
Från hantverk till industri 
Karlstad blev stad 1584. Förutom att detta i sig var en stor händelse fick 
stadsprivilegierna praktisk betydelse. Stadens borgare fick monopol på all handel i 
Värmland - med ett undantag. Ett antal bruksherrar fick tillstånd att bedriva handel 
vid sina respektive bruk. Trots att herrarna bodde långt utanför staden hade de höga 
poster där och kunde antagligen se till att bli särbehandlade. 
 
Men handeln inom staden var också noga reglerad. Det fick bara finnas ett visst antal 
slaktare, ett visst antal skomakare etcetera. Den som ville starta verksamhet i en 
särskild bransch fick vackert vänta tills någon annan dött eller flyttat.  
Självklart skapade regelverket missnöje. Visserligen fick man både hålla grisar och 
odla sin egen potatis, men det var svårt att som stadsbo försörja sin familj utan att få 
ägna sig åt handel eller hantverk.  
 
Stridigheter uppstod också mellan olika skrån. Smeder konkurrerade med 
hovslagare, målare med bildhuggare. Vem hade rätt att göra vad?  
Irritationen steg, men fortfarande var det ordning och reda som prioriterades. 
När några kvinnor kom på att de kunde köpa fisk direkt från båtarna i hamnen och 
sälja vidare till stadsborna infördes exempelvis omedelbart ett förbud mot 
gatuhandel. 
Regelverket började trots allt luckras upp. Folk hittade kryphål både här och där. 
1840 insåg man att något måste göras. Det blev fritt för stadsborna att driva affärer 
och starta egna företag. Skråväsendet ersattes av fabriks- och hantverksföreningar. 
Banker öppnades. Verkstadslokaler, snickerier och småindustrier växte upp.  
 
1865 utbröt den förödande branden. Självklart var det en katastrof som drabbade 
stadens invånare hårt. Men den förde faktiskt också med sig fördelar.  
Invånarna hade efter tidigare bränder trotsat uppmaningen att bygga stenhus för att 
undvika nya eldsvådor. De byggde i trä för att snabbt kunna ordna bostäder åt sina 
familjer.  
Nu växte stenhus upp i stadens centrala delar, framför allt kring torget. Men det 
räckte förstås inte. Stadens styrande tvingades hjälpa till med byggen av baracker 
och andra sorters nödbostäder, där trä fortfarande var materialet. Man kan tala om 
en byggboom. Den gav arbetstillfällen och satte fart på handeln. I till att börja med 
provisoriska lokaler etablerade sig hantverkare av skilda slag. Optimismen spred sig. 
 
Men tiderna skulle återigen förändras. Snart fick hantverkarna konkurrens av 
industriellt tillverkade och därmed billigare produkter.  
Ett exempel kan nämnas: 1870 fanns fyra handskmakare i Karlstad. 1890 fanns två 
kvar. Vid sekelskiftet hade även de tvingats lägga ner. Samma hände inom andra 
branscher. Karlstad hade tagit sina första steg mot att bli en industristad.  
 
Ett av de tidigt etablerade företagen var Orrholmens ångsåg, startad 1854 av 
göteborgsfirman Röhss & Brusewitz och säkerligen gynnad av behovet av virke till 
bostäder i den brunna staden.  
Verksamheten gick bra. 1871 byggde man till ett hyvleri. Då var redan ett 40-tal 
arbetare anställda. 
Men det kom en svacka. 1877 gick företaget i konkurs. Flera ägare figurerade i 
sammanhanget innan företaget vid sekelskiftet övertogs av Nils Christian Jensen. 



Han var den som kom att utveckla sågverket. 1905 bildades Trävaruaktiebolaget N. 
CH. Jensen AB med honom själv som VD.  
Till industrin hörde då även en såg på den närbelägna ön Bergholmen, vars 
anläggning senare blev en av de första i Karlstad som helt upplystes med elektriskt 
ljus. Utöver sågverket på Orrholmen fanns där bostäder för arbetare och tjänstemän.  
 
Men den unge dansken är värd en egen historia. Niels Christian Jensen drev en 
trävarufirma i Odense och kom på så vis i kontakt med en sågverksägare från 
Agnhammar, Andreas Eliesson, som exporterade virke till Danmark.   
De båda herrarna blev goda vänner. Andreas bjöd in Niels till älgjakt i Värmland. 
Om han fick skjuta någon älg förtäljer inte historien, men på Agnhammar träffade han 
något annat - nämligen en av Andreas fem döttrar, Augusta. Niels blev häftigt 
förälskad och återkom snart för att fria.  Augusta sa ja.  
Paret gifte sig den 19 november 1885 och bodde i Odense under några år, men 
Augusta längtade tillbaka till Värmland. Makarna flyttade till Karlstad. Att Niels även 
här skulle satsa på träbranschen var självklart. Han köpte såganläggningen på 
Orrholmen. 
 
Niels insåg redan när han kom till Värmland att den värmländska skogen var 
värdefull och lyckades få låna 300 000 kronor - en nästan obegripligt stor summa - i 
en bank.  
För pengarna köpte han gårdar med skogsmarker som han avverkade i snabb takt. 
Värmländska förstå-sig-på-are skakade på huvudena och undrade vad han höll på 
men, men Niels lät sig inte påverkas. Han fortsatte att köpa upp skog. Timret 
sågades på Orrholmen och virket exporterades till Danmark, där han ju hade 
kontakter. 
Det dröjde inte länge förrän de som skrattat åt honom och hånfullt kallat honom ”den 
tokige dansken” fick ändra uppfattning. Niels tjänade stora pengar. 
Snart ägde han sågverk i både Säffle och Kristinehamn och mer än 20 stora 
skogsegendomar, många med tillhörande herrgårdar, hörde till företaget - 
Niklasdamm, Alkvettern, Gustavsvik, Hammar, Trossnäs, Dömle, Sjövik och 
Baldersnäs är än i dag välkända gårdar.  
Men inte nog med det. Han köpte även flera mindre sågverk på olika håll och 
utökade verksamheten på Orrholmen med en lådfabrik. Han startade Ångbåts 
Aktiebolaget Export, som fraktade virke från Karlstad till hamnar på kontinenten. Ett 
av fartyget hette för övrigt Agnhammar. 
 
Familjen Jensen tillhörde snart societeten i Karlstad. Den 23 januari 1905 utsågs 
Niels till dansk konsul. Hustrun Augusta var redan en framstående kulturpersonlighet 
i staden. Hon anordnade musikaftnar och andra tillställningar. Hon hade gått 
konstutbildningar och målade själv inte minst porträtt som blev mycket beundrade. 
Hon finns fortfarande representerad på Värmlands museum - även om verken 
numera inte syns utåt utan förvaras i museets förråd. 
 
Men allt gick inte Niels väl i händerna. 1928 brann Orrholmens sågverk ner till 
grunden. Hyvleriet och lådfabriken byggdes upp igen, men i stället för att 
återuppbygga själva sågverket investerade Niels i sågen på intilliggande 
Bergholmen, som han ju själv var ägare till.  



Under en tid såg allt bra ut igen, men problemen återkom. Krügerkraschen 1932 
drabbade Niels så hårt att han tvingades sälja värdesaker från hemmet för att klara 
lån han hade i bankerna.  
Firman rekonstruerades trots allt och kunde drivas vidare, men storhetstiden var 
förbi. 1956 avled Niels Christian Jensen, 94 år gammal.  
Ingen i familjen ville ta över företaget. Sågverket avvecklades och marken såldes till 
Karlstads stad. All befintlig bebyggelsen revs och ”Den vita staden” växte upp på det 
gamla sågområdet. 
 
Men som nämnts uppstod även annan företagsamhet i Karlstad. 1866 fanns här ett 
bageri, ett bryggeri, två färgerier, fem garverier, ett mekaniskt gjuteri, ett repslageri 
och tre tobaksaffärer.  
Det som kom att utvecklas bäst var gjuteriet. I staden fanns en känd person - 
Christian Andersson. Han var stadskassör samtidigt som han var både bankdirektör 
och kanalbolagsdirektör. Man kan anta att han hade tillgång till visst kapital. 
Sonen Gustaf Adolf Andersson fick på så vis möjlighet att ta över ett repslageri när 
en änkefru Heidensleben ville avveckla sitt ägande.  
Snart nog kompletterade han företaget med en kombinerad smedja och verkstad vid 
Mariedal som låg i Haga. Där tillverkades både stekpannor, grytor, kaminer, spisar 
och trädgårdssoffor, men den mest spektakulära beställningen måste ha varit den 
som kom 1867.  
Då fick G A äran att tillverka storklockan, som skulle ersätta den som ramlat ner från 
domkyrkans torn och gått sönder i samband med branden.  
Grunden för det som skulle bli KMW, Karlstads Mekaniska Verkstad, var lagd. 
1871 ombildades företaget och Charles Robertsson kom in som intressent. Nu 
utökades sortimentet rejält till att omfatta mer tekniska produkter som ångbåtar, 
lantbruksmaskiner, järnvägsvagnar och lok.  
 
Och nu hade uppenbarligen inflytelserika Karlstadsbor fått upp ögonen för KMW. 
Bankdirektör Fritz Clarholm, apotekare Lorenz Kaijser, landshövding J H Rosensvärd 
och Uddeholmsbolagets chef E G Danielsson hörde till dem som köpte aktier i 
företaget.  
Men även KMW fick det besvärligt under 1880-talet. I stället för att dra ner försökte 
man satsa sig ur krisen - något som också lyckades.  
Man började tillverka turbiner, och maskiner för pappersmasse- och pappersfabriker.  
Namnbyten har skett, ägarbyten likaså, men det som började som KMW satte så 
småningom Karlstad på kartan som världsledande på området.  
Valmet, numera Finlandsägt, är den ”storindustri” som finns kvar i dag, men man ska 
inte förglömma de många avknoppningar som under åren har skett, exempelvis i 
form av konsultföretag.  
 
Några avknoppade verksamheter har varit mer produktionsinriktade. Ett av dessa 
kan nämnas. 1876 startade C J Wennberg, tidigare KMW-anställd, Wennbergs 
Smide, senare C J Wennbergs Mekaniska Verkstad AB.  
När KMW lade ner sin tillverkning av ångbåtar tog Wennbergs över. Då 
konkurrensen hårdnade sökte man sig nya marknader. Dammluckor och hydrauliska 
pressar producerades, men satsningen på va-sidan var kanske den mest lyckade. 
Var det något som behövdes i Karlstad så var det utbyggnad av systemen för vatten 
och avlopp. Stadsdel efter stadsdel kopplades in, men först framåt 1960-talet kan 
man tala om att behoven började bli någorlunda täckta. 



 
En som satsade inom ett helt annat område var J P Nyström. Han var 
instrumentmakare, bosatt i Väse. 1865 startade han orgeltillverkning i Karlstad. Efter 
att ha drivit tillverkning på flera olika ställen i staden hamnade företaget 1890 i 
korsningen Strandgatan - Kanalgatan. Tillverkningen det året uppgick till 142 orglar 
och några pianinon, alltså en mindre sorts pianon.  
 
När J P Nyström avled år 1900 tog först den äldste, sedan den näst äldste sonen 
över. Företaget ombildades till aktiebolag och fick namnet J P Nyströms Orgel- och 
Pianofabrik.  
1909 fick företaget tillstånd att kalla sig Kunglig Hovleverantör. Företaget växte 
snabbt och blev Sveriges största i branschen. 1925 tillverkades runt 600 orglar och 
200 pianon. Snart nog gick pianoproduktionen förbi orglarna. 1949 tillverkades cirka 
2 000 pianon! Sedan sjönk efterfrågan successivt. 1962 upphörde tillverkningen. 
 
Till Karlstads industrihistoria hör också tobaksfabrikerna. Tobaksfabriken Th. Schön 
& Co var 1875 med sina 96 anställda Karlstads största arbetsplats, näst efter 
Orrholmens sågverk. F. Olséns Tobaksfabrik var också en tobaksfabrik av format, 
men den lades ner ganska tidigt.  
Fru Carolina Sofia Olsén hann dock dessförinnan göra sig känd som en duktig och 
framgångsrik kvinna. När tobaksspinnarmästaren Fredrik Olsén avled tog hon över 
verksamheten i fabriken, som några år tidigare drabbats av brand men återuppförts.  
- Carolina var ett, särskilt i affärshänseende, ovanligt begåvat fruntimmer, som efter 
mannens död skötte fabriken på ett utmärkt sätt, skriver C A Nygren i sin bok 
Carlstads stads historia, utgiven 1914.  
- Omsättningen drevs upp betydligt och det var ej ovanligt att dagskassan belöpte sig 
till 500 riksdaler och ännu mer. 
Som bevis på Carolinas affärssinne berättas att hon införde något för den tiden så 
ovanligt som direktimport av råvara, utan omvägen över grossist. Det ökade 
lönsamheten i fabriken betydligt. Men även den historien gick mot sitt slut. Kanske 
spelade det in att den inte hade så gott rykte? I stadens tidningar hade vid flera 
tillfällen meddelats att fattigvårdsstyrelsen slagit larm och kopplat in stadsfiskalen. 
Orsaken var att fabriken använde sig av barnarbetare, en del inte ens tolv år fyllda.   
1915 etablerades Svenska Tobaksmonopolet. Då var samtliga Karlstads 
tobaksfabriker borta. 
 
Ett annat företag som kan nämnas är Karlstads tändsticksfabrik.  Det startades av 
KMW-chefen Gustaf Adolf Andersson och den kände apotekaren Lorenz Kaijser. 
Företaget tillverkade fosfortändstickor som gick på export, men så småningom 
övergick man till säkerhetständstickor. Intressant är att tillverkningen av lådor till 
tändstickorna lades ut på internerna i stadsfängelset. 
1885 hade företaget 150 anställda, som arbetade i skift. Till alldeles för långa löner - 
1.50 per dag - ansåg arbetarna, som hotade att gå i strejk.  
Strejken utbröt dock inte, men fabriken såldes till ett företag som arbetade från 
England - The London and Swedish Match Ltd. Kort därefter försattes det i konkurs. 
I lokalerna öppnades senare E R Wennergrens Konfektfabrik AB 
 
Karlstads glasbruk AB låg på Herrhagen, strax nedanför tändsticksfabriken. Vid 
sekelskiftet arbetade cirka 80 anställda i bruket, som då tillverkade fönsterglas. En 
brand utbröt i fastigheten 1904 men 1905 var man igång igen. Produktionen övergick 



så småningom till råglas, ornaments- och katedralglas. 1912 var fabriken den enda i 
Sverige med sådan tillverkning. 1929 hamnade fabriken på obestånd. Stadens 
styrande försökte med hjälp av enskilda arbetare få fram kapital för att få till en 
fortsättning men det lyckades inte. Fabriken lades ner. 
 
I uppräkningen bör även garverierna nämnas. Från 1885 fram till sekelskiftet fanns 
en lång rad sådana i staden - Låstboms, Wendts, Falks, Wennergrens och Lindgrens 
garverier är nämnda i den uppräkning som finns i det register över värmländska 
företag som Key-Åberg sammanställt utifrån Svensk industrikalender och som finns 
att studera i Arkivcentrum. 
 
I staden fanns även tre kemisk-tekniska fabriker: Linnea, Örnen och Collvins. 
Svenska Guldlistfabriken AB var välkänd i riket. 
Karlstads bryggeri, Våxnäs bryggeri, Färjestads bryggeri, Adolf Nyléns 
svagdricksbryggeri samt Karlstads och P A Sjöbergs läskedrycksfabriker stod 
tillsammans med stadsägda Karlstads Spritförsäljning AB och Wennergrens 
Saftfabrik för drycker till stadens befolkning. Den som bara ville dricka vatten kunde 
vända sig till Herrgårdens preserveringsfabrik och jernvattenkälla. 
 
Slutligen ska konstateras att det i Karlstad från slutet av 1800-talet och ända fram till 
1960-talet fanns en lång rad textil- och konfektionsindustrier. Men de ska få sin 
alldeles egna historia. 
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