
Den gamla kyrkan 
 

Ovisst när första kyrkan byggdes 

Tingvallaön i Klarälven var alltsedan Värmland fick fast befolkning en naturlig 

mötesplats och handelsplats i korsningen mellan nord/syd med Klarälven och öst/väst 

med stigarna/vägarna utmed Vänerkanten. Namnet Tingvalla säger att det från 

förkristen tid var en tingsplats där domar avkunnades på det som kom att kallas 

Lagberget. Där hölls senare landsting två gånger om året och det var den 25 januari 

och den 29 juni som var Petrus och Paulus dag. Samtidigt var det  marknadsdagar och 

mycket folk samlades i Tingvalla. 

Till Tingvalla kom en präst, gudstjänst började firas, en församling uppstod och en 

kyrka byggdes. Mycket av detta är höljt i dunkel. Det är rimligt att anta att det i varje 

fall under andra hälften av 1200-talet fanns en kyrka på Tingvallaön, eftersom det då 

talas om en kyrkoherde där.  

I ett testamente till Skara domkyrka är en av testamentsexekutorerna ”kyrkoherden i 

Tingvalla Laurencius Arwidi” och i en förteckning över Uppsala domkyrkas egendom 

1291 nämns ”in Wermaland parochia Tingwalli”. 

 

Första kyrkan var av trä 

I de medeltida breven från Värmland nämns ofta präster i Tingvalla som undertecknare 

med sigill i vitt skilda ärenden som till exempel donationer till Riseberga kloster eller 

Skara domkyrka och tvister mellan jordägare. 

Den första kyrkan var sannolikt en träkyrka tillägnad Sankt Petrus (Sankt Per) som var 

köpstädernas helgon och den 29 juni hölls Persmässomarknad. Kungen, Magnus 

Eriksson, var ständigt på resa. Den 28 april 1347 besökte han Hammarö och dagen 

därpå, den 29 april, var han i Tingvalla. Där undertecknade han ett domslut tillsammans 

med kyrkoherden Nicolaus Siggonis ”vider Tingvallae kyrkio”. 

Tingvalla blev stad och fick namnet Carlstad genom ett beslut av hertig Carl, 

sedermera Karl IX, den 5 mars 1584. Invånarantalet bestod av fyrtiofem familjer och det 

tog lång tid innan den blev etablerad köpstad eftersom det fanns ett motstånd att 

saluföra provinsens produkter i Karlstad på grund av avgifter av olika slag. Då var 

stadens kyrka i behov av reparation och hertig Karl bestämde att Karlstads sockens 

kyrkotionde skulle gå till kyrkans renovering under ett antal år. Den medeltida kyrkan 

brann den 16 september 1616 liksom hela Karlstad. 

 

Ovanligt stor kyrka 

Nästa kyrka med omgivande kyrkogård uppfördes på samma plats alldeles intill 

Klarälven. Sverige var på väg in i stormaktstiden och kyrkan fick trots den ringa 

folkmängden och de ekonomiska svårigheterna imponerande dimensioner och 

utformning för att vara en församlingskyrka. Den gestaltades traditionellt som en 

långkyrka med koret format som en tudelad sexhörning i likhet med Mariestads 

domkyrka. Församlingskyrkan på Tingvallaön blev 48 meter lång och 18 meter bred 



och hade också en utbyggnad för sakristian. Den byggdes i sten med valv och hade 

stora fönster med täljstensornamentik, ljuskronor, silverkrucifix, kyrksilver, mässhakar, 

orgel, epitafier och målade tavlor.  

Kyrkan invigdes under högtidliga former midsommardagen den 25 juni 1629 och 

predikan hölls av Nicolaus Benedicti, som sedermera blev kyrkoherde i Silbodal. 

Församlingen i Karlstad, och för övrigt hela Värmland, stod under tillsyn av 

superintendenten i Mariestad. Avståndet över Vänern ledde till återkommande 

önskemål tillställda riksrådet om att Värmland skulle bli ett eget kyrkligt 

förvaltningsområde – ett stift – med en egen superintendent placerad i Karlstad. 

Drottning Kristina och riksrådet med Axel Oxenstierna i spetsen beslutade den 23 juli 

1647 att flytta superintendenturen från Mariestad till Karlstad. Sven Elfdalius blev den 

förste superintendenten i det nya stiftet.6 Karlstad blev stiftsstad, skolstad och 

församlingskyrkan blev domkyrka.  

Problemen med domkyrkan vid älven var många, eftersom Klarälven i vårfloden 

underminerade älvkanten och kyrkans grund. Det blev sprickor i murarna, kyrktornet 

hotade att rasa och gravarna både på kyrkogården och under kyrkgolvet vattenfylldes. 

Problemet föranledde diskussioner både i domkapitlet (konsistoriet) och bland bor-

gerskapet vid rådstugumötena om det nödvändiga i att flytta domkyrkan till en säkrare 

plats. Dessa önskemål nådde också riksrådet och kungen. 

 

Karl XII på gudstjänst 

Karl XI reste runt i landet och kontrollerade regementen och militära anläggningar i 

synnerhet i västsverige med hänsyn till fiendelandet Danmark-Norge. Han kom till 

Karlstad lördagen den 25 juli 1691 för att inspektera Närke-Värmlands regemente. Då 

bodde kungen på Lagberget i herrgårdsbyggnaden och träffade också 

superintendenten och hovpredikanten Erlandus Broman och hann även vara med på 

hans dotters bröllop. 

Kungen deltog i söndagens gudstjänst i domkyrkan och fick då än mer kännedom om 

domkyrkans problem genom superintendenten och borgerskapet. I valet mellan en 

reparation och nybyggnation på annan plats beslutade den enväldige kungen att 

domkyrkan skulle flyttas. Han anvisade mark för domkyrka och kyrkogård och sedan 

skulle en ritning upprättas av Nicodemus Tessin d y. Byggnadsmaterial i form av sten 

och virke skulle anskaffas och kungen anslog medel. Någon flyttning blev det inte 

eftersom Karl XII:s krig mot Danmark-Norge 1716-1718, nödår och pest omintetgjorde 

planerna. I stället reparerade man den gamla domkyrkan och använde de anslagna 

medlen till det.  

I samband med 1719 års brand kunde en del inventarier från domkyrkan räddas, bland 

annat två ljuskronor, några ljusstakar samt kyrksilvret. Allt detta fördes i en roddbåt 

över Klarälven till Sandbäcken och grävdes ned i en rovåker för att förhindra stöld. Men 

den rika skatten av tavlor, skulpturer, dokument och många andra inventarier 

förstördes i lågorna i den brinnande domkyrkan vars valv störtade in. 

Karlstad drabbades 1716 av en mindre stadsbrand som förstörde 36 gårdar. Men 

katastrofalt blev det när hela Karlstad med sina offentliga byggnader inklusive 



domkyrkan brann ned i stadsbranden 1719. Kvar fanns endast gränder med hus i de 

västligaste och östligaste delarna av staden. 

När en ny domkyrka byggdes valde man platsen där den ligger ännu i dag. 
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