Semiotics of Theatre Architecture., Ithaca New York 1993 
5 William Whyte, How Do Bulidings mean? Some Issues of Interpretaton in the History of Architecture, History 
and Theory vol. 45, No.2, USA Wesleyan University 2006 
6 Hazel Conway, Rowan Roenisch, Understanding Architecture: an introduction to architecture and architectural 
history, London 2005 
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av bilder från Värmlands museums bildarkiv samt ett urval av artiklar från tiden kring 1891- 

93 ur Nya Wermlands- Tidningen samt Karlstads-Tidningen. Gällande aspekter av de mer 

specifika omständigheterna som jag vill framhäva genom detta arbete, finns ett mycket 

omfattande och djupgående material att hämta vid Karlstads kommunarkiv, där protokoll och 

mängder av korrespondens gällande teaterns angelägenheter är bevarat. 

Hermeneutiskt perspektiv och tolkning av det förflutna 

 
Hermeneutiken kan i sin mest basala form översättas till ”läran om tolkning”, tolkning av 

olika slag är något som ständigt funnits med människan och blev mer konkretiserat i samband 

med skriftkulturens genombrott.7 Forskaren Søren Kjørup beskriver hur hermeneutiken i sin 

helhet är något splittrad, den har dels sina rötter i den konkreta tyska traditionen med filosofen 

Friedrich Schleiermacher (1768-1834) som när den tog form under 1800-talet utvecklade 

tankevärlden kring den hermeneutiska ”cirkeln”, liksom hur den senare antog ett bredare 

uttryck gällande människan och tolkning, där filosofen Hans-Georg Gadamer (1900-2002) 

antar en framträdande roll.8 

Konsthistorikern Anne D’Alleva beskriver hermeneutikens förhållningssätt som tanken att 

alla ”sanningar” som ryms inom det objekt som studeras är relativa till sin natur och starkt 

förbundna till sina omständigheter, liksom till den som verkar i egenskap av tolkare.9 

D’Alleva nämner vidare hur all samtida konstvetenskap till största delen präglas av ett 

hermeneutiskt förhållningssätt, i den meningen att man inte stannar vid det studerade 

objektets kontext utan även ser till omständigheter kring tolkningsprocessen och antar en mer 

kritisk ståndpunkt gällande förståelsens begränsningar.10 Med detta arbete ämnar jag således 

inte efterfölja en specifik hermeneutiskt metod, jag strävar istället efter att låta element från 

hermeneutikens förhållningssätt prägla min inställning och arbetsgången i sin helhet, med 

tonvikt på reflektion över olika aspekter av min roll som tolkare och mina begränsningar 

kopplat till förståelsens natur. D’Alleva exemplifierar i sitt verk ett antal lämpliga 

frågeställningar med uttalad hermeneutisk profil som senare kommer tillämpas vid min 

avslutande diskussion. 

 

 

 

 

7 Søren Kjørup Människovetenskaperna: Problem och Traditioner i Humanioras Vetenskapsteori, Lund 2009, 
(1999) 2.uppl., Sid, 233-34. 
8  Kjørup, 2009. Sid, 233-34. 
9 Anne D’Alleva, Methods and Theories of Art History, London 2005. Sid, 126-27. 
10 D’Alleva, 2005. Sid, 127. 



15 Detta stycke bygger på, om ej annat anges, Kjørup 2009, Sid, 125-133. 
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Som tidigare nämnts är Hans-Georg Gadamers hermeneutiska teorier gällande ”förförståelse” 

och förståelsens ”horisonter” något som intresserat mig i samband med denna uppsats, liksom 

Søren Kjørups diskussioner knutna till detta och problematiken kring hermeneutik och 

hantering av det förflutna. Gadamer beskriver hur den inledande förutsättningen för den 

hermeneutiska processen är ”förförståelsen”, något som kommer automatiskt ur vår hantering 

av det studerade objektet, den bestämmer dess mening och är bunden till exempelvis tolkarens 

förväntningar, den inledande ”ofrivilliga” acceptansen av det givna samt de fördomar som 

kommer ur tolkarens gemenskap.11 Gadamer diskuterar också det avstånd historien skapar 

mellan tolkaren och objektet och nämner hur varje tid når sin egen ”förståelse”, ständigt 

knutet till tolkarens historiska omständigheter.12 Kjørup nämner dock hur Gadamer bemöttes 

av viss kritik, berättigad sådan, gällande hur fördomar och förförståelsen också kan vara 

negativt och rentav skadligt till sin natur.13
 

Intressant är också Gadamers teorier gällande den historiska förståelsens skiftande 

”horisonter”, och hur de är starkt förbundna med människans vara.14 Han menar att vid 

hermeneutiska processer i samband med historisk förståelse måste man ta i beaktande att all 

samtid har någon form av ”gräns” i den meningen att tolkaren bestämmer situationen och 

tillägnar sig den lämpliga ”horisonten”. Gadamer menar dock att tolkaren inte behöver sträva 

efter att helt ”förenas” med den historiska situationen, då detta visar ett erkännande av hur 

tolkaren betraktar den historiska situationen som helt isolerad från sin och kan därmed förbise 

”sanningar”, han vill istället framhålla hur människan aldrig befinner sig inom en sluten 

horisont som sådan. Vid hermeneutiska processer menar Gadamer därför att man alltid utgår 

från och därmed påverkas av sin egen horisont och den egna samtiden, präglad av ständigt 

skiftande fördomar, när man försätter sig i historiska situationer och de sammansmälter med 

de egna. Det är ett spel mellan delar och helheter och det krävs därför viss försiktighet av 

tolkaren vid hanterande av historisk förståelse. 

Kjørup diskuterar också faktorer gällande kunskap om det förflutna som jag anser lämpligt att 

ha i åtanke.15 Han argumenterar mot bland annat historikern Charles A. Beards (1874-1948) 

relativistiska teorier i samband med behandling av historien och diskuterar inledande 

kunskapens natur och hur den på ett eller annat sätt ständigt blir indirekt. Kjørup berör även 

 

 
11 Hans-Georg Gadamer, Sanning och Metod (i urval), Göteborg 1997, Sid, 140-42. 
12 Gadamer 1997, Sid, 143, 147-48. 
13 Kjørup 2009, Sid, 244, 246-47. 
14 Detta stycke bygger på, om ej annat anges; Gadamer 1997, Sid, 149-154. 
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element gällande ”fullständighet” i källmaterialet och menar att det är delvis den som 

utforskar historiens uppgift att verka utväljande, att framhäva det som den anser viktigt för det 

specifika syftet. Han diskuterar också element av tolkning i samband med historiska 

kunskaper och besvarar kritik mot denna process genom att motivera hur historievetenskapens 

syfte är just strävan efter att strukturera, förstå och ge mening, inte att återskapa en strikt 

imitation av ”verkligheten”. 

Semiotik och arkitektur som ”kommunicerande” 

 
Att tillämpa element från semiotiken i mitt arbete anser jag relevant av flera orsaker, främst 

då jag vill se till hur teatern, dess uttryck och arkitektur på olika sätt samspelar med sin 

omgivande miljö. Liksom D’Alleva skriver ser semiotiken till det studerade objektets 

”meningar”, hur de skapas och uppstår.16 Kjørup beskriver semiotiken som kort översatt 

”läran om tecken” och menar att den kan sägas ta sig två uttryck inom humanioras traditioner, 

som en ”fristående” vetenskap eller med en mer uttalat analyserande och tolkande profil, han 

nämner också hur semiotiken kan sägas dela gemensamma element med hermeneutiken.17
 

D’Alleva redogör för semiotikens ursprung och nämner hur dess ”moderna” form kan sägas 

ha sin grund i lingvisten Ferdinand de Saussure (1857-1913) och filosofen Charles Sanders 

Peirces (1839-1914) teorier.18 Författaren diskuterar vidare hur samtida tillämpningar av 

semiotiken kan sägas ha huvudfokus vid hur tecken samspelar i system, det är hur de 

tillsammans skapar koder som genererar olika meningar som är det verkligt intressanta. 

Uttolkaren av denna mening bör därför ha i åtanke hur den egna kunskapen och 

medvetenheten begränsar och påverkar uppfattandet av koder liksom ”översättandet”. 

D’Alleva berör också begreppen denotativ och konnotativ, som hänger samman med det ovan 

nämnda, det denotativa tecknet överensstämmer direkt med dess mening och uppfattas 

därefter medan det konnotativa tecknet har indirekt mening som därför hänger samman med 

uttolkarens omständigheter och förutsättningar. 

Historikern William Whyte framför en intressant diskussion som behandlar olika aspekter 

av tolkning i samband med arkitekturhistoriska element och belyser dimensioner av ämnet 

som jag vill inkludera i samband med denna uppsats. Whyte diskuterar hur man inom 

arkitekturhistoriska områden försökt tillämpa en mängd olika metoder för att närma sig en 

 

 

16  D’Alleva 2005, Sid, 17. 
17  Kjørup 2009, Sid, 211. 
18 Detta stycke bygger på, om ej annat anges, D’Alleva 2005, Sid, 29-35. 
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byggnad och tolka dess ”mening”.19 Arkitekturen är något unikt bland konstarterna i sig, 

menar Whyte, då det utöver rent estetiska elementet måste ta större hänsyn till syfte och 

funktion. Han nämner vidare hur de som ägnat sig åt forskning inom detta område dock 

verkar enats om att arkitektur har en mening, tillgänglig för uttolkaren att ”avläsa” och 

framhåller hur arkitekturen ofta liknats vid ett språk. Whyte argumenterar mot denna liknelse 

och framhåller den olämplig av flera anledningar. Dels framhärdar Whyte att det är ovanligt 

att en byggnad i sin helhet är representerande då den på ett sätt styr sitt eget helhetsuttryck, de 

refererande elementen kan istället ligga vid exempelvis ornamentiken. Dels diskuterar han hur 

kopplingar mellan arkitektur som ett språk som kan översättas inte är nämnvärt tillräckligt. 

Att studera arkitekturen menar Whyte således inte bör begränsas endast till byggnaden som 

sådan, en mängd faktorer samspelar och bör tas hänsyn till såsom arkitekten och människorna 

bakom designen, utförandet och uppförandet samt mottagandet. Man bör också vara medveten 

om hur byggnader tolkas olika under olika perioder och av olika kulturer. Whyte poängterar 

återigen hur man i sin tankevärld inte bör limitera sig till byggnaden utan gå ”utanför” och 

undersöka hur arkitekturen upplevs av användare, betraktare, de som byggde den, liksom de 

som senare söker förstå dess mening. Istället för att likna arkitekturen vid ett språk med en 

mening vill Whyte istället tala om att ”översätta” en byggnads mängd av varierande meningar 

som ”transponeras”. Om dessa meningar ska översättas måste därför alla komplexa delar av 

byggnadens ”evolutionsprocess” utforskas, menar Whyte, dock måste medvetenhet finnas 

kring källornas komplexa natur, hur de formats och i sin tur påverkar transponering av 

byggnadens meningar. 

Teaterhistorikern Marvin Carlson diskuterar hur en teaterbyggnad kan utforskas samt 

anledningar till varför semiotiken är ett lämpligt verktyg vid denna process.20 Carlsson skriver 

hur det är intressant att betrakta teatern i samband med dess omgivande fysiska miljö, hur den 

kan uttrycka de sociokulturella aspekter som kopplas till det samhälle, samt till människor 

bakom uppförandet och i dess närhet. Ser man till hur dessa samverkar, diskuterar författaren, 

kan de på olika sätt belysa vad teatern står för i sin omgivande miljö. Carlson vill därmed 

framhäva hur själva platsen för teaterlivet på olika sätt kan förmedla och kommunicera något 

om de sociala och kulturella omständigheterna samt hur de i sin tur medverkar till att skapa 

teaterbyggnadens ”mening”. Att tillämpa ett modernt semiotiskt perspektiv i detta 

 

19 Detta stycke bygger på, om ej annat anges, William Whyte, How Do Bulidings mean? History and Theory, USA 
Wesleyan University 2006, Sid, 153-177. 
20 Följande stycke bygger på, om ej annat anges, Marvin Carlson, Places of Performance: The Semiotics of 
Theatre Architecture., Ithaca New York 1993. Sid, 2-4. 
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sammanhang, menar författaren, är därför väsentligt då det kan fånga upp de processer som 

ligger bakom hur ett konstuttryck tilldelas meningar av sin omgivning. Carlson diskuterar 

vidare hur varje individ föds in i sin kontext som den därefter på något sätt tvingas relatera 

till, denna relation skiftar och blir en ständigt pågående process. Författaren framhäver dock 

hur strukturerandet och sökande efter mening är något universellt, detta menar Carlson kan 

vara bland de orsaker som talar för användandet av semiotiken, dess mångfacetterade natur 

lämpar sig väl för studiet av de komplexa relationer som kan utforskas i samband med 

aspekter av teaterlivet. 

Tidigare forskning 

 
Enligt min kännedom finns generellt mycket lite skrivet om Karlstads teater, det finns dock 

en bok, Teaterliv i Karlstad (1978) skriven av Ragnar Ljung som jag har stor nytta av då det 

ger ett grundligt men samtidigt överblickade perspektiv kring omständigheterna vid 

tillkomsten av teatern. 21 Här behandlas teaterlivet i Karlstad med början vid 1600-talet och 

här redogörs det även för intressanta aspekter av teaterns uppförande och perioden 1891-93. 

Även Karlstad stads historia påbörjad av Carl Emanuel Nygren, utgiven 1954 berör Karlstad 

i samband med tiden kring teaterns uppförande.22 Likaså verket Karlstads brand 1865 och 

stadens senare historia från 1915 av samme författare. 23Arkitekten Axel Anderberg nämns 

bland annat i Nordisk familjebok 1, utgiven 1904. 24 Han har varit tillägnad en C-uppsats, 

skriven av Sven- Olov Garemark 1993, som jag dessvärre inte lyckats få tag på. 

Det finns mycket skrivet kring teatern som byggnad och dess arkitektur under perioden runt 

sekelskiftet vid 1800-talets slut, jag har försökt rikta in mig på verk av mer överblickande 

karaktär med Sverige som utgångspunkt. Bland dem finns Barbro Stribolts Stockholms 1800- 

talsteatrar: en studie i den borgerliga teaterbyggnadens utveckling (1982) som kan räknas 

som ett värdefullt bidrag till mitt arbete. 25 Självklart är Marvin Carlsons Places of 

Performance: The Semiotics of Theatre Architecture, (1993), bland de viktigaste verken för 

min förståelse av semiotik i samspel med teaterns arkitektur. 26Även Rowan Roenisch och 

 

 
 

21 Ragnar Ljung, Teaterliv i Karlstad, Karlstad 1978 
22 Carl Emanuel Nygren, Lars Dalgren, Ove Moberg, Karlstad stads historia 3., Omfattande tiden 1815-1949, på 
uppdrag av stadsfullmäktige fortsatt av Lars Dalgren och Ove Moberg. Karlstad 1954 
23 Carl Emanuel Nygren, Karlstads brand 1865 och stadens senare historia. Göteborg 1915 
24 Nordisk familjebok 1, 2 Uppl., Stockholm 1904 
25 Barbro Stribolt, Stockholms 1800-tals teatrar: En studie i den borgerliga teaterbyggnadens utveckling, 
Stockholm 1982 
26 Marvin Carlson, Places of Performance: The Semiotics of Theatre Architecture., Ithaca New York 1993 
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Hazel Conways Understanding Architecture har varit en viktig bidragande del att förstå 

aspekter av arkitekturens natur och element. 27
 

Om de sociala och kulturella förhållandena i samband med arkitektur kring 1800-talets slut 

vid sekelskiftet finns extensiv litteratur, jag har valt att främst fokusera på verken Den 

moderna stadens födelse: Svensk arkitektur 1890-1920 av Eva Eriksson. 28 Samt Konst och 

Visuell kultur i Sverige 1810-2000 (2007) av liknande orsak som det ovan nämnda, en 

överblickande litteratur. 29 Beträffande min förståelse för det hermeneutiska och semiotiska 

aspekten har D’Allevas Methods & Theories of Art History varit en lättförståelig och värdefull 

källa att återvända till med mycket användbara exemplifieringar. 30 Likaså Søren Kjørups 

Människovetenskaperna, som bidragit med intressant stoff till diskussionsmaterial. 31
 

2. Bakgrund 

 
Staden Karlstad och dess kulturliv vid 1800-talets senare del 

 
Att man under 1800-talet inte hade våra samtida förutsättningar att hantera större bränder är 

ett minst sagt antagbart påstående, det kan därför vara lämpligt att poängtera hur omfattande 

den förödande brand som ägde rum i Karlstad 1865 måste ha påverkat staden på flera olika 

plan. Kulturlivet var bara ett av de områden som påtagligt berördes, då stadens teater brann 

ner till grunden vid brandens utbrott.32 Av den överblickande litteraturen att döma får man 

onekligen intrycket av att Karlstads invånare var mycket måna om att bibehålla stadens 

kulturella inslag och kanske särskilt teaterns konstuttryck. Det framhävs i Karlstad stads 

historia (1954) hur det fanns många teatervänner i Karlstad och hur diskussioner spreds efter 

en tid gällande att se sig om efter tillfälliga lokaler till teaterns ändamål, bland annat nämns en 

fru Zetterström som hyr ut sin salong.33 Teaterlivets aktivitet fortskrider därefter, men 1874 

går det avtal man hade för dess dåvarande lokal ut.34 Diskussioner påbörjas återigen vart man 

nu ska rikta sin uppmärksamhet å teaterns vägnar, främst platsen och det ekonomiska läget, 

 
 

27 Hazel Conway, Rowan Roenisch, Understanding Architecture: an introduction to architecture and 
architectural history, London 2005 
28 Eva Eriksson, Den moderna stadens födelse: Svensk arkitektur 1890-1920, Stockholm 1990 
29 Red: Lena Johannesson, Konst och Visuell Kultur i Sverige 1810-2000, Stockholm 2007 
30 Anne D’Alleva, Methods and Theories of Art History, London 2005 
31 Søren Kjørup, Människovetenskaperna: Problem och Traditioner i Humanioras Vetenskapsteori, Lund 2009, 
(1999) 2.uppl 
32 Carl Emanuel Nygren, Lars Dalgren, Ove Moberg, Karlstad stads historia 3., Omfattande tiden 1815-1949, på 

uppdrag av stadsfullmäktige fortsatt av Lars Dalgren och Ove Moberg. Karlstad 1954, Sid, 418. 

33 Dalgren, Moberg, Nygren, Karlstad 1954. Sid, 418-19. 
34 Ragnar Ljung, Teaterlivet i Karlstad, Karlstad 1978. Sid, 38. 
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Nya Wermlands-Tidningen tar upp frågan och en sorts arbetsgrupp bildas, bestående av en 

samling Karlstadsbor som enligt Ljung bestod av de mest inflytelserika av stadens 

invånare.35
 

Vid 1800-talets senare del mot sekelskiftet slår förändring och industrialiseringen igenom på 

allvar i Karlstad och folkmängden ökar markant, invånarantalet uppges vid denna tid uppnå 

ungefär 11 000 människor, det dubbla sedan branden 1865.36 I en C-uppsats som behandlar 

kulturpolitiska aspekter i Karlstad under denna tid skrivs det om hur industrialismen och 

därmed folkmängdens ökning påverkade olika delar av Karlstads kulturliv samt berikade dess 

utbud.37 Författaren menar att de sociala svårigheter och problem som element från 

industrialismen förde med sig kan kopplas till hur man inom kommunfullmäktige strävade 

efter att i största möjliga mån förmildra omständigheterna och därför ge stöd till kulturlivet. 

Detta kan också ses, menar författaren, i samband med moraliska perspektiv, då det bildade 

spritbolaget gav ett stort bidrag till teaterfondens insamling. 

Man kommer efter hand överens inom gruppen om att pengar måste insamlas aktivt och bildar 

således en fond till detta ändamål, som så småningom leder till att ett teaterbolag bildas 1876 

och en Dr Haak, som framhävs som en mycket inflytelserik invånare, utses som ordförande i 

dess styrelse.38 Återigen ges det genom litteraturen en tydlig indikation på det engagemang 

som finns och den vikt man lade vid kulturlivet och teatern. Bolaget fann olika 

tillvägagångssätt för att samla in pengar, bland dem nämns anordnande av basarer och 

”sällskapsspektakel”.39 Uppenbarligen fann de generellt stöd hos Karlstadsborna och 

kommunen vad det verkar, då det år 1878 uppges finnas 30 000 kronor i bolagets fond.40 

Författaren skriver i ovan nämnda C-uppsats hur det från stadsfullmäktiges sida fanns ett 

intresse i frågan, man var medveten om och stöttade med bidrag Karlstads behov och 

utvecklandet av kulturlivet, det fanns också ett flertal privata välgörare i form av inflytelserika 

Karlstadsbor.41 Ytterligare exemplifieras detta faktum av något som nämns i en tidningsartikel 

vid teaterns invigning, Nya Wermlands-Tidningen framhäver hur ”det har visats en mycket 

 

 

 

 

35 Ljung, 1978. Sid, 38-39. 
36 Dalgren, Moberg, Nygren, Karlstad 1954. Sid, 127, 128, 133. 
37 Följande stycke bygger på, om ej annat anges, Christina Andersson, C-uppsats historia, kulturpolitik i Karlstad 
under åren 1870-1910. Karlstad, 1995. S, 44-46. 
38 Dalgren, Moberg, Nygren, Karlstad 1954. Sid, 418-20. 
39 Carl Emanuel Nygren, Karlstads brand 1865 och stadens senare historia. Göteborg, 1915. Sid, 133-35. 
40 Dalgren, Moberg, Nygren, Karlstad 1954. Sid, 420. 
41 Christina Andersson, C-uppsats historia, kulturpolitik i Karlstad under åren 1870-1910. Karlstad, 1995. S, 44- 
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stor offervillighet för teaterföretaget på 

Wermlands landsbygd och de summor äro 

ej små, som influtit från utom Karlstad 

boende personer”.42
 

Parallellt med dessa diskussioner och 

teaterbolagets aktivitet uppför 

sockerbagaren P. F Yhnell på eget initiativ 

en teater som står färdig 1878 med 

tillhörande schweizeri, inrymd i andra 

våningen av hans blivande konditori på Drottninggatan.43 (Se bild 1.)44 Denna 

teater blev enligt uppgift väl använd och allmänt omtyckt av Karlstads 

teaterintresserade invånare, olika teatersällskap som årligen besökte Karlstad hade 

nu möjlighet att husera där.45 Ragnar Ljung diskuterar hur de kringresande 

teatersällskapens breda repertoar, som tilläts och dessutom intresserade besökarna vid den 

”Yhnellska” teatern visar på ett ytterligare ökat teaterintresse i staden.46 År 1890 bestämmer 

sig dock Yhnell för att avveckla sin teaterverksamhet, teaterbolaget står nu mer konkret än 

tidigare inför problematiken kring uppförandet av en ny teaterbyggnad.47 Förståeligt är dock 

det faktum att när Yhnells teater slog igen, ökade bidragen till teaterfonden.48 Ragnar Ljung 

diskuterar likaledes hur borgerskapets tilltagande teaterintresse i staden bidrar till en mer 

generös inställning gällande ekonomiska bidrag till teaterbolaget.49
 

3. Teaterns uppförande 

 

Arkitekten Axel Anderberg och Karlstads teater 

 
Enligt min kännedom finns, av oklara orsaker, förvånansvärt lite skrivet om arkitekten Axel 

Johan Anderberg (1860-1937), trots att han var involverad i ett sådant uppmärksammat 

projekt som uppförandet av Stockholms Opera. Detta faktum nämns i en artikel i Svenska 

Dagbladet skriven av Bo Löfvendahl 2010 inför 150 års- jubileet av Anderbergs födelse, 

 

 

42 Nya Wermlands Tidningen, 7 november 1893, Stadsbiblioteket Karlstad 
43 Ljung 1978. Sid, 49, 52. 
44 Värmlands museum, varmlandsbild.se, fotograf okänd, järnvägsgatan ca.1890. 
45 Dalgren, Mogren, Nygren, Karlstad 1954. Sid, 418-19. 
46 Ljung 1978. Sid, 51. 
47 Dalgren, Moberg, Nygren, Karlstad 1954. Sid, 420. 
48 Nygren 1915. Sid, 133-35. 
49 Ljung 1978, Sid, 40. 

Bild 1. Järnvägsgatan ca 

år 1890. Yhnells teater 

kan skymtas med orden 

”Teater” skrivet vid 

gaveln. 
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författaren diskuterar hur Anderberg trots sin anmärkningsvärda aktivitet som teaterarkitekt 

tilldelats så lite uppmärksamhet och litterär behandling i jämförelse med sina samtida 

arkitektkollegor. 50 Innan han uppnått 50 års ålder hade Anderberg varit involverad vid 

uppförandet av ett flertal teaterbyggnader som Operan och Oscarsteatern i Stockholm, bland 

dem fanns också Karlstads teater. 

Axel Anderberg föddes i Kristianstad och studerade vid Tekniska högskolan i Stockholm 

1880-84 och därefter arkitektur vid Konstakademin 1884-87.51 Under åren 1887-88 begav sig 

sedan Anderberg ut på resor till Frankrike, Tyskland och Italien, något som man säkerligen 

kan föreställa sig syftade till att ge den unge arkitekten inspiration och intryck att tillämpa i 

sin arkitektur. År 1888 tillkännages en arkitekttävling i samband med det planerade 

uppförandet av det nya operahuset i Stockholm där Anderberg tar hem andra platsen. Någon 

mer detaljerad redogörelse ges inte här, annat än att Anderberg under år 1889 får i uppdrag att 

studera teaterbyggnader i ”utlandet” samt därefter lägga fram nya ritningsförslag, under 1890 

verkar han av texten att döma formellt ha getts det omfattande uppdraget gällande Operan, 

som sedan stod färdig under året 1898. 

I Ragnar Ljungs bok nämns det hur processen till en början utvecklade sig så att en viss 

Professor Jacobsson framfört sin åsikt till teaterbolagets styrelse angående arkitekten Axel 

Anderbergs lämplighet för det aktuella uppdraget gällande Karlstads nya teaterbyggnad.52Det 

framgår också här att Anderberg besökt Karlstad med syftet att undersöka omständigheter 

kopplat till den nya teaterbyggnaden under det föregående året. Som bekant blev han således 

tillfrågad att åta sig uppdraget samt accepterade det därefter. Intressant är dock att se till 

tidsperioden för projektet med Karlstads nya teaterbyggnad som pågick i samband med 

arkitektens omfattande uppdrag vid inblandningen av uppförandet av den nya Operan i 

Stockholm, man får en viss aning om hur upptagen Anderberg måste varit. Detta kan märkas i 

ett av de flertal brev som växlas mellan arkitekten och medlemmar av teaterstyrelsen i 

Karlstad, i detta fall är det brev jag åsyftar till adresserat till Dr. Haak den 13 Maj 1891. 

Anderberg skriver här exempelvis ”Som hufvudritningarna till det stora operaarbetet nu skola 

påbörjas, behöfver jag, dels för att engagera de medarbetare som äro nödvändiga för mitt arbete, dels 

för att ordna min egen verksamhet veta huruvida min tid blir tagen i anspråk”.53 

 
 

50Följande text bygger på, Bo Löfvendahl, http://www.svd.se/kultur/understrecket/arkitekten-som-gav-oss- 
platser-att-grata-pa_5742667.svd Inhämtat 28/11 2014 
51 Följande stycke bygger på, om ej annat anges, Nordisk familjebok 1., 2 uppl., Stockholm 1904. Sid, 935. 
52 Ljung 1978. Sid, 61. 
53 E1:1., Karlstad Teater AB Korrespondens 1889-93, Karlstads Kommunarkiv 

http://www.svd.se/kultur/understrecket/arkitekten-som-gav-oss-platser-att-grata-pa_5742667.svd
http://www.svd.se/kultur/understrecket/arkitekten-som-gav-oss-platser-att-grata-pa_5742667.svd
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Gällande projektet i sin helhet verkar det inte funnits några anmärkningsvärda oenigheter eller 

uppkommit någon påtaglig osämja mellan Anderberg och de inblandade i teaterstyrelsen, 

varken före eller under processen för teaterns uppförande. Det verkar ha varit en kontinuerlig 

och rik korrespondens mellan arkitekten och de inblandade, trots att Anderberg själv måste 

varit strängt upptagen under perioden. Teateruppförandets göromål, av skiftande karaktär och 

på varierande nivå, diskuterades och enligt de brev som behandlades vid min genomläsning 

av korrespondensen verkade tonen varit genomgående respektfull beträffande Anderbergs 

relationer till de inblandade i projektet. 

Bo Löfvendahl skriver i ovan nämnda artikel hur Anderberg bemöttes av viss kritik gällande 

Operans arkitektoniska uttryck, Löfvendahl nämner hur vissa kritiker liknade den i sitt färdiga 

tillstånd vid ”en trave cigarrlådor”.54 Även då Karlstads teater kan sägas ha vissa 

gemensamma drag med delar av Operans uttryck, verkar teaterstyrelsen i Karlstad dock enligt 

mina antaganden generellt haft höga tankar om Anderbergs kapacitet och konstnärliga 

förmågor som arkitekt, då jag varken vid delar av den korrespondens jag gått igenom, eller 

vid teaterstyrelsens skrivna protokoll kunde finna något som tydde på uttalat kritiserande eller 

osäkerhet gällande arkitektens konstnärliga arkitektoniska förmåga. 

Detta kan också exemplifieras med en insändare i Karlstad–Tidningen den 20 september 

1893.55 Den är skriven av en ledamot ur teaterstyrelsen med syftet att försvara den nya 

teaterbyggnaden, tidningens redaktion anklagas för att ha gett ut viss felaktig information 

angående kritik från byggnadsnämnden, insändaren kan också ses som ett försök att adressera 

allmänhetens eventuella tvivlande. Ledamoten skriver hur stadsbyggmästaren är kontrollant i 

frågan samt hur ritningarna uppvisats för byggnadsnämnden, som inte hade några 

anmärkningar. Då teaterns yttre är färdigställt kommer det se helt annorlunda ut än nu, skrivs 

det, då den kommer efter en skicklig arkitekts ritningar som här uttrycks ha utmärkt smak, bli 

”putsad och försedd med föreskrifna ornamenteringar och andra prydnader”.56
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

54 Bo Löfvendahl, http://www.svd.se/kultur/understrecket/arkitekten-som-gav-oss-platser-att-grata- 
pa_5742667.svd. (Inhämtat 28/11 2014) 
55 Följande stycke bygger på, om ej annat anges, Karlstad-Tidningen, 20 september 1893, Karlstads 
stadsbibliotek, 

http://www.svd.se/kultur/understrecket/arkitekten-som-gav-oss-platser-att-grata-pa_5742667.svd
http://www.svd.se/kultur/understrecket/arkitekten-som-gav-oss-platser-att-grata-pa_5742667.svd


60 Nya Wermlands Tidningen, 7 november 1893, Karlstads Stadsbibliotek 
61 Nya Wermlands Tidningen, 7 november 1893, Karlstads Stadsbibliotek 
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Diskussioner före och under uppförandeprocessen 

 
En artikel i Nya Wermlands Tidningen, daterad till dagen för den nya teaterbyggnadens 

invigning den 7 november 1893, sammanfattar dess tillkomsthistoria.57 Enligt artikeln kan de 

första trevande stegen till dess uppförande konkret spåras till ett tillfälle vid Karlstads 

Stadshotell år 1874, ett specificerande gällande de inblandade ges dessvärre inte. Mötet 

utmålas med orden: ”Det var vid ett enskilat samqväm – en middag på Stadshotellet- som man kom 

att tala om en teater, det ena ordet gaf det andra, någon föreslog, att man borde vis sin goda vilja i 

handling, och en anteckningslista arrangerades, som gick bordet kring och återkommen till 

utgångspunkten visade det vackra resultatet, att ungefär 5,000 kr. blifvit tecknade”58. Vidare nämns 

det hur två av herrarna är initiativtagare till att åta sig uppgiften att bedriva insamlingen vidare 

och dessa bör enligt artikeln betraktas som Karlstad teaters egentliga grundare, nämligen 

handlarna A. W Wallerstedt och A. T Brattberg. Två år senare har man lyckats insamla hela 

15,034 kr. och 24 öre, spritbolaget stödjer dessutom med aktier för 20,000 och teaterbolaget 

kan nu bildas, den första bolagsstämman hålls samma år och en styrelse väljs där 

regementsläkaren Dr. Haak utses till ordförande. 

Parallellt med teateraktiebolaget och styrelsens bildande uppför, som bekant, Yhnell på eget 

initiativ sin teater som invigs 1878.59 I samband med tiden för den Yhnellska teaterns aktivitet 

nämns det i ovan diskuterade artikel hur teaterstyrelsen febrilt arbetade med sin insamling 

genom exempelvis aktieteckning, konserter, tivolifester, samt även hur styrelsen upprättade en 

”gåfvomeddelsfond” och hur de mottagit ett piano från Soarésällskapet.60 Yhnell nämns inte 

vid namn i artikeln, dock skrivs det hur en mindre teater kom till på eget initiativ och antyds 

hur teaterstyrelsens insamling försvårades betydligt när denna teater var aktiv fram till runt 

1890, samt hur generositeten ökade explosionsartat när den avvecklades, artikeln nämner hur 

teaterstyrelsen på kort tid mottog 13,550 kronor.61 Det är intressant att poängtera här hur 

Yhnells teater kan sägas haft en positiv inverkan på teaterstyrelsens planer, han verkar ha 

uppmuntrat och hållit Karlstadbornas teaterintresse vid liv och istället för att ha förhindrat 

teaterbolagets arbete kan man väl säga att denna alternativa teater gav dem tid att strukturera 

sin planer och sitt insamlande. 

 

 

57 Följande stycke bygger på, om ej annat anges, Nya Wermlands Tidningen, 7 november 1893, Karlstads 
Stadsbibliotek 
58 Nya Wermlands-Tidningen, 7 november 1893, Karlstads Stadsbibliotek 
59 Ljung 1978. Sid, 49, 52. 
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Bild 2. Platsen omkring där den 

nya teaterbyggnaden skulle 

komma att uppföras, kallad 

Salttorget, taget omkring 1890. 

 
 
 
 

 

Vi ett styrelseprotokoll under bolagsstämman 

1888 beskrivs det hur ordförande Dr. Haak 

redogör för styrelsens åtgärder under det förflutna 

året samt hur de ska påbörja processen att 

”inhemta upplysning om lämplig arkitekt 

angående kostnader för en tidsenlig 

teaterbyggnad m.m”.62 Vid nästföljande år 

beskrivs det vid ett möte 1889 hur man haft en sammankomst med 

arkitekten Adrian Petterson som utan kostnad utfört en ritning å 

styrelsens vägnar, där byggets summa skulle sluta vid 75,000 kronor, 

detta ansågs för dyrt och man uppger att nya ritningar var under arbete. Vid mötet i april 1890 

verkar man kommit så långt att den blivande platsen för teaterbygget diskuteras, tre olika 

platser är av styrelsen föreslagna, man bestämmer att en sakkunnig person ska undersöka 

saken och därför avvakta med beslutet. Ragnar Ljung nämner i sin bok om hur styrelsen under 

ett möte diskuterar att arkitekt Anderberg någon gång senare under året 1890 besökt Karlstad 

samt inspekterat de föreslagna platserna för den nya teaterbyggnaden och uttryckt sig mest 

positiv gällande tomten vid Salttorget.63 (Se bild 2.)64 Av någon oklar anledning bestämmer 

man sig nu för att avstå från att åter blanda in Adrian Petterson till projektet och granskar 

istället Anderbergs utförda ritningsförslag närmare. I ovan nämna tidningsartikel nämns det 

hur man genom teaterstyrelsens flitiga arbete under senare delen av år 1891 lyckats få ihop 

ungefär 85,000 kronor och började nu på allvar aktualisera teaterbygget.65 Ljung skriver 

vidare hur stadsbyggmästare Andersson kontrollerar och gör vissa ändringar i Anderbergs 

ritningar med syfte att göra besparingar, processen fortgår och Dr. Haak stämmer möte med 

Anderberg i Stockholm för att planera vidare och denne kommer med nya ritningsförslag.66
 

I november 1891 hålls en bolagsstämma där det av protokollet framgår hur man kommit så 

långt i processen att styrelsen bland annat enats om att den nya teatern ska ha 450 platser, man 

ska också överge ett tidigare förslag om klubblokal i teatern, godkänna stadsbyggmästarens 

förslag samt bilda en garantförening för att göra det möjligt att ta ett lån på 15,000 då det 

 

 
 

62 Följande stycke bygger på, om ej annat anges, A1:1., Teaterbolagets styrelseprotokoll (1876-1916) Karlstads 
kommunarkiv 
63 Följande text bygger på, om ej annat anges, Ljung 1978. Sid, 61-63. 
64 Värmlands Museum, varmlandsbild.se, fotograf Anna Ollson, klara från Residenstorget ca år 1890. 
65 Nya Wermlands-Tidningen, 7 november 1893, Karlstads Stadsbibliotek 
66 Ljung 1978. Sid, 62,63,65. 



18  

saknas vissa ekonomiska medel.67 I tidningsartikeln berättas det om denna bolagsstämma och 

där uttrycks det också hur man vid denna tid definitivt bestämmer att byggnadsuppförandet 

ska börja under 1892 samt godkänner arkitekten Anderbergs ritningar som skulle uppgå till en 

kostnad av 93,000 kronor och köper av staden Karlstad den valda tomten.68 Detta gick över 

styrelsens tillgångar, därav bildandet av ovan nämna garantförening.69 1892 blir alltså det år 

då bygget sätter igång på allvar, av den omfattande korrespondens som finns bevarad framgår 

den mängd aspekter av teaterns uppförande som måste diskuteras och redas ut, gällande större 

perspektiv liksom på detaljnivå. Bland korrespondensen kan man finna ett dokument 

undertecknat byggmästaren A. Resare, där han formellt uttrycker ”undertecknad är villig att 

åtaga sig uppförandet af teaterbyggnaden i enlighet med den fastställda ritningen och 

entreprenadkontrakt för en summa af 67,307 kronor.” 70
 

Byggnadsprocessen verkar sedan fortskrida utan någon överhängande problematik, då man i 

ett brev adresserat till ordförande Dr. Haak under oktober, där avsändaren representerar 

firman Joseph Leja och som erbjuder sina tjänster gällande inredning och möblemang, kan 

utläsa ”enligt hvad jag af tidningen inhämtat är byggnaden redan nu under tak”.71 1893 

medförde säkerligen ett allt intensivare arbete med strävan att kunna inviga teatern under året, 

i mars kan man bland annat läsa hur ett brev från bildhuggaren F. G Norling diskuterar 

utförandet gällande gipsornamentik och hur han åtar sig detta enligt Anderbergs ritningar. 

Ljung skriver hur man under våren diskuterade hur några av styrelsens medlemmar tog på sig 

uppgiften att efter lägsta möjliga pris se till att gas-, vatten samt avloppsledningar ordnades.72 

Sensommaren visar på anteckningar från teaterstyrelsen som vittnar om att man nu är på den 

nivån att man fokuserar på bland annat belysningsapparater, möblemang i klädloger, stolar 

eller bänkar, klädhängares målning, biljettpriser och brandförsäkring, samt ämnar svara på en 

förfrågan från Selanderska teatersällskapet. 

Man verkar dock inte vara förbi processen av insamlandet av ekonomiska bidrag. I ett brev 

från F. G Nyman till teaterstyrelsen berättas det hur man vid gårdagens konsert insamlade 

104,50 kronor från inträdesbiljetter, som nu kan användas till plafondmålningar.73 Likaså 

 
 

67 A1:1. Teaterbolagets styrelseprotokoll 1876-1916, Karlstads Kommunarkiv 
68 Nya Wermlands-Tidningen, 7 november 1893, Karlstad Stadsbibliotek 
69 A1:1., Teaterbolagets styrelseprotokoll 1876-1916, Karlstads Kommunarkiv 
70 E1:1. Karlstad Teater AB, Korrespondens 1889-93, Karlstads Kommunarkiv 
71 Följande stycke bygger på, om ej annat anges, E1:1., Karlstad Teater AB Korrespondens 1889-93, Karlstads 
Kommunarkiv 
72 Ljung 1978, Sid. 77. 
73 E1:1., Karlstad Teater AB Korrespondens 1889-93, Karlstads Kommunarkiv 
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finns det i Nya Wermlands-Tidningen såväl som Karlstads-Tidningen inlägg från 

teaterstyrelsen som syftar till det ovan nämnda. I Karlstads-Tidningen kan det så sent som 

den 14 oktober 1893 utläsas: ”Nu då teatern med stora steg nalkas sin fullbordan är det af 

vikt att byggnadsarbetet ej fördröjs af brist på medel till teaterns fullständiga 

iordningsställande”.74 Man går sedan vidare med en försiktig påminnelse om återlämning av 

tecknade aktiebelopp samt antyder hur det kan tyckas önskvärt att nyinflyttade liksom andra 

som ännu inte hjälpt till gör det snarast, då man som det uttryckets ”lämnar stöd åt något 

avsett till nytta och nöje för hela staden och orten”.75
 

I oktober 1893 hålls troligtvis den sista bolagsstämman innan invigningen, något som också 

tillkännages i Nya Wermlands-Tidningen, det nämns att en ny styrelse ska utses.76 Protokollet 

från denna stämma förklarar bland annat hur en ny styrelse utses genom röstning, varav två 

skrivs ut, samt hur den gamla styrelsen ska verka tills vissa mindre arbeten avslutats, man 

diskuterar också omständigheter kring biljettköp77. Det framförs dessutom hur man vill 

anteckna stämmans stora tacksamhet till den gamla styrelsen dels för dess beundransvärda 

arbete, dels för den tid den lagt ner under de många år den haft hand om teaterbolagets 

angelägenheter. I Ragnar Ljungs bok framgår det sedan hur en besiktning och avsyning av 

teatern, som endast uppvisade mindre fel, sker 30-31 oktober och blir efter ombesiktning den 

7 november därefter fullt godkänt.78 Denna bolagsstämma besvaras med en artikel i 

Karlstads-Tidningen, som informerar om hur den gamla styrelsens långa tjänst har utgått samt 

att en ny valdes därefter.79 Då invigningen nu är nära stundande passar man också på att delge 

hur det Selanderska teatersällskapet inviger den nya teatern, samt nämner hur ett förslag 

framkommit från en bankir Tjerneld, gällande hur man i egenskap av aktieägare bör ges 

företräde till de tre inledande föreställningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 Följande stycke bygger på, om ej annat anges, Karlstad-Tidningen, 14 oktober 1893, Karlstads Stadsbibliotek 
75 Karlstads-Tidningen, 14 oktober 1893, Karlstads Stadsbibliotek 
76 Nya Wermlands-Tidningen, 28 oktober 1893, Karlstads Stadsbibliotek 
77 Följande text bygger på, om ej annat anges, A1:1., Teaterbolagets styrelseprotokoll 1876-1916, Karlstads 
Kommunarkiv 
78 Ljung 1978. Sid, 83. 
79 Följande stycke bygger på, om ej annat anges, Karlstads-Tidningen, 1 november 1893, Karlstads 
Stadsbibliotek 
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Bild 4. 

Karlstads teater 

1896. 

Bild 3. 

Invigningens 

affisch. 

 
 
 
 

 

Det färdiga resultatet och mottagandet 

 
Efter många års arbete och åtskilliga omfattande procedurer är 

den stora dagen inne, Karlstads nya teaterbyggnad ska alltså 

invigas den 7 november 1893. (Se bild 3)80 I Nya Wermlands 

Tidningen omnämns självklart denna uppmärksammade händelse 

i en artikel som föregår kvällens stundande invigning och 

effektfullt inleds med raden ”Karlstads teater står nu- efter 

nitton års sträfvan- färdig att invigas i afton af en högtidsklädd 

publik”.81 Styrelsens arbete omnämns i mycket positiva termer, 

gällande teatern beskrivs den här av skribenten som en av landets 

bästa teatrar samt hur den enligt sakkunniga erhåller högsta 

kvalitet, med allt ordnat på ett utmärkt sätt. (Se bild 4).82 

Arkitekten Anderberg, byggmästare Resare och 

stadsbyggmästare Andersson omnämns och ges uppskattning, liksom dekormålaren Grabow 

och bildhuggaren Norling, ingenjör Théorell, maskinmästare Svensson samt gasmästare 

Larsson. 

I Karlstads-Tidningen ges en mycket levande 

beskrivning av invigningskvällen dagen efter 

den stora händelsen, som gör att man lätt kan 

föreställa sig den förväntansfulla känsla som 

med säkerhet omgav den nya 

teaterbyggnaden.83 En rad ur artikeln lyder: 

”redan vid 7-tiden igår afton sågos täta 

människoflockar öfver västra bron röra sig fram 

mot teatern som för första gången, fullständigt 

upplyst med sina båda gaskandelabrar vid 

ingången ger ett visst intryck av storstadsluft som 

verkar upplivande som det sällsynta alltid gör i kontrast mot det vanliga”.84 Skribenten nämner 
 

 

80 Teaternvigningens affisch, 7 november 1893, Karlstads Kommunarkiv 
81 Följande stycke bygger på, om ej annat anges, Nya Wermlands-Tidningen, 7 november 1893, Stadsbiblioteket 
Karlstad 
82 Värmlands Museum, varmlandsbild.se, fotograf Anna Ollson, Karlstads teater 1896. 
83 Följande stycke bygger på, om ej annat anges, Karlstads-Tidningen, 8 november 1893, 
Stadsbiblioteket Karlstad 
84 Karlstads-Tidningen, 8 november 1893, Stadsbiblioteket Karlstad, 
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vidare hur högtidsklädda damer och herrar uppfyller nästan varje plats och påpekar hur man 

kan lägga märke till aktieägarnas företräde vid biljettköpen, teaterstyrelsen fyller logen 

närmast scenen. Strax efter halv 8 inleds sedan kvällen med en ouvertyr från Glucks 

Iphigénie, varefter den stora gaskronan höjs, det beskrivs hur ridån går upp för första gången 

någonsin och belysningen dämpas, en av skådespelarna träder in på scenen och uppläser en 

prolog skriven för tillfället av Gustaf Fröding, med de inledande raderna ”Ärat vare dramat, 

det är panoramat, af vårt släktes lif med dess nöd och nöjen, sorg och list och löjen, kamp och 

tidsfördriv”.85 Mot den lyckade kvällens avslut, beskrivs det i artikeln hur landshövdingen 

styrde publikens uppmärksamhet och berömmande ord till teaterstyrelsen, den nya 

teaterbyggnaden i Karlstad var nu etablerad. 

4. Arkitekturen 

 
Formanalys av teatern med fokus på dess exteriör 

 
I Understanding Architecture nämns det hur man, för att tillskaffa sig en grundförståelse för 

en byggnad, kan reflektera över ett antal frågeställningar.86 Ett flertal av dessa kan därför med 

lämplighet tillämpas i samband med en närmare analys av teaterns arkitektoniska 

formelement. De inledande frågorna berör byggnadens datering, beställare samt utsedd 

arkitekt och byggare. Dessa kan besvaras kortfattat; teatern stod som bekant färdig 1893 och 

arkitekten var Axel Anderberg.87 Främste byggansvarig var A. Resare, som framgår av 

åtagandet skrivet till teaterstyrelsen, som kan sägas vara teaterns beställare.88 Man bör också 

reflektera över byggnadens ursprungliga funktion, vilka delar som är original respektive 

moderniserade. Teatern figurerade som biograf under 1930-talet, då det uppges att viss 

ombyggnad genomfördes, den återvände dock till sin ursprungliga form och funktion år 1984 

då en restaurering genomfördes.89 En modernare tillbyggnad färdigställdes under år 2011. 

Gällande mottagandet samt byggnadens sociala och kulturella kontext är det något som 

diskuterats av mig ovan. Slutligen ingår faktorer gällande material och konstruktion, form och 

 

 
 

85 Gustaf Fröding, Karlstad-Tidningen, 8 november 1893, Stadsbiblioteket Karlstad, 
86 Följande stycke bygger på, om ej annat anges, Hazel Conway, Rowan Roenisch, Understanding Architectur: an 
introduction to architecture and architctural history, London 2005, Sid, 220. 
87http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHelaHistoriken.raa;jsessionid=E5782D464F75E6 
B2F52CF076389CF1A6.lx-ra-bbr?anlaggningId=21300000013833&historikId=21000001825105 inhämtat 7/12 
2014 
88 E1:1., Karlstad Teater AB Korrespondens 1889-93, Karlstads Kommunarkiv 
89http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHelaHistoriken.raa;jsessionid=E5782D464F75E6 
B2F52CF076389CF1A6.lx-ra-bbr?anlaggningId=21300000013833&historikId=21000001825105 inhämtat 7/12 
2014 

http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHelaHistoriken.raa%3Bjsessionid%3DE5782D464F75E6B2F52CF076389CF1A6.lx-ra-bbr?anlaggningId=21300000013833&amp;historikId=21000001825105
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHelaHistoriken.raa%3Bjsessionid%3DE5782D464F75E6B2F52CF076389CF1A6.lx-ra-bbr?anlaggningId=21300000013833&amp;historikId=21000001825105
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHelaHistoriken.raa%3Bjsessionid%3DE5782D464F75E6B2F52CF076389CF1A6.lx-ra-bbr?anlaggningId=21300000013833&amp;historikId=21000001825105
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHelaHistoriken.raa%3Bjsessionid%3DE5782D464F75E6B2F52CF076389CF1A6.lx-ra-bbr?anlaggningId=21300000013833&amp;historikId=21000001825105
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stil samt dess betydelse och byggnadens omgivning och plats, dessa ämnar jag diskutera mer 

ingående på följande sidor. 

För att analysera teaterbyggnaden har jag för avsikt att fokusera på de element jag anser 

väsentliga i detta sammanhang samt försöka se till teaterns ursprungliga exteriör, då teaterns 

utseende och situation idag kommer att diskuteras utförligare i en senare del av kapitlet. 

Inledningsvis kan det nämnas hur byggnadens naturliga grund vilar på resterna från 

Hybelejens kvarn, som revs för att lämna plats åt teatern.90
 

Teaterns fasad är slät vitkalkad puts runt om, medan taket är utfört i en mörkare nyans. 

Byggnadens tak är av typen sadeltak med lätt fall och med överstycken i form av frontoner, 

undantaget är dock pulpettaket vid den bortre gavelns halvrunda del som ansluter till 

scendelen. Fönstren har både kvadratiska och runda former samt är till största delen 

symmetriskt uppdelade gruppvis om tre eller fyra. Huvudentrén är placerad vid den främre 

gaveln, som en sorts naturlig anslutning till vägen och västra bron. Efter 1840-talet kan brott 

med den tidigare så framhävda och centrerade entrén vid teaterbyggnaden långsida märkas, i 

samband med nya arkitektoniska värderingar gällande hur byggnadens inre är den styrande 

faktorn blev det vanligare att huvudentrén istället förlades till gaveln, scenens placering och 

planlösningen accentuerades mer på ”längden”.91 Dessa nya idéer speglar teaterbyggnadens 

arkitektoniska uttryck och exteriör, deras element är även något som kan märkas vid 

Anderbergs övriga verk som Operan i Stockholm. Karlstads teater består i sin helhet av ett 

antal utskjutande byggnadskroppar som trots sina olika riktning och storlek håll symmetriska 

och sammanhängande i sitt uttryck, tillsammans bildar de känslan av en sorts ”sammanväxt” 

helhet där delarna utgör det hela. 

Dessa drag i arkitekturen kan kopplas till Gottfried Sempers (1803-1879) influensrika idéer 

gällande funktionalitet i teaterbyggnaders utveckling.92 Sempers idéer kan delvis ses om en 

reaktion mot nyklassicism och handlar främst om hur arkitekturen ska vara ett levande uttryck 

för byggnadens praktiska syften, teaterns yttre bero alltså fullkomligt på dess inre disposition, 

Sempers hovteater i Dresden (ca 1841) blev ett föredöme även i Sverige. Semper influerade 

också användandet av historiserande exteriör i samband med teaterbyggnader och bidrog till 

att en stil inspirerad av renässansen populariserades. 

 
 

90 Ljung 1978. Sid, 68. 
91 Barbro Stribolt, Stockholms 1800-tals teatrar: En studie i den borgerliga teaterbyggnadens utveckling, 
Stockholm 1982. Sid, 64-65. 
92 Följande text bygger på, om ej annat anges, Stribolt 1982. Sid, 38-41. 



96 Följande text bygger på, om ej annat anges, Carlson 1993, Sid, 56, 79, 81, 82, 83, 88. 
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Ornamentik bjuds det på i ganska rikt mått, av olika typer, i en genomgående grön nyans vid 

Karlstads teaters exteriör. Både fönstren och dess inramande ornamentik samt de gjutna 

stuckornamenten som finns i varje tympanonfält liksom utplacerade runt om, är målade i 

denna färg och bidrar till att skapa en levande fasad. Där finns festonger av blommor, 

bladverk och band. Partiet vid huvudentrén har tre ingångar, varav den mittersta inramas av 

en portal med två omgivande pilastrar, ovanför utmärks också entrédelen av en kornisch. När 

man ämnar kategorisera byggnadens stil bör man vara medveten om komplexiteten bakom 

begreppet stil, då det hänger samman med en mängd element som också samverkar med 

skiftande föreställningar.93 Karlstads teater kan i sin övergripande arkitektoniska form och 

struktur falla under en variant av den ovan nämnda historiserande nyrenässans som Semper 

gjorde populär, med sina symmetriska byggnadskroppar, frontoner och pilastrar. Vissa 

element i ornamentiken kan dock sägas ha inslag från de mer lättsinniga, böljande formerna i 

rokokon. Under 1890-talet förekom det att olika historiska arkitekturelement kunde 

kombineras med större frihet.94 Intressant är också att reflektera över den omgivande platsen. 

Teatern placerades på gränsen till själva stadskärnan och då den uppfördes var dess 

närområde relativt obebyggt, man planerade dock att nyttja de omgivande tomterna, men ville 

ha en parkanläggning framför byggnaden.95 Detta val ger öppenheten till det kanske mest 

berikande elementet i den omgivande miljön som kompletterar exteriörens helhetsbild, 

närheten till vattnet. 

Arkitekturen och semiotiska aspekter i samspel med sin samtida miljö 

 
I 1700-talets Europa kan den privatägda teaterbyggnaden sägas vara en manifestation av 

ägarens betydelsefullhet, då detta symboliserade välstånd såväl som kommunicerade en 

betydande social position.96 Under 1800-talet skiftar detta ideal och teatern blir istället en 

medelpunkt och symbol för det offentliga sällskapslivet under perioden. Detta synsätt, att 

teatern i sitt uttryck blir till ett sorts offentligt ”monument” växte fram i Frankrike vid 1700- 

talets slut. För 1800-talets allt rikare, borgerliga samhällsgrupper, signalerade den 

monumentala teaterbyggnaden eller operahuset på det konnotativa planet en eftertraktad 

kultivering, likaså formspråket som inte sällan hade framträdande klassicistiska drag som 

signalerade ordning. Dessa ideal kan också speglas i uppförandet av museer och konserthus. 

Det ansågs självklart att en teaterbyggnad skulle finnas i varje modern stad, liksom 

 

93 Conway, Roenisch 2005. Sid, 165-66. 
94 Urve Lepasoon, Byggnaders Särdrag: Stilhistorisk handbok 1880-1960. 2.uppl., Malmö 2001. Sid, 25. 
95 Ljung 1978, Sid, 63-64. 
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järnvägsstationer och kyrkor, det var viktigt för att kommunicera sin medvetenhet och 

deltagandet i den europeiska kulturens framfart. 

Dessa ideal kan också ses i förbindelse med Karlstads teater, dock talar man då inte om en 

monumental teaterbyggnad som sådan, utan om en teater på landsortsnivå. Begreppet 

monumental kan ändå tillämpas i detta fall, då Karlstads teaterbyggnad är fristående och bör 

ses i samband med stadens storlek, folkmängd och andra geografiska aspekter vid denna tid, 

en typ av monument i sin egen rätt. Det framgår tydligt hur ovan nämnda ideal också var 

närvarande i Karlstad. Ett inlägg i Karlstads-Tidningen 8 november 1893 uttrycker hur man i 

en småstad för nöja sig med ”smulor” av storstadens flärd, samt hur det är viktigt att vara 

”med” och att teatern enligt författaren kan vara något som signalerar just detta och 

upprätthåller förbindelsen med kulturlivet i Europa.97 Likaså framhävs det faktum att man är 

ute efter en ”tidsenlig” teaterbyggnad vid styrelsens protokoll.98 Tack vare att en teater av 

”monumental” natur placeras mer isolerat, ofta i anslutning till andra offentliga byggnader 

eller parker och inte med ett kommersiellt fokus eller som en del av en fasad, kan större 

friheter tas i samband med exteriörens uttryck.99
 

När teatern uppfördes var dess närområde vid västra bron relativt isolerat, det behövdes då 

inte läggas så stort fokus på hur den samspelar med omgivande bebyggelse gällande det 

arkitektoniska uttrycket. Angående byggnadens placering i sin helhet, är jag enig med 

skribenten i Nya Wermlands-Tidningen som uttrycker hur det är ”väl den vackraste och 

lämpligaste platsen för en teaterbyggnad, som 

här kan uppletas” 100. Detta uttalande påvisar 

hur teaterns valda plats kommunicerar till 

skribenten associationer av positiv natur. Det 

är svårt att utpeka de exakta komponenter som 

bidrar till det tilltalande uttrycket och känslan 

av den ”rätta” platsen för sitt syfte som 

placeringen förmedlar. Närheten till vattnet 

medför en ytterst tilltalande dimension till 

exteriören och byggnaden i sin helhet, den 

generella öppenheten med västra bron som 

 

97 Karlstad-Tidningen, 8 november 1893, Stadsbibliotek Karlstad 
98 E1:1., Karlstad Teater AB Korrespondens 1889-93, Karlstads Kommunarkiv 
99 Carlson 1993. Sid, 98, 105. 

Bild 5. Vy över staden 1896, teatern till 

vänster, på andra sidan syns bland annat 

stadshotellet och rådhuset, domkyrkans 

torn kan också skymtas. 
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naturligt tycks leda till teatern gör nog sitt likaså. Sedd från andra sidan bron utgör dess helhet 

en komplimenterande detalj till stadsbilden. (Se bild 5)101
 

Teaterbyggnader av monumental karaktär tenderar att avstå från att kommunicera med den 

omgivande miljön, genom att exempelvis ha teaterns namns synligt i exteriören, då meningen 

är att byggnaden i sig uttrycker dess syfte och associeras därefter.102 Detta måste dock ses i 

samband med den komplexa, men styrande faktorn att varje individ är uttolkare efter sina 

egna förutsättningar och sin specifika situation. Karlstads invånare kunde inte ”blunda” för 

den nya teaterbyggnaden, arkitekturen och dess placering, den fanns nu där som en permanent 

del av stadsbilden. Säkerligen påverkades alla förbipasserande på något sätt, liksom hur det 

kan sägas att dess yttre och den fysiska omgivningen påverkade teaterupplevelsen för dess 

besökare.103
 

Hur teaterns uttryck i sin helhet kan förankras i sin samtid 

 
1800-talets Sverige är en tid som på olika sätt påverkas av omvälvande förändringar. 

Byggandet ökade rekordartat i samband med industrialisering och andra utvecklingar i 

samhället, under århundradets senare hälft pågår ett skifte då urbaniseringen tar fart och allt 

fler flyttar från landsbygden in till städerna.104 Under 1890-talet får industrialiseringen sig 

ytterligare ett uppsving och ekonomi och förändringar går på högvarv, den nya 

aktiebolagsformen gör det möjligt att gemensamt samla höga belopp, elektricitetens 

introducerande innebär en enorm omställning som berör flera plan.105 Motsägelsefullt nog 

uttrycker en annan sida av förändringens framfart tendensen att vilja hålla på traditionsbundna 

element. De borgerliga samhällsklasserna är de främsta representanterna i det nu offentliga 

sällskapslivet, fler lokaler knutna till underhållning efterfrågas och en generell ökning av 

teaterintresset kan sägas infinna sig för delar av Sveriges befolkning.106 Pressen tilldelas allt 

större plats i samhället och följer liksom kommenterar det väl synliga kulturlivets 

skiftningar.107
 

 

 

 
 

101 Värmlands Museum, varmblandsbild.se, fotograf Anna Ollson, vy från Älvgatan taget 1896. 
102  Carlson 1993. Sid, 121. 
103  Carlson 1993. Sid, 206. 
104 Tomas Björk, ”1800-talet” Konst och Visuell Kultur i Sverige 1810-2000, Lena Johannesson: redaktör, 
Stockholm 2007, Sid, 92, 105. 
105Följande text bygger på, om ej annat anges, Eva Eriksson, Den Moderna stadens födelse, Stockholm 1990. 
Sid, 21-23. 
106 Björk 2007. Sid, 114. 
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Det faktum att man är vid ett sorts ”vägskäl” gör sig också gällande inom kulturlivet, synen på 

arkitekturen förändrades något senare än vid andra kulturyttringar och blommade ju vid 

sekelskiftet ut i de värderingar som präglar det som kallas ”nationalromantikens” period.108 

Visserligen förändrades arkitektens roll under den senare delen av 1800-talet, genom att 

professionalism understryks, liksom att det gjordes ett flertal nya framsteg gällande 

byggnadsmaterial och tekniker, men detta övertas av ett intensivt intresse för traditionella 

aspekter samt olika historiserande ”nystilar”.109 Denna period präglas alltså av strävan efter 

förändring kombinerat med ett starkt intresse för gångna tider, den historiskt inspirerade 

arkitekturen var i högsta grad närvarande, dock kan det sägas att man under 1890-talet tog sig 

lite större friheter vid användandet av dess element.110
 

Teatern idag 

 
Efter att under en längre tid ha nyttjats som biograf återgår teatern till sitt ursprungliga syfte 

när Musikteatern övertar dess scen år 1975 och som även huserar där idag under namnet 

Wermland Opera.111 Wermland Opera kan också sägas vara initiativtagare för den nya 

tillbyggnaden som varit planerad under en längre tid, men som fördröjdes då det blev en 

utdragen process av diskussioner och överklaganden.112 År 2010 kunde dock arbetet 

påbörjas.113 Med den omgivande samtidens skiftande såväl sociala som ekonomiska 

förutsättningar, normer, värderingar och tidens rent praktiskt arkitektoniskt genomförbara 

möjligheter ställer man sig på olika sätt till byggnader från det förflutna. Det är inte självklart 

att en byggnad från en annan tid kan användas på samma sätt som den gjorde då och den kan 

av olika orsaker misslyckas med att möta det som efterfrågas av den aktuella tidsperioden. 

Det finns olika vägar att gå inom arkitekturen för att handskas med aspekter av detta problem 

och för att hantera kollisionen mellan förflutet och nutid. Man kan exempelvis välja att 

fokusera på en utbyggnad som strävar efter att överensstämma med byggnadens övriga 

formspråk och att harmonisera med byggnadens exteriör i sin helhet, utbyggnaden av National 

Gallery i London 1991 kan exemplifiera detta.114 Självklart kan man också gå i motsatt 

 

 

 

 
 

108 Eriksson 1990. Sid, 26. 
109 Björk 2007. Sid, 92. 
110 Eriksson 1990. Sid, 36-37. 
111 http://www.wermlandopera.com/stora-scenen-hitta-till-oss inhämtat 11/12 2014 
112 PEO Ajaxson, http://www.vf.se/node/19870 inhämtat 11/12 2014 
113 http://www.wermlandopera.com/stora-scenen-hitta-till-oss inhämtat 11/12 2014 
114 Conway, Roenisch 2005. Sid, 165-66. 

http://www.wermlandopera.com/stora-scenen-hitta-till-oss
http://www.vf.se/node/19870
http://www.wermlandopera.com/stora-scenen-hitta-till-oss
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Bild 7. Tillbyggnad högra långsidan 

 
 
 
 

 

riktning och distinkt skilja på det historiska och det 

moderna, att medvetet låta dessa element kollidera 

fullt synligt och låta strukturer av olika natur 

samspela. 

Rörande Karlstads teater verkar den främsta orsaken 

bakom tillbyggnaden vara tre mycket 

betydelsefulla faktorer, en önskan att förbättra 

arbetsmiljön, öka tillgängligheten för besökare 

samt öka brandsäkerheten.115 Från EU framkom det 

också hårdare förhållningsregler gällande 

tillgänglighet under 2010 som den dåvarande teatern 

inte kunde sägas leva upp till.116 Det är rimligt att dra 

slutsatsen att dessa faktorer troligtvis inte var av 

högsta prioritet då teatern uppfördes, åtminstone inte i 

den omfattning vi är medvetna om deras 

nödvändighet idag. Arkitektgruppen som fick åta sig uppgiften blev 

Erséus arkitekter och byggherre var Karlstads kommun, processen slutfördes under 2011.117 

Vid exteriören syns en halvrund utbyggnad vid entréns motsatta gavel, (se bild 6)118 samt en 

handikappanpassad hiss vid högra långsidan sett från entrén (se bild 7)119. En av de 

medverkande arkitekterna motiverar utformningen och beskriver bland annat hur de för 

tillbyggnaden valt en vit träfasad med strävan att inge ett ”trivsamt och robust” uttryck samt 

hur de ville se till att den inte ”konkurrerar” med den existerande byggnaden.120 Arkitekterna 

har här valt att medvetet avstå från att efterlikna och harmonisera med den befintliga 

byggnadens formspråk i nyrenässans, man har istället valt att använda sig av ett mer avskalat 

uttryck och en annan struktur och form, som tydligt distingerat sig från Anderbergs teater och 

som dock skapar viss konflikt mellan det förflutna och det ”moderna”, detta kan inte undgå att 

 

 

 

 

115 Caroline Englund, http://www.vf.se/nyheter/karlstad/ridan-upp-%E2%80%93-bang-pustar-ut Inhämtat 
11/12 2014 
116 PEO Ajaxson, http://www.vf.se/node/19870 inhämtat 11/12 2014 
117 Mark Kretz, http://www.energi-miljo.se/artikelem/antligen-teaterpremiar/ inhämtat 11/12 2014 
118 Scenutrymmets tillbyggnad, fotograferat 2014 av Maria Gambring 
119 Tillbyggnad vid högra långsidan, fotograferat 2014 av Maria Gambring 
120 Caroline Englund, http://www.vf.se/nyheter/karlstad/ridan-upp-%E2%80%93-bang-pustar-ut Inhämtat 
11/12 2014 

Bild 6. 

Scenutrymmets 

tillbyggnad. 

http://www.vf.se/nyheter/karlstad/ridan-upp-%E2%80%93-bang-pustar-ut
http://www.vf.se/node/19870
http://www.energi-miljo.se/artikelem/antligen-teaterpremiar/
http://www.vf.se/nyheter/karlstad/ridan-upp-%E2%80%93-bang-pustar-ut
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Bild 8. 

Teatern 2014 

 
 
 
 

 

förändra exteriörens helhetsuttryck (Se bild 

8)121. Men man har heller inte velat vara allt 

för utstickande och har tydligt strävat efter 

att inte ”störa” det som den befintliga 

byggnadens arkitektoniska uttryck 

kommunicerar. 

Teaterns omgivande miljö har ju givetvis 

förändrats och expanderat sedan 1890-talet, den kan därför inte undgå att ses i samband med 

omgivande byggnader och inslag som tillkommit och som i sin tur skapar nya meningar och 

associationer bundna till teaterns uttryck. Vad den nya tillbyggnaden med säkerhet kan sägas 

kommunicera, dess bakomliggande orsaker och diskussionsfyllda uppförandeprocess, är något 

positivt i den bemärkelsen att detta påvisar hur Karlstads teater ännu är en byggnad som 

engagerar i sin samtid. Värmlandsoperan uttrycker nu en önskan gällande framtida planer, att 

bygga om entrén och restaurangdelen för att i större utsträckning utnyttja det vackra läget.122
 

Diskussion 

 
Under arbetets gång har jag vid ett flertal tillfällen kommit så nära och varit så engagerad i 

teaterns omständigheter att det ibland känts som om jag varit närvarande vid tiden för dess 

tillblivelse. Detta för mig vidare till den inledande frågeställning som arbetades fram för 

uppsatsen. Slutsatsen kan dras att jag blivit upplyst om och i detta arbete redogjort för varför 

teatern uppfördes, såväl som hur omständigheterna samspelade vid uppförandet. Idén om en 

ny teaterbyggnad var inget impulsivt infall, den kom att utvecklas och formas under lång tid 

och kan som synes kopplas redan till den gamla teatern som ödelades vid branden 1865. 

Själva uppförandet, efter vad det framgått av korrespondens och protokoll, präglades inte av 

några större motsättningar. Invigningen kan bedömas som lyckad och teatern blev väl 

mottagen. Jag kan dock inte, med utgångspunkt i min situation och mina samtida 

förutsättningar, undgå att lägga märke till och nedslås av det faktum att ingen av 

teaterstyrelsens medlemmar är kvinna, liksom hur ingen kvinna nämns i samband med 

uppförandets processer. Säkerligen var kvinnorna i Karlstad lika teaterintresserade som 

männen och lika entusiastiska över uppförandet av en ny teater. Detta till trots är det rimligt 

att anta att de också bidrog och var aktiva men ej omnämnda, man kan tänka sig att periodens 

 

 

121 Teatern 2014, fotograferat 2014 av Maria Gambring 
122 http://www.wermlandopera.com/stora-scenen-hitta-till-oss inhämtat 11/12 2014 

http://www.wermlandopera.com/stora-scenen-hitta-till-oss
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föreställningar och normer om genus gör sig påminda här. Allt eftersom jag på olika sätt 

förvärvat kunskaper om teaterns tillkommande och dess omständigheter, har min situation och 

min förståelse skiftat och förflyttats med dessa nya kunskaper. Utforskandet av historiska 

förhållanden blir en ständigt pågående process där nästa steg hela tiden styrs och påverkas av 

den insikt man dittills nått fram till. 

Beträffande hur teatern i sitt uttryck samspelar med sin samtida miljö, drar jag främst 

slutsatsen att teaterns uppförande med den livliga aktivitet som följde och dess färdigställda 

uppenbarelse kan symbolisera och översättas som att man ville uppnå känslan av att staden 

Karlstad var ”medveten”, liksom dess invånare var ”moderna”. Teaterbyggnaden med sitt 

tilltalande läge vid Klarälven blev en symbol och en del av stadsbilden som gav positiva 

associationer, man kan anta att det låg någon sorts belåtenhet vid tanken att bo i en 

landsortsstad som strävade efter att vara i framkant. Kanske ingav också teatern och dess 

förehavanden för de inblandade i teaterstyrelsen också en generell känsla av att detta ökade 

stadens tillväxt och på olika sätt gynna staden gå runt. Man får intrycket av att strävan verkar 

ha varit stark att ansluta sig till större städer och till den europeiska kulturens nycker, att vara 

”med” som det uttrycks i en artikel nämnd ovan.123 1800-talets senare del var ju en tid som 

präglades av omvälvande förändring i sin helhet och motivationen att etablera sig som en 

”modern” svensk stad i tiden var säkerligen stark, att resa var lättare och världen höll 

långsamt på att ”öppna upp”. Teaterns uttryck i den samtida miljön var sannolikt en källa till 

viss stolthet för invånarna, både i egenskap av byggnadens massa och form som en sorts 

monumental teater i sig, men också i sitt arkitektoniska uttryck. Stilen, som ju präglas av 

nyrenässans som inger ett värdigt uttryck, kombinerat med ornamentik som har drag av 

rokokons element för att göra fasaden lättare och mer levande gav säkerligen förbipasserande 

ett kultiverat intryck. När Anderbergs Opera blev färdigställd i Stockholm är det rimligt att 

tänka sig att man gärna mindes att samme arkitekt ritat Karlstads teater. Utöver detta får man 

intrycket att Karlstads invånare faktiskt förenades av ett genuint och mycket entusiastiskt 

teaterintresse. Spännande är det faktum att detta intresse verkar vara genomgående för olika 

typer av människor, från relativt olika livssituationer. Givmildheten verkade vara stor, även 

för de som bor utanför Karlstad då landsbygdens befolkning bidrog med pengar och för att 

inte nämna Yhnell som uppför en teater på eget bevåg utan kommunalt stöd. 

 

 

 

 
123 Karlstads-Tidningen, 8 november 1893, Stadsbibliotek Karlstad 
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Att förstå teaterns nutida situation och hur den samspelar med det samtida Karlstads 

omgivande miljö är på samma gång en lättare och en mer komplex process. Jag kan betrakta 

och ”översätta” teatern utan det avstånd tiden placerar mellan mig och dess uppförande, men 

det är svårt att överblicka och samtidigt var medveten om sin samtida omgivning. 

Arkitekturens nuvarande helhetsuttryck inger känslan av konflikt mellan Anderbergs teater 

och tillbyggnaden, som har en avskalad enkelhet som känns främmande. Tillbyggnaden bör 

dock betraktas som något mycket nödvändigt med tanke på bakomliggande orsaker. Liksom 

vid olika fall med övriga historiska byggnader kan det bli problematiskt att matcha moderna 

krav och samtida funktionalitet med den ursprungliga utformningen, tillbyggnad i olika 

former blir ofta deras öde och detta kan tacklas på olika sätt med skiftande inställningar till 

vilken riktning man ska ta formspråk och arkitektur. Uppenbarligen har omvälvande 

förändringar skett i Karlstad sedan 1800-talets slut och staden har nu 87 786 invånare (2013), 

en siffra som verkar vara på ständigt uppåtgående.124 Som tidigare nämnt visar dock 

tillbyggnaden och de åtgärder man vidtagit för att modernisera och göra teatern mer 

tillgänglig, liksom Värmland Operans framtida planer, på att byggnaden är en levande del av 

Karlstad också 2014 och kommer troligtvis vara det i många år framöver. Det kan konstateras 

att teaterbyggnaden idag används till det syfte den uppfördes, att underhålla, fängsla och 

beröra Karlstads invånare. Den är en i högsta grad aktuell och levande byggnad som har en 

tydlig och välförtjänt plats i det moderna Karlstad. 

Att hantera historisk information och återge dess omständigheter är en utmaning i sig, mycket 

måste tas med i beräkningen och man bör komma ihåg att man aldrig kan med säkerhet uttala 

sig om historiska förhållanden. Givetvis måste det också tas med i beräkningen att 

föreställningar eller ”förförståelsen” om man nu så vill, exempelvis om en viss tidsperiod eller 

arkitektur påverkar perceptionen och därmed hur man anser sig ”förstå”. Detta kan 

exemplifieras med några av de hermeneutiska frågeställningar som ställs av D’Alleva; På 

vilket sätt samspelar de frågor jag ställer teaterbyggnaden med mina tidigare kunskaper om 

den och på vilket sätt är dessa frågor sammanbundna med min specifika situation? 125 Mitt 

arbete har således i olika steg präglats av min under processens gång skiftande 

helhetsförståelse för omständigheter och motivationer bakom teaterns ”evolutionsprocess”, 

självklart förbundet med förpliktelser gentemot det källmaterial jag undersökt. 

 

 
124 http://karlstad.se/kommun-och-politik/kvalitetskontroll-och-utveckling/statistik/befolkningsprognos/ 
inhämtat 16/12 2014 
125 Följande text bygger på, om ej annat anges, D’Alleva 2005, Sid 128. 

http://karlstad.se/kommun-och-politik/kvalitetskontroll-och-utveckling/statistik/befolkningsprognos/
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Avslutningsvis vill jag ta upp ytterligare en hermeneutisk frågeställning som exemplifieras av 

D’Alleva; hur kan mina frågeställningar eller tolkningar åtskiljas från andra, utförda under 

andra tidsperioder?126 Mina frågeställningar och deras besvarande har sin utgångspunkt i min 

samtid och påverkas därmed av min specifika situation, dock ingår jag liksom varje individ i 

en gemenskap och en kontext och detta arbete med mig. Karlstad teaters tillblivelse och 

arkitektur är ett relativt outforskat område, denna uppsats är mitt bidrag till att framhäva detta 

ämne och mina förhoppningar är att den kan inspirera till ytterligare intresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

126 D’Alleva 2005, Sid 128. 
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Sammanfattning 

 

Denna uppsats undersöker och redogör för omständigheterna kring Karlstad teaters tillblivelse 

samt dess arkitektoniska element liksom hur de samspelar med den omgivande miljön under 

uppförandets samtid och i nutid. Ett omfattande material av primärkällor i form av 

korrespondens, styrelseprotokoll och tidningsartiklar och bilder har använts, liksom 

sekundärkällor i form av relevant litteratur av olika natur. Den har i sin teoretiska 

utgångspunkt och metod präglats av semiotiska och hermeneutiska inslag. Första delen ser till 

de diskussioner som föregick uppförandet, förankrar dessa i ett Karlstad under 1800-talets 

senare del samt belyser Axel Anderbergs roll som arkitekt. Senare delen behandlar olika 

aspekter av arkitekturen, teaterbyggnaden betraktas i samband med element från semiotiken 

och en formanalys görs med fokus på teaterns exteriör. Slutligen berörs teaterns situation och 

uttryck i det nutida Karlstad i samband med den tillbyggnad som gjordes 2011. En avslutande 

diskussion besvarar de utarbetade frågeställningarna och återblickar på arbetsprocessen i sin 

helhet, samt diskuterar med ett hermeneutiskt perspektiv författarens roll som uttolkare och 

sökandet efter förståelse för teaterbyggnadens omständigheter. 
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