
KROGKUNGARNAS KAMP  

OM SANDGRUNDSUDDEN 

 

 
I oktober 2012 fick bokdesignern och förläggaren Anita Stjernlöf-Lund och jag, 

tidigare journalist på Värmlands Folkblad, i uppdrag av Karlstads kommun att 

producera en bok om den anrika men då nedlagda Restaurang Sandgrund. Det skulle 

bli en dokumentär, alltså en historisk beskrivning av både restaurangen och 

verksamheten där, från 1960 och framåt.  

 

Jag insåg att det behövdes en bakgrundshistoria. Vem var det som tog initiativet till 

bygget? Vem ritade huset? Frågorna var många.  

Jag letade i arkiven. Det borde ju finnas ritningar och annat underlag. 

En dag hittade jag en tidningsartikel från mitten av 1940-talet som handlade om ett 

planerat restaurangbygge. Den var illustrerad med en karta som jag såg föreställde 

Sandgrundsudden.   

Det underliga var att byggnaden som var inritad på kartan låg längst ut på udden i 

Klarälven, inte där Restaurang Sandgrund senare byggdes. 

Dessutom fanns en skiss till fasad som inte på minsta sätt påminde om Restaurang 

Sandgrunds. Den här hade drag av Akropolis, om man vill hårdra det hela. Rader av 

höga pelare prydde framsidan.  

Vad kunde detta vara? Vem var det som långt tidigare än 1960 ville bygga vid 

Sandgrund, dessutom långt ute på udden? Och varför blev det ingenting av det?  

 

I kommunarkivet hittade jag några handlingar som ledde till kommunens 

byggnadskontor. Där fanns nämligen en anteckning som visade att Karlstads Fabriks- 

och hantverksförening 1946 hade lämnat in någon slags ansökan om bygge på 

Sandgrund. Men sedan var det stopp. Jag hittade inget mer, inga ritningar, ingenting. 

 

I Karlstads Fabriks- och hantverksförenings arkiv på Arkivcentrum fann jag 

förklaringen. Den ledde till en historia som visade sig vara bortglömd även av 

genuina Karlstadskännare. Här kommer den: 

 

Av de bevarade protokollen och handlingarna kunde man utläsa att det var väldigt 

nära att en helt annan restaurang än den som blev den berömda Restaurang 

Sandgrund uppfördes på Sandgrundsudden redan 1946-47.  

 

Diskussionerna inleddes sommaren 1945. Då bestämde sig Karlstads Fabriks- och 

hantverksförening för att anordna en utställning i Karlstad sommaren 1947, detta för 

att fira att föreningen fyllde 100 år.  Utställningen skulle heta ”Värmland visar.” 

 



Entusiasmen var stor. Det skulle komma mängder med utställare och ännu större 

mängder besökare. Karlstad kunde rentav vänta ”en invasion av främlingar”, sas det. 

Den vackra Sandgrundsudden skulle bli utställningsområde.  

Men det fanns ett problem. De många besökarna skulle säkerligen ställa krav på god 

mat och dryck. För att utställningen skulle bli den succé man räknade med krävdes 

det en restaurang inom utställningsområdet. 

 

Två konkurrerande herrar, som med dagens språk skulle ha kallats krogkungar, fanns i 

staden. Ego Holm ägde och drev Grand Hotell medan Henry Odén drev Stadshotellet. 

En fin sommarrestaurang fanns också. Den ägdes av Ego Holm, men den låg ju i 

Stadsträdgården på andra sidan järnvägen och det ansågs vara alldeles för avsides för 

att den skulle kunna utnyttjas under utställningen. Ett nytt matställe måste byggas. 

 

Ego Holm förklarade sig raskt vara intresserad och lämnade den 13 augusti 1945 in 

en skrivelse till kommunen. Den 15 augusti kom en liknande skrivelse från Odén. 

Saken väckte stor ilska på Holm-sidan. Någon inom kommunförvaltningen måste ju 

ha skvallrat för Odén, menade man. Det kan inte ha varit någon tillfällighet att hans 

skrivelse kom in så snabbt efter Holms.  

Både politiker och tjänstemän svor sig fria, men det fanns de som ändå tvivlade. 

Redan här kan man alltså ana hur känslig den här frågan var. 

 

En utställningskommitté tillsattes inom Karlstads Fabriks- och hantverksförening. Den 

försäkrade sig till att börja med om stöd för utställningen hos topparna i stadshuset.  

Jodå, idén var de med på. Det kunde nog bli bra för Karlstad. Och visst var Sandgrund 

en lämplig plats, det tyckte de.  

De visade också sin välvilja i praktiken. Eftersom udden bestod av sandholmar beslöt 

man att per omgående starta en utfyllnad av området så det skulle gå att lägga 

utställningsområdet där. 

 

Kommittén jobbade vidare. Den 19 november 1945 återkom den till stadens styrande. 

Man förde återigen fram idén om restaurangbygge, nu kompletterad med 

önskemålet att restaurangen borde ges spriträttigheter. 

Då vaknade kritikerna. Nykterhetsvännerna i staden – och de var både många och 

starka vid den här tiden – tyckte att det minsann räckte med de spritrestauranger 

som redan fanns.  

 

Fler ville man inte ha, och absolut inte på Sandgrundsudden. Den låg ju så nära Statt 

att törstiga människor skulle kunna krypa mellan serveringarna och förse sig med 

alkohol på båda håll, sades det. Dessutom fanns det buskage på udden. Där skulle 

det kunna smygsupas. 

 

Kommittén insåg snart att det skulle kunna bli svårt att få igenom önskemålet om en 

ny restaurang med utskänkningstillstånd för hela sommaren och beslöt att backa en 



bit. Man kunde ju nöja sig med en tillfällig lösning, en restaurang som hölls öppen 

endast under utställningstiden, meddelades det.  

 

Beskedet mottogs med gillande av de styrande. Det skulle göra det lättare att få 

igenom ett positivt beslut. För utställningen ville man ha. Och ett par veckors 

utskänkningstillstånd kunde väl inte vara så farligt för folkhälsan i Karlstads stad. De 

flesta som kunde tänkas äta och dricka på restaurangen var ju tillresande.  

Kommittén avrapporterade till föreningen. Det såg inte alldeles nattsvart ut. Därmed 

tog planeringen riktig fart. 

 

En arkitekt, Björn Hedvall, anlitades och han lade i mars 1946 fram ett förslag till 

byggnad som dock underkändes av stadens så kallade skönhetsråd. Vad som var fel 

har jag inte lyckats utröna.  

Nya ritningar måste hur som helst arbetas fram. Riktlinjen var att det skulle byggas en 

restaurang med plats för 400 – 500 gäster plus en konditoridel där ytterligare cirka 

100 gäster fick plats. Fyra nya förslag togs fram.  

Om samtliga kom från Hedvall eller om andra arkitekter kopplades in vet jag inte. Det 

är möjligt att det går att utreda detta, men jag har inte hittat några handlingar i 

ärendet. Enligt uppgift har byggnadskontoret kontinuerligt rensat ur sina arkiv. 

 

Medan kommittén arbetade agerade Ego Holm bakom kulisserna.  

Han tyckte det var dumt att bygga en restaurang som bara fick hållas öppen under 

utställningen. Han ville bygga en permanent sommarrestaurang med fullständiga 

rättigheter och han tänkte inte ge sig så lätt.   

Den 9 maj 1946 skickade han in en ansökan till Karlstads stad.  

Diskussionerna tog ny fart. Och inte bara i Karlstad.  

 

Plötsligt lade sig Uddeholmsbolaget i debatten och förordade en tillfälligt uppförd 

restaurang på udden. Bolaget kunde nämligen tänka sig att köpa byggnaden sedan 

utställningen genomförts, för de behövde ett matställe för sin personals räkning.  

Exakt vart den skulle flyttas och vilka som skulle tänkas använda den verkar ha varit 

lite oklart, men nog kunde den komma till nytta någonstans. På så sätt skulle bolaget 

slippa satsa pengar på material och arbetskraft på ett eget bygge. Karlstads stad 

skulle dessutom få tillbaka en del av sina utlägg, påpekades det. 

När frågan kom upp i stadsfullmäktige den 11 juni 1946 beslöt fullmäktige till att 

börja med att pröva om man skulle klara sig med en tillfällig restaurang. Jag har inte 

lyckats hitta det formella beslutet, men fortsättningen av diskussionerna tyder på att 

fullmäktige valde att gå på Holms linje och bygga en permanent sommarrestaurang.  

Efter det här datumet har jag nämligen inte hittat något som tyder på att man 

planerade för en tillfällig inrättning i samband med utställningen. 

  

Under tiden rasade debatten i stadens tidningar.  



Nya Wermlands-tidningen ansåg att nykteristerna var trångsynta. Klart att det 

behövdes en ny permanent restaurang! Och självklart skulle den ha spriträttigheter! 

Karlstads-Tidningen drev å sin sida nykterhetsvännernas talan. Det fanns redan 

tillräckligt många spritrestauranger i staden, menade man. 

Hårda ord utväxlades i spalterna och anklagelserna om oegentligheter, mutmiddagar 

och annat osunt haglade. 

Värmlands Folkblad låg lågt och nöjde sig i princip med att referera 

händelseutvecklingen.  

Redaktören konstaterade stillsamt att hans läsare nog knappast skulle ha råd att 

utnyttja den nya restaurangen i alla fall, så det kvittade hur det blev med den.  

- Låt dom andra gräla, vi lägger oss inte i debatten, det var budskapet. 

 

Och nog skulle det grälas alltid!  Nu hade nämligen Henry Odén vaknat till och insett 

att han måste hänga med i svängarna om inte hans konkurrent Ego Holm skulle få 

bygga och äga den nya restaurangen.  

Odén ingick ett samarbetsavtal med nykterhetsvännerna. Någon form av begränsning 

av utskänkningen kunde han tänka sig.  

När stadsfullmäktige den 27 juli 1946 vid ett extra sammanträde skulle behandla 

”Förslag ang. uppförande av restaurang å Sandgrundsområdet” med tillhörande krav 

på stadsplaneändring så fanns det två förslag. 

 

Holm hade återigen varit först ut med ett mer detaljerat förslag.  

Ett halvt dygn senare kom ett delvis likadant förslag från Odén – vilket återigen ledde 

till anklagelser och påståenden om att någon inom kommunen måste ha skvallrat för 

Odén om Holms förslag. Detta förnekades än en gång av alla misstänkta. 

  

Men samtidigt hade oenigheten inom både kommunförvaltningen och de politiska 

organen blivit total. Drätselkammaren, motsvarande kommunstyrelsen, stöttade Odén 

och nykterhetsvännerna.  

Stadens så kallade beredningsutskott, det utskott som beredde ärenden åt 

stadsfullmäktige, förordade Holm.  

Detsamma gjorde utställningskommittén som ju ville ha spriträttigheter till sina 

tilltänkta fina middagar. 

  

Men marginalerna var knappa. ”Krogkungarna” bearbetade in i det sista politikerna.  

Holm kämpade hårt för att restaurangen skulle få fullständiga rättigheter både nu 

och senare.  

I gengäld lovade han att hålla Stadsträdgårdens restaurang stängd under 

utställningstiden. På så sätt höll han nere den totala alkoholkonsumtionen, 

åtminstone för en tid.  

 



Odén ville att fullständiga rättigheter endast skulle ges under utställningstiden. Sedan 

skulle ett 25-årigt spritstopp råda på restaurangen. Fast om fullmäktige så ansåg 

kunde han ju tänka sig att minska stopptiden till 15 år… 

 

Holm kom igen och lovade att om han fick bygga på Sandgrund så skulle han skänka 

hela restaurangen i Stadsträdgården till stadens nykterhetsorganisationer.  Då skulle 

de kunna ”erhålla den länge eftersträvade möjligheten att åstadkomma en 

nykterhetsrörelsens egen sommarrestaurang i Karlstad”.  Och han kunde för all del, 

om permanent tillstånd ansågs omöjligt, även tänka sig en begränsad avtalsperiod 

för restaurangen på Sandgrund, till och med så kort som fem år. 

För övrigt var det lättare att hålla koll på smygsuparna på Sandgrund än i ”den 

inbäddade och svåröverskådliga Stadsträdgården”, underströk han. 

 

Karlstads-Tidningen upprördes återigen, och hoppades att stadsfullmäktige skulle 

fatta ett beslut som ”i denna grannlaga fråga ska främja det sunda livet i vår stad, 

bidra till att ungdomen kan få nyktra och sparsamma vanor och överhuvudtaget till 

trivseln och den goda andan i Karlstad”. 

 

Uppmaningen hjälpte inte. Stadsfullmäktige gick på Holms förslag – med en enda 

rösts övervikt. En snabbt genomförd gallup-undersökning bland stadens medborgare 

visade dock att beslutet hade starkare stöd bland allmänheten än bland politikerna.  

70 procent av de av NWT tillfrågade stadsborna höll nämligen med om att det 

behövdes ännu en restaurang med permanent sprittillstånd i Karlstad! 

 

Men inför och under behandlingen i fullmäktige hade ett annat argument dykt upp, 

framfört av en tidigare anställd på Värmlands Folkblad, Gösta Bengzon.  

Han hade som ung varit aktiv socialdemokrat men efter en schism med de ledande 

partikamraterna i staden hade han lämnat både VF och partiet.  

1936 hade han och en annan radikal socialdemokrat, Kalixtus Nordström, startat 

tidningen Den Värmländske Friskytten i vars spalter man hudflängde de styrande i 

staden på grövsta sätt. 

 

Samtidigt bildade Gösta Bengzon missnöjespartiet KKV, Karlstads kommunala 

valförbund, i folkmun kallat Kvastpartiet för att Bengzon lovade sopa rent bland allt 

ruffel och båg och annat elände som pågick inom etablissemanget i staden.  

Kvastpartiet ställde upp i valet till stadsfullmäktige 1938 och visade sig ha många 

sympatisörer. Partiet fick sju mandat och blev därmed lika stort som Högern. I valet 

1942 fick partiet återigen sju mandat, men sedan krympte det. Bengzon satt i alla fall 

kvar i stadsfullmäktige som företrädare för KKV när krogstriden drog igång.  

 

Bengzon ville inte ha något restaurangbygge alls. Men han lade inte in några 

nykterhetspolitiska värderingar i sitt resonemang.  



Han påpekade att det rådde stor brist på byggarbetskraft i Sverige, dessutom var det 

brist på byggmaterial. Skulle man bygga så borde man satsa på sådant som verkligen 

behövdes.  

I Karlstad behövdes exempelvis nya bostäder, en ny brandstation och en ny 

tullkammare. Dessutom behövde vatten- och avloppsnätet på Färjestad byggas ut.  

 

Han var för övrigt emot hela idén med utställning.  

- Man bör besinna att för en utställning av värdigt format krävs det, utöver eventuell 

restaurang, ansenliga mängder material och arbetskraft till själva utställningen - för 

att inte tala om vad som krävs för att utställarna ska ha något att utställa, sa han.   

- Vad tjänar det till att utställa hantverks- respektive industriprodukter och skapa en 

ökad efterfrågan när efterfrågan redan nu är större än tillgången på produkter? Det 

är bättre att Karlstads stad lägger energi på andra saker, det finns minsann sådant 

som behöver åtgärdas snabbare än byggande av utställning och sommarrestaurang. 

- Det duger inte att visa undfallenhet för ett gruppintresse, det må vara aldrig så 

högljutt och uppagiterat”, dundrade Bengzon. 

 

Bengzons förslag, som alltså skulle ha inneburit ett nej till hela idén med 

restaurangbygget, togs upp till behandling i en första omröstning. Bengzon förlorade 

med 15 röster för och 20 emot hans förslag. Därmed var det borta ur bilden. Holms 

och Odéns förslag ställdes nu mot varandra. 

En lång debatt blev det, främst med utgångspunkt i vad som var bäst för nykterheten.  

P G Lundberg, även han representerande KKV, bröt sig ur kretsen av 

nykterhetsvänner, som ju stödde Odén, och påpekade att de som ville främja 

nykterhetsintressena borde rösta på Holms förslag.  

Han hade ju för det första lovat att skänka byggnaden i Stadsträdgården till 

nykterhetsrörelsen. Dessutom hade han öppnat för en relativt kort avtalsperiod, så 

kort som fem år. Det innebar att Karlstad först skulle bli av med spritrestaurangen i 

Stadsträdgården, sedan kunde man säga upp avtalet med Holm. På så vis hade man 

minskat antalet spritrestauranger i staden med en i stället för att tillföra en. 

Om Lundbergs inlägg hade någon betydelse för fortsättningen vet jag inte, men i 

omröstningen vann i alla fall Holm över Odén med en enda rösts övervikt. 

 

Nu såg det alltså ut som om Ego Holm äntligen skulle få bygga den nya 

restaurangen. Men det fanns ett hinder till.  

Enligt en reglering som införts 1942 skulle nämligen regeringen godkänna alla större 

byggprojekt i landet. Angelägenhetsgraden skulle bedömas. Syftet var att ”befrämja 

en ändamålsenlig användning av förnödenheter och arbetskraft”.  

Det var ju krigstid och resurserna måste hanteras sparsamt. Regleringen gällde 

fortfarande 1946, för bristerna bestod. 

Argumenten i regleringen känner vi igen. Bengzon hade uppenbarligen varit väl 

underrättad om hur tongångarna gick på högsta nivå när han tog debatten i 

fullmäktige!  



 

Men utställningskommittén kämpade vidare. Den 27 september 1946 rapporterade 

herrarna H. Adelsohn och C. Wennberg vid ett extra inkallat möte med ”bestyrelsen 

för Karlstadsutställningen” att de hade uppvaktat statsrådet Ericsson – mer känd som 

”Kinna-Ericsson” - i ärendet med restaurangprojektet.  

Statsrådet hade då ”deklarerat sin avoga inställning till planer på utställningar 

överhuvudtaget, på grund av brist på såväl arbetskraft som material”.  

- Detta ska ses mot bakgrunden av att inte mindre än det på elva platser i landet 

anordnats utställningar under 1946. Och nästa år är inte mindre än femton nya 

utställningar planerade, påpekade statsrådet. 

”Kinna- Ericsson” föreslog därför att Karlstad åtminstone skulle skjuta på anordnandet 

av sin utställning, dock utan att kunna ge garantier för att ansökan skulle ha större 

utsikter att gå igenom nästa gång.  

Med det beskedet fick Karlstadsborna resa hem. 

 

Utställningskommittén valde trots allt att fortsätta planeringen för en utställning 

1947, men den 7 november 1946 kom det fruktade beskedet.  

Det blev ett nej till restaurangbygget på Sandgrundsudden. 

Men man kan ana att ärendet varit känsligt även på högsta nivå. 

Arbetsmarknadskommissionen, som skulle bedöma frågan och yttra sig i ärendet, 

hade först velat avstå från att ta beslut.  

Kommissionen skickade ärendet vidare till Byggnadsberedningen, som dock 

returnerade det med beskedet att det faktiskt var kommissionens sak att ta ställning. 

Då kunde inte kommissionen komma undan längre. Med hänvisning till ”statsrådets 

motstånd mot utställningar under 1947” sa den nej till det projekterade bygget. 

Det första försöket att bygga en Restaurang Sandgrund hade misslyckats. 

 

Hur det gick med utställningen ”Värmland visar”? Jo, den genomfördes sommaren 

1947 som planerat. Men utställningen flyttades till Stadsträdgården, sedan en 

omröstning genomförts i föreningsstyrelsen.  

Röstsiffrorna blev 4 – 4, så ordförandens röst var avgörande. Strid in i det sista, 

således.   

 

Men det finns en fortsättning. Ego Holm, som inte fick bygga vid Sandgrund 1947, 

sålde i juni 1959 sommarrestaurangen i Stadsträdgården till byggmästaren Paul 

Jardeby.  

I september brann den stora träbyggnaden ner, sedan den fruktade ”Karlstads-

pyromanen” slagit till. 

Redan dagen efter branden ansökte Paul Jardeby om tillstånd att få bygga en ny 

sommarrestaurang vid Sandgrund. Han fick ja, bygget startade och gick med rasande 

fart.  

Halvvägs färdigt beslöt Jardeby att ändra sig. Restaurangen skulle vinterbonas så att 

den kunde användas året runt. Det var en chansning som gick hem. Efter att ha gjort 



succé som sommarrestaurang sommaren 1960 fick han tillstånd att hålla Sandgrund 

öppet året runt. 

Resten av Restaurang Sandgrunds historia är väl känd. Dessutom dokumenterad i en 

bok! 
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