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En av de mer minnesvärda ämbetsmännen i Karlstads stads his-

toria är Albert Nelson. En del skulle kanske också beskriva ho-

nom som en av de mer besynnerliga. Nelson föddes i Jösse-Ny 

1875, och kom 1897 att tillträda en tjänst i Karlstad. 1907 utnämndes han 

till stadsfiskal i staden, och fungerade då som både polischef och åklagare. 

Han upprätthöll också positionen som vice brandchef i staden, var krigs-

fiskal vid regementet, och kombinerade dessutom sin ämbetsutövning 

med diverse mer eller mindre privata uppdrag. Han ägnade sig t ex åt både 

indrivningsverksamhet och fastighetsaffärer. Det var ofta turbulent kring 

Nelsons ämbetsutövning. Vid flera tillfällen rådde oenighet med stadsfull-

mäktige om detaljer i tjänsten. Tillsättningen av brandchef i staden var en 

sådan fråga där Nelson rev upp himmel och jord i vredesmod över att bli 

förbigången. Samtidigt var flera fullmäktigeledamöter irriterade över det 

faktum att stadsfiskalen i Karlstad faktiskt inte var bosatt i staden. Han 

bodde periodvis i både Ilanda och Gustafsvik. Om allt detta kan man läsa 

i stadsfullmäktiges protokoll. 

   thomas kvarnbratt

  Albert Nelson och kristidskravallerna 1922

E
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Till de mer besynnerliga företeelserna runt Nel-

son hörde hans specialsydda stadsfiskalsuni-

form. Med ljusblå krage, tre guldstjärnor samt 

en slängkappa sågs Nelson ridande genom sta-

den. Belackare hävdade att detta berodde på en 

förmodad dyrkan av Karl XII. Mest känd för ef-

tervärlden är Nelson dock för sin politiska gär-

ning. Efter att ha deltagit i ett politiskt möte i 

Högboda i maj 1933, så engagerade han sig i den 

absoluta toppen av Svenska Nationalsocialistiska 

Partiet (SNSP), de så kallade ”Furugårdsnazister-

na”. Riksledaren Birger Furugård var vid tiden 

veterinär i Deje, och Nelson kom att ha ett nära 

samröre med Furugård såsom stabschef i parti-

et. Även hustrun Leonarda var djupt engagerad 

i den svenska naziströrelsen genom en ledande 

position i SNSP:s kvinnoförbund Kristina Gyl-

lenstierna. 

SNSP sprack så småningom genom interna bråk och 1940 bildade 

Nelson ett eget parti kallat Förbundet Det Nya Sverige. Han lämnade sin 

tjänst som stadsfiskal 1937, och gick ur tiden 1953. Albert Nelsons politis-

ka bana ska emellertid inte bli föremål för den här artikeln, för den finns 

omskriven i både studentuppsatser och ambitiösa akademiska arbeten om 

den svenska nationalsocialismens historia. Istället ska artikeln handla om 

de händelser som utspelade sig i Karlstad den 7:e och 8:e januari 1922 som 

kallas ”kristidskravallerna”. Där spelade Albert Nelson huvudrollen.

Stadsfiskal albert Nelson.
Källa: Karlstads kommunarkiv, 
C. E. Nygrens porträttsamling. 
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den sömniga residensstaden

Karlstad i januari 1922 var en liten sömnig residensstad med något mer än 

19 000 invånare. Vid sidan av offentliga inrättningar som läroverk, dom-

kyrka, länsfängelse, rådhus, regemente och järnvägsstation, så präglades 

staden av handel, sjöfart, verkstadsindustri, sågverks- och textilrörelser. 

Här förekom förstås periodvis fylleri, bråk och spänningar mellan olika 

grupper av människor, som föranledde ingripanden från ordningsmakten.  

Torghandel  pågår. 
I bakgrunden Rådhuset, Stadshotellet och 
promenaden längs Kungsgatan. 1920-tal. 
Källa: Värmlandsarkiv, Carlstads-Gillets 
bildsamling. Fotograf: Karl Nyström. 
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Vy från stadsdelen Klara mot Residenset och Tingvallastaden. 
Demonstrationståg går över Västra bron från Residenstorget. 1920-tal. 
Källa: Värmlandsarkiv, Carstads-Gillets bildsamling. 



204

Stadsfiskalens arkiv kan berätta om alla sådana incidenter. Karlstad var 

knappast unikt i en jämförelse med andra småstäder vid den här tiden.

Vid Värmlands regemente, vilket 1913 flyttats från Trossnäs fält till 

den nybyggda anläggningen på Kasernhöjden, var vid tiden en furirskola 

med elever från Falun förlagd. Det hade under en period varit oroligheter 

i de centrala delarna av staden kring flera av dessa befälselever, vilka inte 

sågs med blida ögon av en del yngre män i lokalbefolkningen. Flera fall 

av bråk och misshandel hade förekommit under jul- och nyårshelgerna. 

Orsakerna var säkert flera bakom spänningen, men polisen uppfattade 

i varje fall att det fanns en riktad aversion mot befälseleverna. Militären 

tycks heller inte ha underlättat saken i och med att man uppträdde pro-

vokativt. Man kan därför med visst fog hävda att stämningen i Karlstad 

var något uppskruvad när denna berättelse tar sin början, några dagar in 

i januari 1922.

Kalabalik mällan militär och civila i Karlstad. Svårartade uppträ-

den på lördag- och söndagskvällen1

Så lyder rubriken i Karlstads-Tidningens nummer, tisdagen den 10 januari 

1922. Stadsfiskal Nelson berättar för tidningen att yngre personer, som 

han beskriver som ”slyngelelement”, driver omkring sysslolösa på kväl-

larna längs Kungsgatan med det huvudsakliga uppsåtet att bråka med mi-

litären. Under helgen hade det märkts att något extra var på gång, vilket 

ledde fram till en urartning. Nelson nödgades skingra den uppretade folk-

massan, och till sin hjälp kommenderade han ut militär trupp från kaser-

nerna på regementet. Tidningen skriver att det var rent bedrövliga scener 

som utspelat sig i staden, och man ifrågasätter att polis och militär gått 

till storms mot folket med bösskolvar och bajonetter. Man talar om ett 

 1.  Karlstads-Tidningens arkiv, volym B 1:43, Karlstads-Tidningens lägg, 1922-01-10.
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onödigt bryskt och brutalt angrepp, och det kommer att visa sig att det är 

betydligt fler som kommer att ställa kritiska frågor om polisens agerande 

de där kvällarna i januari 1922.

magistratens förhör om kravallerna

Den 24 januari inledde magistraten sin undersökning om kravallerna den 

7:e och 8:e januari. Stadsfiskalens roll var särskilt intressant att granska 

eftersom Justitiekanslern inkommit med en skrivelse som rörde just detta. 

Nelson blev den förste som förhördes. Han uppgav att han, då han kom-

mit ut från polisstationen i Rådhuset på kvällen den 7:e, funnit en mängd 

folk samlade i korsningen Kungsgatan-Västra Torggatan. Folkmassan 

hurrade och visslade, och var till en början inte våldsam. När en militär 

patrull passerade förbi, följde emellertid folkmassan efter. Nelson uppma-

nade folkmassan att skingras, men denna uppmaning hörsammades inte. 

Han tog då militären till hjälp. När militären avlägsnade sig hade folkmas-

san samlats igen, men denna gång skingrats av polisen. Man hade tvingats 

dra sabel, och en påträngande person hade tilldelats ett rapp med flata 

klingan. Detta hade inte skett på Nelsons order, men gillats av honom.

Förhören fortsatte med ett antal poliskonstaplar. Konstapel No. 16 

Rask, vittnade om att en grupp om 8–10 militärer kommit i ordväxling 

med civila. Polisen hade ingripit, och förmått militären att gå hem. Västra 

bron spärrades av för att förhindra folkmassan att följa efter, men av-

spärrningen blev inte effektiv, och många civila kunde ta sig förbi vidare 

in i stadsdelen Klara. Konstapel No. 17 Berg, berättade att många civila 

tog sig över isen. Tillsammans med konstapel Törnqvist följde han efter 

folkmassan, och hörde då att ett skott avlossades åt kasernhållet, åtföljt 

av ytterligare tre skott. En folkhop uppgav att det var militären som skju-
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tit. Polisen lyckades slutligen mota tillbaka folkmassan, och en person 

anhölls. Vid residenset kastade så en ny folkhop is efter en korpral, men 

lyckades träffa konstapel Berg istället. 

Vid 23.40-tiden stod konstapel Berg på post i korsningen Kungsgatan 

och Västra Torggatan då plötsligt 20–30 militärer anlände i sluten trupp, 

delvis beväpnade med tältstångsdelar. Truppen åtföljdes av en skrikande 

människomassa. Berg och konstapel Törnqvist hade så infört en pojke på 

poliskontoret som ropat ”plugg”. Åter ute observerade de att militären 

börjat driva folkmassan från promenaden upp mot kyrkan.

Konstapel No. 23 Johanneson, observerade att militären var beväpnad 

med diverse tillhyggen. Han hade frågat en extra korpral om denne förde 

befälet över truppen och fått till svar: ”Vi ska visa busarna att de ej få sätta 

sig på näsan på oss.”2 Denne vägrade uppge namn och nummer, varför 

han anhölls. Stadsfiskal Nelson dyker så upp och beordrar militären att 

formera sig på linje. Efter att ha gjort ett resultatlöst försök att uppmana 

folkmassan att skingras, kommenderar så Nelson militären att gå på och 

skingra massan. Johanneson uppfattade inte att militären fick order att 

slå, men hörde att militären upphävde ett hurrarop varefter de sprang på 

massorna med militärisk attack. De civila vände ryggen till och fick motta 

slag i ryggar, axlar och armar. Johanneson och Nelson var just då de enda 

poliserna på plats, när militären så småningom drog sig hemåt. Snart be-

fann sig emellertid stadsfiskalen omringad av en folkmassa, varvid Johan-

neson nödgades dra sabel och slå omkring sig. Han trodde sig ha träffat en 

särskilt närgången man, men utspelet blev effektivt. Ett 60-tal ynglingar 

från västra delen av staden omhändertogs.

Bråket den 7 januari kom att följas av värre saker den påföljande kväl-

len. Polisen hade en polisfest i Nickebo, varför en stor del av styrkan fanns 

 2.   Värmlandsarkiv (VA). Karlstads rådhusrätt och magistrat, vol A IV a:69, 
magistratens protokoll 1922-01-24 § 22.
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där, trots att det varit oroligt i staden den föregående kvällen. Nelson 

berättar själv om att militären den här kvällen var beväpnad med gevär 

med bajonetterna på. När så en stor folkmassa på direkt order från stads-

fiskalen vägrade skingra sig, gav han de 12 konstaplar som fanns i tjänst 

order om att hämta ut sina batonger och ställa sig i led tillsammans med 

de 6-8 militärer som var på plats. Samtidigt alarmerades den militär som 

låg i beredskap på regementet. När så en chock gjordes mot folkmassan 

utdelades slag från gevärskolvarna, men det hade inte skett på uttrycklig 

order enligt Nelson.

Karlstads poliskår 1913.  Tredje sittande 
från vänster är stadsfiskal albert Nelson.
Källa: Värmlandsarkiv, Carlstads-Gillets 
bildsamling. 
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Poliskommissarie Zandén uppskattade folkmassans storlek till 4–500 

man. Det ringdes in poliser från festligheterna i Nickebo, vilka kom att ta 

plats bredvid militären. Zandén hävdar att det inte gavs någon anmaning 

till folkhopen att skingras innan attacken, men väl att Nelson uppmanat 

militären att slå. Militären ska så ha slagit på allt och alla som stod i 

vägen, och arbetaren Ragnar Pettersson fälldes avsvimmad till marken. 

Konstapel No. 32 Törnqvist, bekräftar bilden av att militären slog urskill-

ningslöst med kolvarna. Konstapel No. 8 Wide, hade hört stadsfiskalen 

uppmana militären att: ” … de ej skulle spara någon som ej ville lyda.”3 

De ska ha uppmanats att begagna bajonetterna och vara orädda. När Nel-

son konfronterades med Wides uppgifter hävdade han att de var helt och 

hållet gripna ur luften. Konstapel No. 19 Björk, anlände civilklädd från 

Nickebo. Enligt hans vittnesmål hade folkmassan inte gjort något roligt 

intryck. Han hörde Nelson yttra: ”Slå ned de djävlarna.”4

Förhören fortsatte så med militären. Furir 333 på 4:e kompaniet Ols-

son, hade kommenderat en av militärpatrullerna på kvällen den 8:e. En 

del rop hade hörts i stil med:”Har ni laddat?”. Furiren hävdade att Nelson 

kommenderat att bajonett skulle på, och ingen släppas igenom polisens 

och militärens linje. Furir No. 202 på 4:e kompaniet Lind, hade kommen-

derat en annan militärpatrull. Den hade utsatts för visslingar och glåpord. 

Han hade inte hört att stadsfiskalen uppmanat till att slå eller använda 

bajonetter, men själv gav han order till sina mannar att kolvarna fick an-

vändas om så behövdes.

Förhör vidtogs sedan med företrädare för allmänheten. Ett antal vitt-

nar om att de sett militären skruva på bajonetter, och hört stadsfiskalen ge 

order om att gå på hårt. Ragnar Pettersson, arbetare vid elektrokemiska 

fabriken i Skoghall, uppvisade i förhöret de skador han ådragit sig under 

 3.   Ibid.
4.   Ibid.
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kvällen. Han hade ett sår på vänstra kinden och en blodsutgjutelse i vänstra 

ögat.  När han slagits medvetslös, hade han burits in på poliskontoret. Han 

kunde dock inte redogöra för vem som slagit honom till marken.

efterspelet

Många var nog överens med Karlstads-Tidningen att det varit tämligen be-

drövliga händelser som inträffat under januarihelgen. Nu drog så en process 

igång, där Justitiekanslern (JK) krävde att en undersökning skulle göras.  

Stadsfiskalens order till militärpatrullen den 7 januari att skingra folkmas-

san, samt hans order att alarmera militärberedskapen den följande dagen 

som en förstärkning av ordningspolisen ifrågasattes starkt. Nelsons age-

rande granskades enligt allmän lag (10 kap 12 § Strafflagen), samt de Kungl. 

förordningarna om användande av militär personal till upprätthållande av 

allmän ordning (av den 31 december 1915 och 9 maj 1916). JK kom fram 

till att behov av militär handräckning inte förelegat, samt att Nelson inte 

haft behörighet att påkalla sådan handräckning. Man rekommenderade att 

frågan skulle hänskjutas till domstol för prövning och sålunda väcka åtal.

Nelson var naturligtvis av en helt annan uppfattning. Han menade att 

poliskommissarie Zandéns beslut att permittera polispersonal till festlig-

heterna i Nickebo, nödgat honom att förlita sig på den militära beredska-

pen för att kunna upprätthålla ordningen. I Karlstads-Tidningen den 14 

januari anklagar han t.o.m. poliskåren för bristande disciplin. Han säger 

att han muntligen redogjort för borgmästaren, landshövdingen och lands-

sekreteraren om sin oro över de händelser som inträffat den 7 januari, och 

därför beordrat en förhöjd polisberedskap den följande kvällen. Men ef-

tersom Zandén sedan permitterat den polisiära beredskapen utan Nelsons 

vetskap, hade han som den ansvarskännande människa han var inget annat 

5.  VA, Karlstads rådhusrätt och magistrat, vol A IV a:69, magistratens 
protokoll 1922–03-13 § 43
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val än att begagna den militära truppen och tillkalla militärberedskapen 

på 20–30 man. ”Att uppta dyrbar tid att underrätta borgmästaren hade 

varit fullkomligt meningslöst.”5 Nelson ansåg att han hade stöd för sitt 

agerande i stadsfiskalsinstruktionen. 

Zandén bemötte Nelsons kritik.  Han hade endast beviljat två kon-

staplar permission för att delta i Värmlands polisförenings årsmöte i Nick-

ebo eftersom det hade varit lugnt i staden. Att kommissarien kunde fatta 

ett sådant beslut vilade på en sedan länge inarbetad praxis. Inte minst 

hade det varit praktiskt att kommissarien hanterade permissionsbeslut då 

ju stadsfiskalen inte var bosatt i staden och kunde fatta dessa. Dessutom 

hävdade Zandén att beredskapen fanns, men befann sig på patrulltjänst 

istället för att ligga i beredskap på poliskontoret. 

Borgmästare Lindholm avgav ett ampert yttrande till Länsstyrelsen 

om Nelsons göromål, där han framförde svidande kritik. Nelson hade en-

ligt Lindholms uppfattning vida överträtt sina befogenheter. Han hade 

inte tillämpat den del av stadsfiskalsinstruktionen som talade om att in-

hämta förhållningsorder från borgmästaren. Denne hade befunnit sig i 

sitt hem några minuter från händelserna, så det hade varit fullt möjligt att 

inhämta sådana order.

Efterspelet blev nu att polisinstruktionen ändrades av stadsfullmäk-

tige. Stadsfiskalen befriades från skyldigheten att såsom poliskommissarie 

handha tillsynen över poliskåren. Man kan gissa att ett antal ledamöter i 

stadsfullmäktige tog chansen att äntligen få sätta Nelson på plats efter alla 

tidigare kontroverser som varit. Helt säker kan man emellertid inte vara 

på den saken. Den 15 mars väckte så rådhusrätten åtal mot Nelson för 

tjänstefel, grundat på att han borde ha inhämtat tillstånd från borgmästa-

ren för att få tillkalla militären. Nelson gick direkt i svaromål och hävdade 
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 6. VA, Karlstads-Tidningens arkiv, vol B 1:43, Karlstads-Tidningens lägg 1922-04-06.

att rådhusrätten var jävig, men hans yrkande avvisades omedelbart till 

Nelsons stora missbelåtenhet. Nelson hävdade också i domstolen att: ” …

det vore höjt över alt tvivel, att han vid ifrågavarande tillfällen varit satt i 

borgmästarens ställe.”6 

Den 10 maj kom domstolens utslag. Man fann att stadsfiskalen inte 

varit behörig att tillkalla militär handräckning för att upprätthålla ord-

ningen, och att han obehörigen tagit befäl över militär trupp. Nelson 

dömdes enligt 25 kap. 17 § Strafflagen och 4 kap. 3 § Strafflagen för oför-

stånd i tjänsten till böter på 100 kr.

Karikatyr av borgmästare 
Karl Josef Lindholm, 
utförd av Paul Myrén. 
1920-tal.
Källa: Värmlandsarkiv, 
Carlstads-Gillets bildsamling. 
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