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Kvastpartiets Gösta Bengzon - älskad och hatad 

Grundare av KKV, Karlstads kommunala valförening, i folkmun kallat Kvastpartiet var 

Gösta Bengzon, som hänsynslöst förföljde dem han ansåg missbrukade sin makt. Men i 

mycket hade Bengzon rätt och det var många som uppskattade hans insatser. Både höga 

polischefer och kommunala tjänstemän sopades bort av ”kvastarna” och i 

stadsfullmäktigevalet 1936 fick partiet lika många mandat som högern. 

 

Gösta Bengzon föddes den 13 juli 1895 i Karlstad, som barn till en ogift kvinna som 

redan när Gösta var ett år gammal emigrerade till USA. Han och hans storasyster, som 

för övrigt vid 16 års ålder också emigrerade till USA, växte upp hos deras mormor och 

hennes sambo. 

Gösta var uppenbarligen både intelligent och driftig. Han engagerade sig redan tidigt i 

arbetarrörelsen och bildade bland annat en SSU-klubb. Snart var han en av de mest 

aktiva i Karlstads arbetarekommun.  

 

När partiet 1918 bestämde sig för att försöka få Värmlands Folkblad att återuppstå var 

Gösta Bengzon en av de mest aktiva. Ett första försök att starta en arbetarnas egen 

tidning i Värmland hade inletts 1903, då med arbetsnamnet Värmlands Arbetareblad. 

1906 grundades Värmlands Folkblad, som trots stora problem med ekonomin levde 

några år men gick i graven i samband med storstrejken 1909. Prenumerationsavgiften 

blev en för tung börda för arbetarhushållen.  

Men drömmen om en egen tidning levde vidare och 1918 var det alltså dags för ett nytt 

försök. Bengzon tog plats i VF:s styrelse och åtog sig även att vara expeditör, vilket 

innebar att han ansvarade för arbetet med annonser och prenumerationer. Ett arbete 

han för övrigt skötte från sitt hem på Herrhagen, utan fast lön men sannolikt med 

provision. 

1919 fick han hoppa in som redaktionsbiträde, eftersom den med möda rekryterade 

redaktören Emil Olovsson först sagt upp sig, sedan låtit sig övertalas att återinträda som 

redaktör för VF under förutsättning att han fick viss avlastning. Trots förstärkningen sa 

han sommaren 1920 upp sig igen. Nu tillträdde John Sandén, som sedan kom att bli VF:s 

chefredaktör i cirka 25 år. Bengzon blev kvar på redaktionen till 1924.  

 

Att Bengzon lade ner ett stort arbete för tidningens räkning råder ingen tvekan om. 1919 

rekryterade han personligen en man vid namn Efraim Eliaesson från Väse till tjänsten 

som ekonomichef på tidningen.  

Men allt var ändå inte frid och fröjd. Gösta Bengtzon var nämligen inte bara en god 

skribent, han var också en flitig och duktig talare. Redan 1921, han var då 25 år gammal, 

nämns hans namn tillsammans med stora kända talares vid politiska möten runt om i 

Värmland. 
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I valrörelsen 1924 skulle han tillsammans med VF:s redaktör Ivar Vennerström, 

sedermera riksdagsman, statsråd och landshövding i Värmland, komma att bli en av de 

flitigast engagerade agitatorerna. Det gick ut över arbetet med VF. 

 

Kanske tog han på sig för mycket? Styrelsen framhöll redan 1921 det önskvärda i att 

”redaktionsmedlemmarna, speciellt Gösta Bengzon, så långt möjligt deltager i 

organisationsarbetet för tidningens vidare utbredning”.  

 

Det är alltså uppenbart att det fanns de som var kritiska till den unge medarbetarens 

mångsyssleri, som kanske inte bara byggde på idealitet.  

Talarna brukade få några kronor per framträdande, vilket säkert var lockande. 

Inte blev det mer tid över för VF när Bengzon 1922 utsågs till partidistriktets förste 

ombudsman. Senare tog han på sig även andra uppgifter, som vi återkommer till. 

Trots att han hade sitt kontor i samma hus som tidningen och borde ha kunnat reda ut 

problemen internt så växte konflikten.  

1924 skrevs det in i tidningens organisationsplan att Bengzon skulle arbeta i enlighet 

med överenskommelse med ekonomichefen. Bengzon vägrade att låta någon annan 

styra sig.  Någon överenskommelse var inte möjlig.  

Följden blev att han lämnade VF men fortsatte att arbeta som partiombudsman. Där 

gjorde han uppenbarligen ett bra jobb.  

I ett protokoll från SAP-distriktet samma år står det att ”alltsedan ombudsmannen 

anställdes har ständig organisationsverksamhet pågått, varför skillnaden mellan valår 

och annat ej är så stor”. 

Här noteras också att ombudsmannen hade en lön som uppgick till 4 500 kronor per år. 

 

Bengzon var alltså energisk och tog ständigt nya initiativ till aktiviteter.  

Vägen in i politiken hade gått via fackföreningsrörelsen. Bengzon blev kollektivansluten 

till SAP via Träindustriarbetareförbundet eftersom han arbetade som orgelbyggare.   

I en minnesskrift som togs fram 1932 med anledning av Karlstads arbetarekommuns 25-

årsjubileum hyllades han för sitt fackliga arbete och sades vara initiativtagare till 

bildandet av Karlstads FCO, alltså den fackliga centralorganisation inom vilken ortens 

fackföreningar samlades.  

Det fackliga engagemanget fanns kvar även under ombudsmannatiden.   

Den 20 november 1924 anordnade han ett möte till stöd för strejkande lantarbetare i 

Hynboholm.  

Gårdens ägare ville inte teckna kollektivavtal utan krävde att få skriva personliga kontrakt 

med de anställda. På så vis kunde han lättare säga upp och till och med vräka dem han 

inte uppskattade.  

Vid mötet påstods det att detta skett så brutalt att arbetares bohag helt enkelt burits ut 

och ställts på marken utanför bostadshusen, som arbetsgivaren givetvis ägde. Arbetarna 
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svarade med att gå i strejk. 

Gösta Bengzon var upprörd och ville att arbetarekommunen skulle dra igång en bojkott 

mot mjölkinköp för att stödja arbetarna i Hynboholm.  

Men det fanns mötesdeltagare som var tveksamma. Någon menade att en sådan bojkott 

främst skulle drabba handlarna. Det kunde leda till att arbetarekommunen fick hela det 

borgerliga samhället emot sig.  

Vilket fick Bengzon att reagera: - Det gjorde väl i så fall inget! 

En annan talare trodde det skulle bli svårt att få folket med sig, och hänvisade till 

Stockholm där man hade försökt få igång en bojkott till stöd för strejkande 

bryggeriarbetare. Det hade misslyckats. 

 

- Jag tror det är lättare att få en kvinna i Karlstad att låta bli att köpa mjölk än att få 

arbetare i Stockholm att avstå från öl, svarade Bengzon.  

 

Det blev ingen allmän bojkott.  Ett förslag som gick ut på att låta de enskilda 

fackföreningarna avgöra om de ville ställa upp på en bojkott eller inte vann 

omröstningen. Bengzon fick ge sig.  

Hur tvisten i Hynboholm slutade framgår inte av protokollen. 

 

Åren 1925 till och med 1927 skriver Gösta Bengzon partidistriktets protokoll i egenskap 

av ombudsman och sekreterare i distriktsstyrelsen, men när årsberättelsen för 1928 

under våren 1929 läggs fram fungerar han inte längre som sekreterare. Varför står det 

ingenting om i årsberättelsen. 

Först i ett protokoll från den 28 juli 1929 får man indirekt veta att Bengzon har slutat 

som ombudsman. Där står det nämligen att en nyanställd ombudsman, Gustaf Wase, 

”för första gången fick tillfälle att möta ett större antal partivänner”.  

Något har hänt - och det är något som kommer att bli avgörande för framtiden. 

 

 

 

Satsningen på Vänershov 

 
Vänershov - ibland stavat Vänershof - var en samlingslokal som fanns i Expositionshuset 

vid Hamntorget.  

Initiativet till Expositionshuset hade tagits av Värmlands hushållningssällskap, som 

behövde lokaler där man kunde ordna utställningar av bland annat lantbruksredskap 

eller visa upp slöjdalster. 

För ritningarna stod den kände arkitekten A. W Edelsvärd och hans skapelse blev 

verkligen ett ståtligt bygge, invigt i juli 1862. Huset användes sedan som 

utställningslokal av och till i 24 år.  
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Men det utnyttjades även till annat. Vid den stora branden i Karlstad 1865 förstördes 

stadens teaterlokal. Den ersattes av just Expositionshuset, där det fanns utrymme för en 

ganska stor publik.  

Under 1920-talet kom Karlstads arbetarekommun att hyra in sig i huset och i samband 

med det bildades AB Vänershov.  

Främsta orsaken var att man ville ha tillgång till en större möteslokal, men man såg även 

en chans att skaffa sig intäkter genom att anordna danser, bio, artistframträdanden, 

boxningsmatcher, musikevenemang och andra tillställningar. 

Fast riktigt lyckad var inte lokalens läge. Avståndet från centrum till anläggningen var lite 

väl stort, tyckte många. Marken runt huset var lerig och folk klagade på att det var 

halkigt och smutsigt.  Det var otrevligt att gå där som finklädd. 

När en ny teater byggts flyttades många evenemang dit, och med åren minskade 

intresset för Expositionshuset och Vänershov.  

 

1904 sålde hushållningssällskapet byggnaden till Karlstads kommun som i sin tur sålde 

vidare till byggnadsfirman Berglöf & Velander. En däckfirma och ett företag som sålde 

andra biltillbehör flyttade så småningom in i huset. Senare fick också 

Trafiksäkerhetsverket kontor i lokalerna, som dock tillåtits förfalla. 

 I slutet på 1970-talet började man prata om rivning och det gick så långt så man 

planerade för att bygga kontor åt landstinget på platsen.   

 

Men rivningsplanerna mötte motstånd, inte minst i föreningen Karlstad lever.  

En känd professor, Elias Cornell som anlitats av Riksantikvarieämbetet, ingrep 1980 för 

att rädda huset. Han kom till Karlstad, höll ett uppmärksammat tal och lyckades övertyga 

de styrande om husets värde sedan han gått så långt att han jämställde Expositionshuset 

i Karlstad med Eiffeltornet i Paris! 

Att riva var vansinnigt, menade Cornell. Det skulle innebära att man ”med öppna ögon 

och mot bättre vetande ödelägger hela världens sista utställningshall från en av den 

tidigare industriålderns allra mest utmärkande verksamheter, nämligen 

industriutställningarna”.  

Uttalandet citerades av Sven-Erik Dahl, medlem i Karlstad Lever, i en artikel som 

publicerades i Tidskriften Värmländsk Kultur nr 1 1984, i samband med 

räddningsaktionerna för huset.  

Rivningsplanerna skrinlades. Berglöf & Velander bestämde sig för att rusta upp huset, 

som nyinvigdes 1987 och i dag återigen är ståtligt och framför allt används som kontor 

för bland annat Trafikverket. 

 

Men åter till 1920-talet. Vänershov kom att spela en stor roll för arbetarekommunen och 

för den fortsatta historien om Gösta Bengzon.  
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En av dem som med liv och själ kastade sig in i arbetet vid Vänershov var förstås den 

nyss nämnde. Han tog initiativet till bildandet av AB Vänershov, men han understryker i 

en senare utgiven skrift att han minsann inte var ensam i den kampen.  

Han hade starkt stöd i de ”då ännu mycket ansedda partivännerna” som på allt sätt 

uppmuntrade honom. 

 

AB Vänershov bildades 1927. Karlstads arbetarekommun köpte inledningsvis fyra aktier i 

bolaget. Men uppenbarligen hade man redan från början problem med finansieringen. I 

årsberättelsen för 1927, avlämnad i mars 1928, står det att ”årets stora fråga” varit de 

basarer som anordnats i Expositionshuset samt förhyrandet av denna byggnad. 

”Frågan har varit föremål för livliga diskussioner bland medlemmarna samt väckt viss 

uppmärksamhet inom stadens borgerliga läger”, skriver man vidare.  

Men basarerna som man hoppats skulle förbättra arbetarekommunens ekonomi hade 

trots allt gett gott resultat. De som ville behålla verksamheten i Vänershov fick sin vilja 

fram. 

 

1928 ägde arbetarekommunen aktier för 5 600 kronor, att jämföra med det totala 

aktiekapitalet som var 12 400 kronor. Aktier för 5 400 kronor ägdes av ”enskilda 

affärsmän”, främst sådana som var leverantörer till Vänershov.  

I styrelsen satt bland andra J A Håkansson, styrelseordförande i Värmlands Folkblad AB 

och samtidigt inflytelserik s-politiker i staden, samt Gösta Bengzon, som själv hade köpt 

aktier i bolaget. Han blev med tiden en stor aktieägare i Vänershov. 

 

Redan tidigt framgår det alltså att det fanns olika åsikter om arbetarekommunens 

engagemang verksamheten. Varför det blev så många konflikter, varför det gick så 

mycket rykten och varför det spreds så många illvilliga påståenden runt Vänershov och 

inte minst dess ledning är svårt att säga.  

Protokollen från arbetarekommunen och SAP-distriktet är kortfattade och oftast 

intetsägande.  

Här nämns att ”allmänheten” kommit med klagomål över att det inte fanns någon 

dragspelare med när man ordnade gammeldans. Önskemålen uppfylldes dock snabbt av 

en dragspelare som tog tre kronor i timmen om han fick spela både lördagar och 

söndagar, men krävde fyra kronor om han bara fick spela på söndagar.  

Sådant skrevs det om. Däremot finns det inga protokoll som visar vem som sade vad och 

vad den allmänna kritiken riktades emot. 

 

Många föreningar hyrde nu in sig i arbetarkommunens lokaler. Det var allt från 

polisföreningen, husmodersföreningen och SSU till brottningsklubben och 

boxningsföreningen, som ville ordna tävlingar på Vänershov. 

Men ekonomin var som sagt hela tiden ett bekymmer. Redan 1927 hade 
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arbetarekommunens revisorer synpunkter på verksamheten. De underkände inte 

bolagets årsrapport, men uttalade sin tveksamhet.  

Och inte blev det bättre med tiden.  

I 1928 års årsberättelse talar styrelsen om ”ett påfrestande år” på grund av Vänershov. 

Frågan hade ”tagit ut styrelsens arbetskraft till det yttersta”.  

Ännu mer intressant är en annan mening i protokollet: ”Styrelsen har den uppfattningen 

att dess engagemang i bolaget hämmat verksamheten för partiet.”  

Den meningen är överstruken, förmodligen i samband med justeringen av protokollet! 

 

Uppenbart är ändå att både Gösta Bengzon, som i januari 1928 utsågs till verkställande 

ledamot och driftsansvarig, och de andra i styrelsen lade ner ett enormt arbete på 

Vänershov och verksamheten där.  

 

Lokalerna rustades upp, försågs med garderob, biografbänkar och andra inventarier 

liksom utrymmen för servering.  

Den 16 mars 1928 hölls en högtidlig invigning. I programkommittén och på första 

parkett satt Gösta Bengzon tillsammans med Axel Petterson, ordförande i FCO. Men 

snart ska de vara bittra fiender. 

Bara ett halvår senare är Petterson borta ur styrelsen, varför framgår inte i protokollen. 

Senare, när konflikten når nivån av öppet krig, kommer Bengzon att hävda att orsaken 

var att Petterson var helt omöjlig att samarbeta med. Och man hugger på allt. 

I ett styrelseprotokoll från augusti 1928 anklagas Petterson för att ha köpt in choklad 

utan att förankra beslutet i styrelsen. Den som tar på sig uppdraget att förhandla med 

säljaren och om möjligt annullera ordern är - Bengzon.  Samtidigt omväljs han själv i 

styrelsen, nu som ordförande.  

Men Petterson har goda vänner i stadens ledning, och de tar hans parti. Gösta Bengzon 

har skaffat sig fiender som inte kommer att bli lätta att tas med. 

 

I oktober får även Bengzon kritik i styrelsen. Han anklagas för att ha varit för vidlyftig när 

det gäller affischering och annonsering, framför allt inför en konsert med sångaren Sven-

Olof Sandberg, som inom parentes sagt ställde rejäla krav på både ersättning och andra 

saker inför framträdandet. Bengzon hade haft otaliga samtal med honom för att sänka 

gaget, men bara lyckats delvis. För att täcka kostnaderna ville han förstås ha stor publik 

när Sandberg väl kom. Därav annonseringen. 

 

I arbetarekommunens nästa årsberättelse, den för 1929, går man inte in på detaljer vad 

gäller Vänershov. Här hänvisar man i stället till en rapport som bolagsstyrelsen anmodats 

avge, men den finns inte med som bilaga till protokollet. Vad som stod i rapporten är 

alltså oklart. 

Nu hade Bengzon själv så stora ekonomiska bekymmer att han ville bli befriad från 
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uppdraget som ordförande och verkställande ledamot. Han jobbade mer än heltid med 

Vänershov, men fick nästan ingen ersättning alls. Tillräcklig tid för annat, avlönat, arbete 

fanns inte. 

Efter en tids fundering blev uppgörelsen att den anställde vaktmästaren fick sluta. 

Bengzon fick överta hans jobb. Han fick även gå in som dörrvakt och fick betalda 

uppgifter inom serveringen. Med det lät han sig nöja och fortsatte som hårt arbetande 

ordförande. 

 

Men nu händer det något som blir avgörande för framtiden. Gösta Bengzon lånar 1 000 

kronor ur Vänershovs kassa. Någon upptäcker bristen och slår larm. Bengzon får 

sparken, både som ombudsman och som driftansvarig i Vänershov. 

 

Själv hävdar han att lånet bara var av mycket tillfällig art och att det är andra som gjort 

likadant utan att det blivit något liv om detta. De som sparkat honom tar bara chansen 

att komma åt honom.  

 

 Konflikten inom arbetarrörelsen växer 
 

Nu accelererar konflikten mellan den förre partiombudsmannen Gösta Bengzon och de 

ledande socialdemokraterna i Karlstad. I två av honom utgivna försvarsskrifter redovisar 

han sin syn på hela historien och en rad företeelser runt omkring, samtidigt som han går 

till hård attack mot namngivna personer. 

 

Även hans motståndare vidtar åtgärder som vidgar klyftan mellan Bengzon och hans 

tidigare partivänner. Arbetarekommunen utser nämligen Axel Petterson, Bengzons värste 

fiende, till ny driftansvarig på Vänershov.  

Bakom Petterson och definitivt mot Bengzon står nu bland andra J A Håkansson, under 

många år Karlstads starke man. Från 1935 till 1938 var han samtidigt ordförande i både 

stadsfullmäktige och drätselkammaren, dessutom ordförande i både Värmlands 

Folkblads och Travsällskapets styrelser.  

Efraim Eliaeson, han som Bengzon en gång värvade som ekonomichef på VF, stöder 

också Petterson. Eliaeson är nu ordförande i arbetarekommunen.  

Till Pettersons vänner hör även VF:s redaktör John Sandén.  

Tillsammans ser det Bengzon kallar ”etablissemanget” till att Petterson förutom 

föreståndarjobbet får fördelar som inte Bengzon haft. Bland annat får han mot ersättning 

börja utspisa stadens arbetslösa ungkarlar vilket ger ekonomin ett viktigt tillskott. 

När så Petterson får offentligt beröm för att han förbättrat ekonomin inom AB 

Vänershov blir Bengzon rosenrasande och visar genom en ekonomisk genomgång att 

förbättringen enbart skett genom att Petterson fått stöd och hjälp som han själv inte 

fått.  



 8 

Till råga på allt har Pettersson uppträtt direkt otrevligt mot de ungkarlar som tvingas gå 

till Vänershov för att få i sig lite mat, tillägger han. 

 

Ledningen i arbetarekommunen är trots personalförändringen inte glad åt 

engagemanget i Vänershov. Bolaget har blivit en börda i stället för en inkomstkälla, och 

mellan raderna kan man läsa att stridigheterna inom styrelsen ökat.  

Senare under 1929 har arbetarekommunen i praktiken tagit ställning. Man går inte in på 

detaljer vad gäller Vänershov, utan hänvisar till tidigare nämnda rapport som 

bolagsstyrelsen anmodats avge, men som alltså inte finns i protokollsamlingen. 

Arbetarekommunen föreslår att dess engagemang i Vänershov ska avvecklas ”då 

därigenom en ekonomisk lättnad skulle uppstå och då bolagets syfte knappast kan 

sägas sammanfalla med en arbetarekommuns uppgift”.  

Bolagsstyrelsen svarar med att medge att man ”haft stora svårigheter att kämpa mot. 

Dels ekonomiska, dels den agitation som från vissa håll bland allmänheten bedrivits mot 

företaget och som säkerligen i slutet av året satt spår efter sig”. 

Revisorerna påpekar att brister finns i bokföringen och att verifikationer saknas. Bristerna 

är dock inte så stora att de säger nej till ansvarsfrihet. Och avvecklingen tar sin tid. 

 

Men Bengzon har inte lämnat Vänershov helt och hållet. Han är fortfarande ordförande i 

bolagsstyrelsen och han är aktieägare i företaget. Och tydligen engagerar han sig också 

på något sätt i driften. 

Den 26 mars 1930 kan man nämligen läsa en tidningsannons i vilken  

 ”på förekommen anledning” meddelas att rekvisitioner för AB Vänershovs räkning icke 

får göras annat än på särskild blankett, undertecknad av kassören John Klintberg jämte 

ytterligare ett namn. 

I maj kommer förklaringen till annonsen. I ett styrelseprotokoll står det att ”flertalet 

ledamöter” varit förvånade över att Bengzon köpt ett piano utan att styrelsen varit 

informerad om affären. Kassören Klintberg hade fått rycka in och med egna pengar 

betala 285 kronor för pianot för att förhindra att det säljs på auktion. Klintberg lovar 

samtidigt att pianot ska få stå kvar på Vänershov och därtill bedyrar han att han kan 

ligga ute med pengarna en tid. 

 

Notabelt är att Bengzon, som i egenskap av ordförande alltid justerat tidigare protokoll, 

inte har skrivit sitt namn under detta protokoll. Flera ojusterade protokoll uppträder 

senare. 

 

Våren1930 omväljs han ändå till ordförande i bolaget. Samtidigt råkar han i fejd med en 

anställd servitris, som han avskedar.  

”På grund av hennes ofta förekommande förtal och nedlåtande yttranden” har han sett 

sig nödsakad till detta.  
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I en senare skrivelse talar Bengzon om hur detta ständigt smygande förtal och 

misstänkliggöranden i hög grad försvårat företagets verksamhet. 

Servitrisens make blir rasande och kallar samman ett möte med personalen, där Bengzon 

tydligen får visst stöd.  

Mötet beslutar nämligen tillsätta en kommitté som får i uppdrag att undersöka om det 

finns befogat skäl för avskedandet. Kommittén visar sig så småningom stödja Bengzon 

som därefter får stöd även i styrelsen.  

 

Nu diskuteras också hur man ska hantera en komplicerad affär med en advokat 

Wenngren som uppenbarligen har haft med leveranser till serveringen att göra. Han vill 

ha 500 kronor som betalning för en skuld, men styrelsen tvekar.  

”Vänershovs ställning är sådan att det kan bli fråga om trädande i likvidation. Att betala 

skulden skulle kunna ses som ett otillbörligt gynnande av Wenngren”, står det i ett 

protokoll. 

 

Vid bolagsstämman 1931 äger Gösta Bengzon tio aktier i Vänershov och nu tar han strid 

på allvar. 

VF:s ekonomichef Efraim Eliaesson, som företräder arbetarekommunen, är som nämnts 

en av Bengzons direkta motståndare. Arbetarkommunen har fem aktier och Eliaesson har 

från en annan av Bengzons motståndare, Nils Hult, fått fullmakt att företräda ytterligare 

fyra. De övriga aktierna är spridda på olika händer, vilket kommer att få betydelse för 

utvecklingen. 

Men det börjar lugnt. Efraim Eliasson föreslår att Gösta Bengzon ska väljas som 

ordförande för stämman.  

- Ett bevis för det förtroende jag åtnjöt hos arbetarkommunens styrelse, noterar 

Bengzon nöjt.   

Eftersom det inte finns någon årsberättelse färdigställd och revisorerna inte hunnit göra 

sina jobb så beslutar man dock redan efter en kortare diskussion att ajournera stämman 

till den 31 augusti.  

 

Under sommaren händer det saker. En konflikt mellan Nils Hult och Bengzon rörande 

Bengzons rätt att få arbetslöshetsunderstöd har blossat upp. Hult anser att Bengzon inte 

har rätt att tillhöra Träindustrifacket eftersom han inte längre arbetar som orgelbyggare. 

Avdelningsordföranden Arvid Johansson, tillika ledamot i stadsfullmäktige, ställer sig på 

Hults sida och skriver en enligt Bengzon ärekränkande inlaga till förbundsstyrelsen.  

Bengzon blir återigen rasande. Han svarar med att anklaga Johansson för 

”manipulationer med motböcker och motbokssprit” i syfte att skaffa sig extrainkomster. 

(Enligt uppgift senare ska Johansson ha betalat en stupränna med en flaska brännvin!) 

Även Nils Hult har haft fuffens för sig, menar Bengtzon. Han var tillsyningsman vad 

gällde Systembolaget och skulle ha uppmuntrat till handlingar som han senare klagat på. 
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Till råga på allt har Axel Petterson och Bengzon blivit om möjligt ännu mer osams. 

Bengzon hade inför den återupptagna stämman meddelat att han icke under några 

förhållanden ville eller kunde samarbeta med Petterson som enligt Bengzon var oduglig, 

dominerande och härsklysten. Petterson ska inte sitta i styrelsen. 

Eliaesson och ”hans bakblåsare Hult” kände väl till hans synpunkter och hade till och 

med uttalat förståelse för dem, hävdade Bengzon. 

När man återsamlats för stämma tar ändå, enligt Bengzon, Eliasson den ene efter den 

andre av stämmodeltagarna åt sidan för enskilda samtal.  Därefter förs Pettersons namn 

fram, som kandidat till styrelsen. 

Diskussion uppstår. Då reser sig Eliaeson upp och lämnar salen, enligt Bengzon samtidigt 

som han gör tecken åt C. Alb. Andersson att följa med ut.  

När de återkommer och röstning sker går Andersson, som tidigare varit tveksam till 

Petterson, på Eliaesons linje. Andersson visar sig ha utslagsrösten och därmed väljs 

Petterson in i styrelsen för Vänershov - vilket får Bengzon att omgående meddela att han 

inte längre kandiderar till någon post i styrelsen.  

 

Eliaeson medgav senare att han utanför salen hade pratat med Andersson, men förnekar 

att han gett tecken åt honom att följa med ut. Andersson hade själv valt att följa efter 

honom ut. Väl ute hade han ställt frågor till honom, om vad vill Eliaeson inte berätta.  

Andersson hade hur som helst röstat enligt eget huvud, inte efter uppmaning från 

Eliaeson. Allt hade således gått rätt till. 

 

Men någonstans fanns tydligen ändå en olustkänsla inför det som skett.  

 

Vid en märklig ”privat sammankomst” mellan några av stämmodeltagarna efter mötet 

kom de överens om att valet skulle göras om.  

Petterson byttes ut mot den person Bengzon föreslagit. Ett nytt protokoll skrevs och 

man kom överens om att det gamla skulle kastas bort. 

Därmed tyckte man att Bengzon borde vara nöjd och återta sin plats i styrelsen. Men 

icke. Han ilsknade i stället till ännu mera.  

Deltagarna i det nya mötet ville nämligen inte medge att skälet till att valet gjorts om var 

att frågan varit fel handlagd eller att påtryckningar förekommit.  

Som orsak till hävdades i stället att Bengzon gråtfärdigt skulle ha vädjat om ändringen, 

vilket fått en röstande att vilja byta sida. 

 

Bengzon var nu rosenrasande. Han hade inte vädjat om någonting! Påståendena var 

ärekränkande!  

 

Dessutom vägrade han att i egenskap av ordförande justera ett förfalskat protokoll. 

Styrelsen tvingades plocka fram det ursprungliga protokollet igen. Först då skrev han 
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under.  

 

 

Gösta Bengzon väljer konfrontation 

 

Striden om styrelseposten ledde ändå inte till att Bengzon lämnade Vänershov. Han 

valde konfrontation. I klartext gick han in för att jäklas. 

Han satt kvar i styrelsen och han hade ju aktier i bolaget. Gång på gång tog han strid i 

formella frågor och han fick oftast rätt. Kunskaperna hade han, ingen kunde slå honom 

på fingrarna i de sammanhangen. 

Samtidigt kritiserade han de andra styrelseledamöterna i hårda ordalag. Det är inte svårt 

att förstå att deras ilska över Bengzons uppträdande växte. 

 

Som motdrag krävde styrelsen att Bengzon skulle redovisa en nedskriven tablå över 

utgifter och inkomster rörande tiden som driftansvarig i AB Vänershov. Bengzon 

föredrog siffror ur sina anteckningar, men någon total redovisning lämnade han enligt 

styrelsen inte. 

När frågan kom upp på nytt den 26 oktober 1931 satt VF:s annonschef Bror Eriksson 

som sekreterare.  

I protokollet skrev han att styrelsen ”uppmanade Bengzon att till nästa sammanträde 

äntligen inkomma med den vid upprepade tillfällen ifrågasatta tablån”. 

Vid nästa möte reserverade Bengzon sig mot protokollet och fick ordet ”äntligen” 

struket. Samtidigt avsade han sig sitt styrelseuppdrag. Han var dock fortfarande 

aktieägare. 

 

Vid bolagsstämman den 31 maj 1933 tog han hämnd på Bror Eriksson. När denne 

föreslagits till sekreterare lämnade Bengzon in en skriftlig reservation: 

”Jag anser honom inte kompetent att lämna ett objektivt referat av en förhandling. 

Härtill kommer att han visat sig mottaglig för påtryckningar av ovidkommande personer 

som haft intresse av att händelser av stor vikt ska utelämnas ur protokollen”, skrev han. 

Stämman valde ändå Eriksson till sekreterare - och utsåg Bengzon till justeringsman! 

När det sedan blev tal om ansvarsfrihet protesterade Bengzon igen. Styrelsen hade inte 

skött sig. Axel Petterson hade exempelvis uppträtt förkastligt mot personalen på 

Vänershov men ändå gynnats.  

Bengzon krävde ajournering i fyra veckor för genomgång av revisorernas rapport - och 

fick stämman med sig. När han vid nästa möte återigen begärde ajournering röstades 

dock hans krav ner med 37 röster mot 11. 

 

Då lämnade Bengzon in en ny skrivelse. I den meddelade han att han redan den 15 

september 1931 velat lämna styrelsen. Detta protokollfördes dock inte, sedan Efraim 
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Eliaesson fått sekreteraren Bror Eriksson att tiga om saken, hävdade Bengzon.  

Han protesterade även mot den nya stämmans beslut på en punkt. Aktieägare som 

samtidigt var styrelseledamöter borde inte ha fått rösta, påpekade han. Man tvingades 

återigen ajournera stämman för att reda ut saken. 

 

Det troligen unika hände att styrelsen till den återupptagna stämman engagerade en 

opartisk person, rådmannen Gustaf Berg, att leda mötet. Han fick då även kommentera 

Bengzons protest - och han gav denne rätt. Stämman måste tas om.  

 

Då förklarade Bengzon att han avstod från att delta. I stället lämnade han in en skrivelse 

till. 

”Såsom påvisat har styrelsen vid ett flertal tillfällen otillbörligt gynnat enskild 

styrelseledamot och därmed tillåtit sig handlingar som står i strid med 

aktiebolagslagen”, skrev han. ”Till följd härav skulle rätteligen styrelsen vägras 

ansvarsfrihet och ställas till ansvar för sina handlingar. Då bakom denna styrelsens 

handlingar stå starka personliga intressen och mäktiga intriger, finner jag ingen 

möjlighet att kunna begagna mig den tillgång aktiebolagslagen ger mig. Jag nedlägger 

därför mina röster”. 

Bengzon förfogade nu över endast 11 röster av totalt 51, och hade insett att han inte 

skulle kunna få majoritet. Det ska dock påpekas att Bengzon stöddes i sina synpunkter 

av fyra tidigare styrelsekamrater i Vänershov, bland andra kassören John Klintberg - han 

som betalade pianot. 

 

För att till sist göra en mycket lång historia kort gick Efraim Eliaesson senare med på att 

betala ut ett skadestånd till Bengzon, efter medling av VF-redaktören John Sandén. 

Bengzon hade krävt ett skadestånd på 5 000 kronor och dessutom en offentlig ursäkt för 

att han behandlats illa.  

Pengar fick han, enligt uppgift 2 000 kronor plus avskrivning av ett lån på 1 000 kronor, 

men ingen ursäkt.  

Det var en vinst i sig, indirekt fick han ju motståndarna att erkänna att de begått fel mot 

honom.  Men uppgörelsen skulle enligt dessa hållas hemlig. Det vägrade Bengzon 

acceptera. Han krävde en offentlig ursäkt och tog därmed ännu ett steg framåt i sin 

kampanj mot ”etablissemanget”. 

 

Nu var det Efraim Eliaesson som hamnade i knipa. Han hade offentligt förnekat att han 

gett Bengzon några pengar. När Bengzon satte hårt mot hårt och hävdade att detta var 

lögn vågade inte John Sandén tiga längre. 

Sandén, som ju själv hade förmedlat pengarna, stödde nu Bengzons utsaga, dock utan 

större entusiasm.  

Därmed stod det klart att Eliaeson ljugit. Han fick stå med skammen. Bengzon hade 
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vunnit ännu en seger. 

 

 

Skällsorden haglade och klyftan växte 
 

Klyftan mellan parterna blev djupare och djupare, Bengzon blev argare och argare, 

invektiven blev hårdare och hårdare i både tal och skrift. Han kallade sina motståndare 

för löss, fähundar och lögnhalsar och fick hårda ord till svar.  

Schismen hade nu genom personsambanden mellan arbetarekommunen och stadens 

politiska ledning - socialdemokraterna hade egen majoritet - fått ytterligare spridning. 

Snart låg Gösta Bengzon även i strid med stadens högsta tjänstemän som han ansåg 

vara lierade med de ledande socialdemokraterna. 

 

Han hade som nämnts tvingats lämna Vänershov. Sedan han uteslutits ur sin 

fackförening förlorade han också medlemskapet i arbetarekommunen. Därmed var han 

helt avskuren från det politiska arbete han ägnat så mycket tid åt. 

Bengzon hade dessutom engagerat sig i AB Vänershov, inte bara som ansvarig för 

driften utan ekonomiskt som privatperson. Det måste redas upp. Redan i årsberättelsen 

för 1930 uppgavs att styrelsen avtalat med Bengzon om försäljning av aktier i Vänershov 

till ett konsortium av bolagets personal.  

Någon uppgörelse träffades troligen aldrig.  

I årsberättelsen för 1933 konstateras att man varit tvungna att avskriva 3 490 kronor av 

skulden. Bolaget hade då tvingats träda i likvidation. 

 

Man kan förstås undra vad det var som utlöste alla dessa konflikter. Eftersom de som 

Bengzon senare skulle komma att betrakta som några av sina värsta fiender fanns på 

Värmlands Folkblad kan det ju vara redan där osämjan uppstod. Där riktades ju kritik 

mot Bengzon för att han inte tillräckligt engagerat sig i tidningsutgivningen. 

Det troliga är ändå att den fördjupade konflikten framför allt grundar sig på händelser 

utanför tidningen. 

 

Bengzon rasade mot dem han ansåg missbrukade sin makt. Han var hänsynslös i sina 

personangrepp på inte minst sina tidigare arbetskamrater. 

 

Både tidningsstyrelsens ordförande J A Håkansson och VF:s ekonomichef Efraim 

Eliaesson hörde som nämnts till de ledande socialdemokraterna i Karlstad.  Också 

redaktörerna Gösta Elfving och John Sandén var politiskt mycket aktiva. Annonschefen 

Bror Eriksson var som framgått sekreterare i arbetarekommunen.  

 

Nu var Gösta Bengzon besatt av kampen för sin egen upprättelse. 1934 gav han ut två 
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försvarsskrifter - ”Vad hänt och sant är i striderna inom arbetarrörelsen i Karlstad” och 

”Berget som födde en råtta och andra historier från striderna inom arbetarrörelsen i 

Karlstad”. 

I dessa ger han sin version av händelseförloppet. Han berättar om sitt ”felsteg”, det som 

ledde till att han måste sluta som distriktsombudsman, men skriver samtidigt att en 

”djupare liggande men icke desto mindre kraftigare verkande anledning till att jag måste 

lämna befattningen var att partiets Karlstadsavdelning styres av en junta vars 

konsekventa taktik är att frysa ut varje enskild kraft inom partiet och kommunen som 

beter sig rakryggad och självständig och alltså ter sig opålitlig”.  

(Med ”kommunen” avses här givetvis arbetarekommunen. Det som skulle bli Karlstads 

kommun hette fortfarande Karlstads stad). 

  

 

Kalixtus Nordström dras in i striden 

 
Samtidigt som Gösta Bengzon stred som en furie mot dem han kallade sina motståndare 

drogs ännu en ”påläggskalv” inom arbetarrörelsen i Karlstad in i konflikten. Han hette 

Kalixtus Nordström och var i likhet med Bengzon en både driftig och energisk ung man 

och en duktig talare och skribent. Han var ordförande i SSU Värmland, en organisation 

han arbetat upp till att bli känd som en de främsta i landet. När han tillträdde 1924 hade 

organisationen 27 klubbar och totalt 775 medlemmar. 1933 fanns 94 klubbar med 

sammanlagt 5 776 medlemmar.  

Även han hade lagt ner ett stort arbete inom SAP och varit flitigt anlitad som agitator. 

Bland annat deltog han i den omtalade Röda bilen-turnén 1920, tillsammans med den 

blivande värmländske riksdagsmannen August Spångberg. Både Nordström och 

Spångberg drog sig senare under en tid åt vänster inom arbetarrörelsen.  

Inför riksdagsvalet 1936 kandiderade Kalixtus Nordström för en plats i parlamentet. 

Provat på riksdagsjobbet hade han redan gjort, eftersom han kommit in som suppleant 

efter avlidne Anders Norsell. Målet nu var att han skulle få ett eget mandat. Han ansåg 

sig vara väl rustad för en fortsättning i riksdagen. 

 

Nordström kände förstås Gösta Bengzon. Han kunde också på nära håll följa den 

tilltagande konflikten mellan Bengzon och det socialdemokratiska etablissemanget - och 

han tog Bengzons parti. Det ledde till att även han började betraktas med olust och på 

olika sätt utsattes för vad både han och Bengzon betraktade som fula påhopp och 

övergrepp.  

1924 begärde Nordström enligt egen uppgift utträde ur Karlstads arbetarekommun. 

Andra uppgifter säger att han blev utesluten på grund av sina politiska åsikter. Försök till 

förlikning hade prövats, men misslyckats. Kort tid därefter lämnade han även SSU.  
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Samtidigt gick Nordström ut med en skrivelse i vilken han lovade att även i 

fortsättningen arbeta efter de idéer han som socialdemokrat trodde på - utan tanke på 

egna mandat eller personliga fördelar. Och liksom Bengzon kritiserade han de styrande i 

partiet:  

 

”Karlstads arbetarekommun av i dag är tyvärr endast en förskansning, bakom vilken 

enskilda intressen och spekulationer söker skydd”, skrev han.  

 

”Sanning och rätt sitter inte i högsätet. Först då den tid kommer, då dessa värden åter 

komma till heders, kan Karlstads arbetarekommun åter bli en tjänare åt 

socialdemokratin”. 

 

Våren 1936 drevs kampen för Nordströms riksdagsplats och mot de styrande i Karlstad 

främst via en nystartad tidning, Den Värmländska Friskytten, senare förkortat till 

Friskytten. Bengzon och Nordström hade med början i februari 1936, påbörjat 

utgivningen. Projektet hade dock inletts redan i mitten av december 1935 och var väl 

genomtänkt.  

Bengzon och Nordström turades om att vara redaktörer och ansvariga utgivare.  

Förutom av försvarstal för Bengzon och angrepp på hans motståndare fylldes Friskytten 

av propaganda för Nordström, i syfte att värva röster för honom i riksdagsvalet. Han 

kandiderade på en utbrytarlista med namnet Fria socialdemokratiska gruppen i 

Värmland.  

 

Både Bengzon och Nordström var alltså duktiga skribenter, men de skrädde sannerligen 

inte orden i angreppen på motståndarna. Vid introduktionen av Friskytten, som sades 

vara ett ”Fritt forum för socialdemokratisk opinion i Värmland”, gick Nordström med 

hårda ord i direkt polemik med VF: 

”I avsaknad av fri press – med hänsyn till att det socialdemokratiska organet för 

Värmland behärskats av just de element, mot vilka jag för min strid för rätt och sanning – 

finns behovet av ett andligt kommunikationsmedel med partifolket ute i de värmländska 

bygderna, varigenom de skola lära känna och bli i stånd att pröva min sak och, därom är 

jag övertygad, komma till insikt om att min sak principiellt och ideellt sett även är deras.” 

 

I en annan artikel fortsatte Nordström kritiken mot VF: 

”Säkert är att om Värmlands Folkblad under de år som gått haft en ekonomisk ledare 

som varit uppgiften vuxen, så skulle den stora offervilja och det självuppoffrande arbete 

som utförts av de många hundra hängivna arbetarna ute i distriktet ha haft till resultat 

att tidningen varit fullt ekonomiskt och tekniskt upprustad för att möta utvidgningen 

nästa år. Lika visst är det, att om Värmlands Folkblads redaktionelle ledare ägt en resning 

som svarat mot uppgiften, så skulle tidningen i dag företett en redaktion som helt 
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annorlunda än nu är fallet svarat mot tidens krav och tidningens uppgifter.” 

I sin marknadsföring av Friskytten sa sig redaktörerna vilja bringa ljus över ”de 

konspirationer utifrån ledande partikretsar” som syftat till att förhindra att Nordström 

skulle väljas till riksdagsman. Sakliga skäl till dessa påståenden fanns inte, hävdade de. 

 

Tidningen fick snabbt spridning, inte minst för att den innehöll våldsamma angrepp på 

namngivna personer. Anklagelser som skulle vara helt otänkbara i de övriga tidningarna 

fyllde spalterna, vilket givetvis fick folk att bli nyfikna. 

 

Men skriverierna i Friskytten fick även motståndarna att reagera.  

I början av juni 1936 anmälde före detta bokhållaren Gustaf Johansson i Karlstad tre 

nummer av Friskytten till JO, Justitieombudsmannen. Detta noterades i Karlstads-

Tidningen den 6 juni 1936. 

Fem speciella artiklar pekades ut; i aprilnumret en artikel med rubriken ”Intresseförening 

och intressepolitik”, i majnumret en artikel med rubriken ”Skatteskolkning som ej 

beivras” och i pingstnumret tre artiklar – ”Den organiserade skatteskolkningen”, ”Acta 

och fakta angående systemet Westlin” samt ”Sanna berättelser ur livet”.  

 

Westlin, med förnamnet Harald, var stadskamrer och stadens högste tjänsteman. Han 

skulle snart bli en av Bengzons främsta måltavlor. 

 

Intressekontoret, som det talades om, hade hand om indrivning av skatt till staden. 

Dröjsmål med inbetalningen skulle enligt reglerna leda till straffränta.  

Motiveringen var att kontoret skulle förenkla hanteringen av skatterna. Ansvarig för 

verksamheten var stadskamreren Harald Westlin, som skötte kontoret vid sidan av sitt 

ordinarie arbete. 

Enligt Bengzon behandlade kontoret medborgarna olika. Somliga, tydligen företrädesvis 

tjänstemän och bekanta till Westlin, kunde få dröja i det längsta med att betala in 

pengarna.  Det hände till och med att de fick gå över den utsatta tidsgränsen, utan att 

de påfördes straffränta.  

Samtidigt kunde kontoret vänta med att skicka redan inbetalda pengar vidare, vilket gav 

kontoret räntepengar som staden gick miste om. Både kontoret och vissa invånare 

gynnades därmed av systemet, påpekade han. 

 

Detta pågick medan fattiga arbetare jagades utan hänsyn till deras ofta svåra 

ekonomiska situation. De fick minsann inget uppskov och de slapp inte straffränta. 

Skrämmande exempel framfördes som ”bevis”. Bland annat skulle en ensamförsörjande 

sömmerska ha hotats med att hon skulle bli av med sin symaskin om hon inte betalade i 

tid. 

Kritiken spred sig. I en insändare i Karlstads-Tidningen den 25 april 1936 gick signaturen 
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”Icke försumlig skattebetalare” till angrepp mot de ansvariga för intressekontoret.  

Skribenten hävdade, i likhet med Bengzon, att ”dröjsmål för inbetalningen för stadens 

befattningshavare hade förekommit, utan att de uppförts på restlängd och blivit krävda 

på tre procent böter”.  

- Ska det vara så borde ej endast stadens i många fall relativt välavlönade tjänstemän 

utan även affärsmän, privatanställda, arbetare med flera utan risk kunna försumma att 

betala kommunalskatt i tid, skriver signaturen, och påpekar att intressekontoret har 

startats och drivs som befattningshavarens och hans medarbetares enskilda företag.  

Är det så enkelt funderar han på att stöta på sina vänner A, P och L och tillsammans med 

dem bilda ett eget kontor och dela ut samma privilegier.  

Då skulle ju även andra stackars skattebetalare kunna slippa böter. 

 

Eftersom insändaren är anonym kan man inte veta vem som skrivit den. Det skulle kunna 

vara Gösta Bengzon själv eller någon som fått gå hans ärenden.  

Men nu kommer kritik även från mer officiellt håll.  

Den 9 maj skriver Karlstads-Tidningen att man försökt utreda frågan om 

intressekontoret. Enligt borgmästaren, som tillfrågats, finns inget att anmärka på.  

Dröjsmål med inbetalningen har förekommit, men det skulle ha berott på att man inte 

dragit tillräckligt med pengar från tjänstemännens löner. Kontoret har därmed inte haft 

tillräckligt med pengar att skicka vidare.  

- Detta ska dock inte hända igen, för nu ska kontrollen skärpas, det har borgmästaren 

lovat, skriver tidningen som ändå är kritisk. 

Intressekontorets verksamhet har väckt ganska stor förvåning, konstaterar skribenten. 

Drätselkammaren borde ha förklarat sig så snart frågor om kontoret kommit upp. Så har 

inte skett.  

- Tystnaden har helt naturligt inte stillat allmänhetens oro och de rykten som gått har 

därmed fått en alltmer elakartad karaktär, skriver tidningen och påpekar att rykten även 

talat om oegentligheter – och tydligen har sådana förekommit, för nu avslöjar KT en 

verklig skräll.  

Borgmästaren har medgivit att vissa räkenskaper inte stämmer. Någonstans föreligger 

”en betydande brist”. Utredning pågår.  

Även revisorerna har framfört viss kritik, meddelar tidningen – som alltså delvis ger 

Bengzon och hans åsiktsfränder rätt.  

 

 

 

Nu börjar även andra tala om skandal 
 

Den 29 maj återkommer Karlstads-Tidningen till intressekontoret i samband med ett 

referat från stadsfullmäktige.  
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Där noteras att ”kommunalskandalen i Karlstad” varit uppe i fullmäktige. ”Skarp kritik 

framfördes, men även försvar”, skriver tidningen. Men en sak var klar. Olika behandlingar 

hade förekommit.  

Redan dagen efter tar KT åter upp saken, om än i en försiktig kommentar. I texten 

påpekas att den som lämnat in en interpellation och velat ha frågan utredd var 

fullmäktiges ende kommunist. Men visst var det fråga om ett missbruk som helt 

förståeligt väckt ont blod på olika håll.  

En av orsakerna till att problem uppstått kan vara att regelverket är onödigt strängt, 

skriver KT, men fortsätter:  

- Ska det ändå användas så ska det gälla lika för alla. Ett intressekontor kan vara bra, till 

och med en förträfflig inrättning, men det får inte bli fråga om att några beviljas 

förmåner. Det ska vara lika för alla. 

 

Friskytten hade alltså haft åtminstone delvis rätt i kritiken mot stadens ledning, om än 

anklagelserna framförts i uppseendeväckande grova ordalag.   

 

Det tal med vilket Kalixtus Nordström inledde sin valrörelse kan få stå som exempel på 

det språkbruk som användes. Så här sa han: 

 Dessa löss i den röda fanans veck har dragit ner socialdemokratin i smutsen. Det är en 

god gärning att med lovliga medel sprätta upp denna varböld. Fähundars och 

lögnhalsars metoder skapar misstroende till arbetarrörelsen. Nidskriverier, lögner, förtal 

och bakdanteri är ammunition mot oss. Med hjälp av den obskyrante nidskrivaren (som 

naturligtvis ansågs finnas på VF, författarens anmärkning) har man försökt att bojkotta 

tidningen Friskytten.” 

Resultatet har blivit att Friskytten är Karlstads mest spridda tidning.  

De som inte hört Nordström tala kunde ändå få veta vad han sagt. I Friskytten 

publicerades nämligen talet i sin helhet. Och även om det tillskrevs Nordström så finns 

det en del som pekar på att det egentligen var Bengzon som var författaren. Uttrycken är 

mycket lika de han brukar använda.  

 

Redaktör för det valnummer av Friskytten som utkom i september 1936 var Kalixtus 

Nordström, men det mesta i tidningen är skrivet av Gösta Bengzon. 

Att Nordström hade hamnat i onåd inom socialdemokratin i Värmland påstås här bero 

på att han försvarat Bengzon. Bland annat ska han ha blivit offentligt utskälld för detta 

av Ivar Vennerström, nu riksdagsledamot, tidigare VF-redaktör.  

Vennerström hade redan tidigare dragits in i stridigheterna inom partiet i Karlstad. 

Ryktet om problemen hade nått partistyrelsen i Stockholm, som då gett Vennerström i 

uppdrag att resa hem till Värmland för att försöka medla och återställa ordningen.  

Det gick dåligt. Efter att ha hört företrädare för båda sidor lär Vennerström ha utbrustit:  

”Det var fan, är det så genomruttet inom arbetarrörelsen i Karlstad!” 
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Sen tog han tåget tillbaka till Stockholm.  

 

Senare återkom Vennerström med en artikel i tidningen Socialdemokraten där han gick 

till hårt angrepp på Nordström.  Striden i Karlstad trappades upp ytterligare när även 

distriktsordföranden Gustaf Strömberg angrep Nordström, enligt Gösta Bengzon för att 

få honom att framstå som hopplös och icke värd något stöd. Orsaken till detta skulle 

vara att han hade stöttat Bengzon sedan denne fått avsked från posten som 

distriktsombudsman. 

Nordström hade då påpekat att andra som gjort värre saker hade behandlats mildare 

och fått behålla sina uppdrag.  

- Gösta Bengzon har rätt. Ni har uppfört er som veritabla skojare. Ge karlen upprättelse! 

Så hade han sagt, och det var detta han nu fick lida för, hävdades det i valnumret, där 

Bengzon dessutom passade på att berätta att Gustaf Strömberg 1934 faktiskt medgett 

att Bengzon i fallet Vänershov ”i långa vägar haft rätt”. 

 

Men det finns mer intressant att hämta ur det valnummer som utkom i september 1936.  

 

I en lång artikel, som tar sin början på första sidan, angriper Gösta Bengzon 

stadskamreren Harald Westlin och de ledande inom drätselkammaren.  

”Befordran i stället för näpst åt stadskamrerens handgångne man genom DK:s 

tillsättning av stadskassörsbefattningen i Karlstad” lyder den något snåriga rubriken. 

Texten inleds som följer: 

”Det måste finnas mäktiga krafter som slagit vakt om systemet Westlin, eftersom det 

fruktansvärda material som framlagts om och mot detsamma inte resulterat uti några 

som helst åtgärder för att åtminstone utåt visa, att intresse för en rättelse till ett bättre 

sakernas tillstånd finnes hos de bestämmande inom kommunförvaltningen i Karlstad.”  

”Så skulle vi kunna sammanfatta de synpunkter och reflexioner som goda medborgare i 

Karlstad göra och anförtro oss i anslutning till den pågående debatten om förhållandena 

inom stadsförvaltningen.” 

”Någon har också viskat: Den socialdemokratiska majoriteten inom drätselkammaren i 

Karlstad har bestämt sig för att sätta sig över varje angrepp och avslöjande mot systemet 

Westlin, hur graverande det än må vara.”  

 

Sedan Bengzon förklarat sig hittills ha ”varit återhållsam” så ”nödgas han konstatera” att 

ingenting är att vänta i fråga om medgörlighet och vilja till upprensning, så ”nu måste vi 

envetnare än någonsin (…) taga upp kampen mot korruptionen”. 

På detta följer anklagelser om censur, försök att sopa igen spåren av oegentligheter - 

med mera. 

Därefter går han till frontalangrepp mot tillsättandet av stadskassör. Till t f sådan hade 

en man vid namn Gustaf Nilsson redan 1932 utsetts.  
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Tjänsten hade sedan förblivit obesatt av ordinarie innehavare, vilket Bengzon menar 

bero på att Westlin inte vill ha någon självständigt tänkande person på den posten.  

Sedan Friskytten tagit upp saken hade motdraget i stället för att pröva kassörens 

lämplighet blivit att i juli 1936 ge honom tjänsten som ordinarie – ”ironiskt nog”, skrivet 

Bengzon, ”med upphöjning av löneförmåner”.  

Tjänsten hade inte utannonserats utan ”endast tillsatts på stadskamrerns särskilda och 

varma rekommendationer”. 

Och, jodå, konstaterar Bengzon, stadskamreren känner stadskassören väl. Så väl att han 

tvärtom borde ha avrått drätselkammaren från att anställa honom. 

”Kamreren vet att vissa av den mannens manipulationer med stadens medel med fullt 

fog kan misstänkas vara av sådan art att om det gällt någon annan skulle stadskamreren 

omedelbart ha föranstaltat om polisutredning”, skriver Bengzon.  

Nu tiger han om saken, trots att han fått en skriftlig anmälan.  

Bengzon skriver sedan att innan kassören anställts på Westlins rekommendationer så 

hade han varit kassör i ett samfund som de båda varit engagerade i.  

 

”Kamreren vet vilket brådstörtat slut det blev på det uppdraget, kamreren vet även 

orsaken” skriver Bengzon. 

 

Artikeln avslutas med att Bengzon kräver svar på varför drätselkammaren utsett t f 

kassören till ordinarie.  

Det måste finnas annat än sakliga motiv för detta, menar han, och hävdar att här pågår 

ett spel som medborgarna i ett fritt demokratiskt samhälle har all anledning att sätta 

stopp för. 

 

Westlin var ”musikartistförmedlare” 

 

Inte mindre intressant är artikeln med rubriken Acta och Fakta angående systemet 

Westlin. Här tar Bengzon upp ett extraknäck som han påstår Westlin ägnat sig åt, på 

arbetstid och i sitt tjänsterum. 

Det är ett lönsamt extraknäck, påpekar Bengzon i artikeln. En enda förmedling hade gett 

en intäkt på 18 000 kronor! 

- Om drätselkammaren funne det nödvändigt att denna förmedlingsverksamhet 

fortfarande låge under kammarens kontroll skulle den provision som inflyter säkert räcka 

till att avlöna en särskild tjänsteman på posten, skriver han. 

 

Westlin hade alltså fungerat som förmedlare av artister och tivolin i samband med fester.  

I en intervju i en Göteborgstidning har han sagt att han i samband med att han varit chef 

för ett nöjesfält vid Karlstadsutställningen 1927 blev han intresserad av 

förmedlingsverksamheten. 
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Men, påstår Bengzon, så har verksamheten varit betydligt större än man anat.  

Westlin är en stor man i sammanhanget, med svenska mått mätt. Förmedlandet har inte 

bara rört Karlstad. Han har ordnat arbete åt minst ett tiotal utländska kapell, som spelat 

på restauranger i Stockholm och övriga landet, samtidigt som svenska musiker fått gå 

arbetslösa. 

Det har handlat om tyskar, österrikare, ryssar och tyrolare. 

 

Att engagera utländska musiker var enligt en lag från 1927 tillåtet endast om inte 

motsvarande kompetens fanns att tillgå i Sverige. Varje ansökan om arbetstillstånd skulle 

godkännas av Socialstyrelsen, som i sin tur skulle låta Musikerförbundet uttala sig i 

frågan innan tillstånd gavs. 

Men var verkligen de utländska musikerna som Westlin engagerat så mycket bättre än 

de svenska?  

Arbetslösa svenska musiker som hade hört dem spela hade reagerat.  

- Vad kan de som inte vi kan?  

Frågan hade kommit till Musikerförbundets kännedom vilket fått förbundet att börja 

utreda saken, vilket lett en artikel i tidningen Socialdemokraten den 25 mars 1934. Där 

fanns en hel del fakta. 

Musikerförbundets styrelse hade anlitat tre sakkunniga, opartiska yrkesmusiker och fått 

dem att gå till Stadshotellet i Karlstad för att lyssna på ett kapell som uppträdde där. 

Utlåtandet kom sedan skriftligt: 

 

”Till styrelsen för Svenska Musikerförbundet, Stockholm 

Anmodade att avgiva yttrande över Charley Kainz musikkapell å Stadshotellet i Karlstad 

få undertecknade som sin åsikt framhålla, att ensemblen (violin, piano och slagverk, 

alternerande med saxofon, dragspel och sång, på intet sätt skiljer sig i ”konstnärligt 

avseende” från restaurangmusik i allmänhet, och anse vi att kapellet ej står i någon som 

helst särklass.” 

 

Musikerförbundet vände sig den 4 november 1933 till Socialstyrelsen: 

 

”Undertecknad styrelse har sedan flera år gjort iakttagelsen att Socialstyrelsen i regel 

beviljar inrese- och arbetstillstånd för utländska musikkapell, inskrivna av stadskamrer 

Westlin i Karlstad, som vid sidan om sin tjänst bedriver en betydande musikagentur och 

förmedling av musikkapell (…) och sålunda funnit att han praktiskt taget utan undantag 

får Socialstyrelsens tillstånd.” 

 

Musikerförbundet hade även upptäckt att Westlin i sina ansökningar konsekvent använt 

ordet ”musikartister” i stället för ”musiker”. Det innebar att Socialstyrelsens handläggare 

ansett sig kunna bevilja tillstånd utan att höra Musikerförbundet.  
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Så var exempelvis fallet när tre ryssar och en tysk fått tillstånd att spela på Godbiten i 

Stockholm och en ungerska getts tillstånd att sjunga på Berns salonger. 

Men några artister var det sannerligen inte fråga om, hävdade förbundet. 

Ett annat exempel var det ovannämnda från Karlstad.  

Ytterligare ett hämtades från Jönköping. En restaurangägare där anlitade en orkester 

som godkänts av Socialstyrelsen och som skulle spela där under en månad. Därefter 

skulle de vidare till Oslo. 

Efter två dagar fick restaurangägaren nog. ”Deras prestationer var under all kritik”, skriver 

Musikerförbundet. Detta i sin tur ledde till att även Oslo-spelningen ställdes in. 

I slutet av brevet till Socialstyrelsen skriver Musikerförbundets företrädare C G Lemon 

och Gustaf Gille att de ”utan att behöva vända sig till pressen” hoppas att Socialstyrelsen 

ska undersöka saken.  

Hur handläggs ärendena på Socialstyrelsen? Varför får hela tiden Westlin tillstånd utan 

yttrande från förbundet? 

 

Men saken kom alltså ändå ut i pressen. Artikeln i Socialdemokraten - som givetvis 

återgavs i Friskytten - visade på flera skumma saker. Där intervjuades C G Lemon. Han 

berättade för tidningen att en tysk vid namn Walter Nagel, bojkottad i både Sverige och 

Danmark, ”på synnerligen mystiska vägar” hade fått fritt tillträde till Sverige.  

”Nagel har bevisligen haft en bulvan i Sverige, nämligen Harald Westlin”, påstod Lemon.  

Samarbetet ska ha gått till så att Nagel letat upp utländska orkestrar. Via Westlin hade 

avtal tecknats med ett tiotal svenska restaurangägare. Orkestrarna hade sedan spelat på 

ställe efter ställe - de har alltså bytt av varandra och på så vis fått långa engagemang i 

Sverige. När alla orkestrar hade avverkat alla restauranger hade Nagel plockat ihop en ny 

omgång orkestrar som fått motsvarande avtal. 

Att Westlin lyckats få arbetstillstånd för dem berodde på att han i sin tur samarbetat 

med en tjänsteman på Socialstyrelsen, hävdades det i artikeln. Alla ansökningar ska 

nämligen ha gått till en och samma person. Musikerförbundet sade sig kunna peka ut 

vederbörande. 

Att verksamheten varit lönsam fanns också bevis för. Musikerförbundet hade kommit 

över ett kvitto där en provision på hela 18 000 kronor fanns noterad. 

Namnteckningen på kvittot var oläslig, men kvittot var skrivet på ett brevpapper försett 

med Karlstads vapen! Under vapnet fanns Harald Westlins namn och titel tryckt. 

 

Frågan fördes ända upp i riksdagen, där flera motioner mot anlitandet av utländska 

musiker lämnats in.  

 

Herr Lovén från Malmö visade från talarstolen upp en kopia av kvittot med Karlstads 

stadsvapen på - ”ett mycket vackert vapen, för övrigt”. Men så här kunde det ju bara inte 
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få fortsätta! 

Den 16 februari 1934 publicerades en artikel i Musikerförbundets tidning Musikern. Där 

citeras ett brev som Walter Nagel skrivit till en kapellmästare, Charles Frey, som spelat på 

Coldinuordens Restaurang i Göteborg. Brevet styrker påståendet att Nagel och Westlin 

samarbetar:  

 

”Högt ärande herr Frey 

 

Ert brev av den 24 februari till Harald Westlin har översänts till mig för besvarande. Jag 

vill inte hålla något längre tal, herr Frey. Jag har så ofta sagt Er: gör bara vad jag lagt er 

på hjärtat och ingenting annat. 

Ni ska säkert kunna förstå att Era många erbjudanden (… ) ibland även kunna komma en 

svensk direktör till handa som av konkurrensavund och på grund av utländska musikers 

stora gager är emot dessa och visar brevet för sin svenske kapellmästare. Härigenom 

stamma alla dessa historier om Svenska Musikerförbundet. 

Håll Ni fingrarna därifrån, Frey. Ni kan i alla fall ingenting göra och fastän jag förstår att 

Ni inte har för avsikt att göra något avtal utan mig, så har Ni bara skada av Era egna 

erbjudanden då Ni i alla fall inte är förtrogen med förhållandena. Engagemangen av 

utländska musiker måste gå en bestämd väg och i en bestämd ordning. Så snart man 

försöker komma ur denna ordningsföljd är det ute med en.” 

 

 Nagel har dessutom fått uppgifter om att Frey börjar bli lat:  

”Ni måste rycka upp er ordentligt, annars kommer ni mer i bakgrunden.” 

 

Till sist får Frey ett klart och närmast hotfullt besked: 

 

’”Edra pass ligga hos stadskamrer Westlin och ni ska av herr Westlin få underrättelse när 

Ert arbetstillstånd är beviljat. 

Jag gör Er dock uttryckligen uppmärksam på att Ni inte får säga till någon människa att 

Ni får engagemang och arbetstillstånd genom stadskamrer Westlin. Ni har alls ingenting 

att göra med herr Westlin och om ni inte tiger med det och gör som jag sagt här, löper 

ni fara att bli jagad ut ur Sverige.” 

 

Brevet är undertecknad Walther Nagel. I ett PS tillägger denne: 

 

”Jag har också en gång för alla förbjudit Er, herr Frey, att nämna stadskamrer Westlins 

namn i förbindelse med engagemang i Sverige. Ni är en riktig pratmakare. DS 

 

Socialstyrelsen utredde - vilket ledde till att man begärde att både den egne anställde 

och stadskamreren Westlin skulle åtalas. Den anställde blev omplacerad men det 
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framgår inte om han senare också bestraffades på annat sätt. 

 

Westlin klarade sig synnerligen lindrigt undan. Han hade ju inte gjort annat än på 

föreskrivet sätt ansökt om tillstånd, förklarade han.  

Att han fått ansökningarna godkända kunde knappast lastas honom. Dessutom var 

samarbetet med Nagel avslutat.  

 

Att drätselkammaren, trots allt som kommit fram, förklarat sig ha fortsatt förtroende för 

Westlin - det missade inte Bengzon att i Friskytten mycket förvånat konstatera.  

Nöjd var han säkert också över att senare kunna publicera en kopia av ett brev han fått 

från Musikerförbundets representant Gustaf Gille.  

”Med utmärkt högaktning” tackade han Bengzon för hjälpen. 

 

 

Men åter till riksdagsvalet 1936. Bengzon och Nordström samarbetade alltså, och 

Friskytten var deras gemensamma organ.  

I en annons meddelades att de båda kvällen före valdagen skulle hålla föredrag där de 

”komma att bemöta de i tryck och tal framställda beskyllningarna från de 

socialdemokratiska ledarna i Karlstad vilka inbjuds till diskussion”.  

De skulle alltså se till att få sista ordet, på grund av pressläggningstider omöjligt för 

stadens andra redaktioner att besvara och bortförklara. 

Trots utnyttjandet av tidningen och de båda vännernas tappra kamp misslyckades 

kampanjen för Kalixtus Nordström. Han fick ingen riksdagsplats.  

Bengzon erbjöd Nordström att helt ta över Friskytten, men Nordström tackade nej. Så 

småningom återvände han till ”fadershuset” och förlät sina antagonister. Han blev 

uppenbarligen också själv förlåten för senare satt han återigen i riksdagen - för 

Socialdemokraterna. Men det är en annan historia.  

 

Gösta Bengzon bildar ett nytt parti - KKV 
 

Efter valet 1936 och det brutna samarbetet med Kalixtus Nordström vet inte Bengzon 

riktigt hur han ska göra med tidningen. Friskytten har dålig ekonomi. 

I det nummer som kommer ut i oktober 1936 skriver han att han tänker ge ut tidningen 

två gånger i månaden fram till årsskiftet. Sedan ska han avgöra hur fortsättningen ska bli.  

Helst vill han fortsätta utgivningen och även anställa medarbetare, men det kräver i så 

fall intäkter, framför allt i form av annonser.  

 

Beslutet blir till sist att han ska fortsätta sin kamp och behålla Friskytten som sitt organ. 

Samtidigt bildar han ett nytt parti - Karlstads Kommunala Valförening, KKV. Målet är att 

ta sig in i stadsfullmäktige. 
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Den 24 februari 1937 händer det något. Då är det återigen Karlstads-Tidningen som tar 

upp Bengzons kritik mot intressekontoret. De andra tidningarna i Karlstad ligger lågt, det 

verkar som om de försöker tiga ihjäl både Friskytten, KKV och Gösta Bengzon. 

 

KT:s artikel är föranledd av att drätselkammaren på uppdrag av magistraten har utrett 

påståendena om kontoret. Den anmälan som lett till utredningen hade inlämnats av 

Gösta Bengzon och inte enbart riktats mot kontoret utan även direkt mot dess 

föreståndare Harald Westlin. 

Utredningen sägs ha visat att intressekontoret är välskött. Drätselkammaren, vars 

ledamöter skrivit under utredningen som tidningen refererar till, uttalar därför ”sin 

bestämda gensaga mot förtalskampanjen” och ger ”sitt oreserverade erkännande för det 

oegennyttiga arbete stadskamreren ägnat åt detsamma”.  

Resultatet har blivit förnämligt och en utbyggnad har diskuterats. 

 

Därefter meddelas att stadskamreraren ”med anledning av de ovederhäftiga angrepp 

som riktats mot honom och de oriktiga uppgifter som lämnats angående hans 

befattning med intressekontoret” i en skrivelse den 23 november 1936 haft för avsikt att 

lämna sin befattning vid kontoret vid kommande årsskifte.  

”Ett stort antal av stadens befattningshavare” hade dock ansett att kontoret borde leva 

vidare och att han skulle stanna kvar på sin befattning där. Detta gick han med på och 

den 11 januari 1937 fick han formellt i uppdrag att driva verksamheten vidare. 

Men helt bra verkar det ändå inte ha varit. Drätselkammaren påpekar nämligen att 

skatter i fortsättningen ska betalas på förfallodagarna.  

 

Varför skulle man påpeka detta självklara om inte avsteg från reglerna hade gjorts? 

 

Snart återkommer KT och berättar i klartext om nya anklagelser som Bengzon riktar mot 

Harald Westlin.  

Bengzon vill få klarlagt med vilken rätt drätselkammaren, på stadskamrerens förslag, 

tagit 43 000 kronor av stadens medel i anspråk för anläggnings- och 

underhållskostnader vid Färjestads travbana.  

Till saken hör att J A Håkansson som nämnts var ordförande i styrelsen för 

Travsällskapet. Westlin var också starkt engagerad i Färjestadstravet. Han var VD där och 

ansågs betyda så mycket för verksamheten att man senare instiftade ett årligt travlopp 

till minne av honom - Harald Westlins Minneslopp, som kördes fram till 2003. 

Drätselkammaren medger nu att man den 14 oktober 1935, efter framställning från AB 

Värmlands travbana, beslutat att vissa arbeten för bolagets räkning skulle få utföras vid 

travbanan. Men det var inte för att stödja travet, det var för att komma tillrätta med den 

höga arbetslösheten i Karlstad. Staden skulle förskottera pengarna, som sedan skulle 
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återbetalas. 

Återbetalningen hade också påbörjats. Den 16 juni 1936 betalade Travsällskapet in 10 

000 kronor. Ytterligare avbetalningar av 5 426:53 gjordes den 9, 10 och 31 december 

1936. Resten skulle betalas senast i april 1937. 

Revisorerna, som tittat på saken, godkände detta, men påpekade att skulden borde ha 

kunnat betalas redan under den säsong som avslutats efter uppgörelsen. 

Gösta Bengzon å sin sida hade sin åsikt klar: han är övertygad om att lånet inte hade 

återbetalats om inte han drivit sin kampanj och därmed tvingat fram betalningen. 

 

Det skriver han i Friskytten och det argumentet kommer han att använda mot Westlin 

och makthavarna i kommunen. Sedan han trappat upp konflikten ytterligare.  

 

Drätselkammaren angriper Gösta Bengzon, men… 
 

Nu kommer även tillsättandet av stadskassören upp. Bengzon hade i sin anmälan hävdat 

att oegentligheter förekommit. Drätselkammaren hade svarat att man saknade all 

kännedom om att stadskassören skulle ha gjort sig skyldig till sådana och någon rapport 

om ”obehörig tillägnan av staden tillkommande medel” hade man heller inte fått. 

Inget fel hade heller begåtts vid tillsättande av tjänsten. Eftersom man inte ville fästa 

avseende vid lösa rykten och ogrundade beskyllningar fann man ingen anledning till 

åtgärd mot någon tjänsteman. 

 

I slutet av rapporten går DK i stället till hårt angrepp mot Gösta Bengzon:  

”Under mask av kränkt rättskänsla och som påstådd tolk för en allmän opinion tillåter sig 

anmälaren att utsätta de allvarligaste beskyllningar för brott och grova tjänsteförseelser 

mot såväl enskilda tjänstemän som kommunala verk och inrättningar.  

Påståenden om att stadens främsta tjänstemän och förtroendevalda skulle ha svikit 

allmänhetens förtroende är rena skojet. Att staden skulle ha bedragits på avsevärda 

belopp och att stadens styrande skyddat en person som tidigare skulle ha avskedats på 

grund av oredlighet i en kassörssyssla i ett privat samfund avvisas bestämt”.  

Likaså avvisas påståenden om att man ”underlåtit att anmäla ett inbrott i en gasautomat 

med mera av ytterst allvarlig karaktär”. 

Den enda bevekelsegrunden för Bengzons anklagelser är att tillfredsställa 

skandalhungern och sensationslusten, skriver drätselkammaren. 

Några åtgärder tänker man alltså inte vidta.  

 

Drätselkammaren skulle kanske ha varit mer försiktig med orden. Den 15 mars 1937 

återfinns en ledare i Karlstads-Tidningen. 

En ny utredning är uppenbarligen nödvändig, konstaterar skribenten.  

- Stadens förvaltning har sedan rätt länge varit föremål för en ständig och allt annat än 
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smickrande uppmärksamhet från allmänhetens sida. 

- Det surrar av prat och rykten, sannolikt väl överdrivna men närda av förhållanden som 

anses vara faktiska. 

- En ”lokal publikation” (här avses givetvis Friskytten) som har frigjort sig från den vanliga 

pressens hänsyn till människors medborgerliga anseende, underhåller sin läsekrets med 

detaljerade personliga anklagelser. 

Ändå har inte drätselkammaren ansett sig göra något för att förhindra 

skandalskriverierna.  

Tidningen spekulerar sedan i varför så inte skett.  

Kanske är det så att drätselkammaren finner det vara under sin värdighet att bemöta 

kritiken, men säkert är det många andra, säkerligen långt flera, som tror att 

drätselkammaren inte vågar sig på Gösta Bengzon ”därför att han – talar sanning”, 

skriver tidningen. 

Ledarskribenten konstaterar vidare att KT länge har försökt reda ut hur det egentligen 

ligger till i stadens förvaltning, men misslyckats med att ”tränga bakom kulisserna” för 

att få klarhet. Nu kräver tidningen besked.  

 

- Det talas överallt om ett par beviljade sjukledigheter vilka allmänt ses som avstängning 

från tjänstgöring. Hur ligger det till med detta? 

 

Nu räcker det inte längre med att drätselkammaren förklarar sig själv och anklagade 

kommunala tjänstemän för oskyldiga, menar tidningen. Nu krävs nu en oväldig 

utredning.  

- När det nedsättande talet inte vill tystna är det bättre att full klarhet vinns. Det måste 

utredas om det finns grund för anklagelserna, det går inte att lita på att det ordnar sig. 

Något måste göras, avslutar tidningen. 

 

Och snart händer det saker. Redan dagen därefter, den 16 mars, kommer det 

sensationella avslöjanden i Karlstads-tidningen. Drätselkammaren har antingen varit 

oinformerad eller också har man inte talat sanning. Det HAR förekommit oegentligheter, 

meddelar tidningen. 

Stadens borgmästare har nämligen informerat tidningen om att en ämbetsman brustit i 

redovisning av exekutiva auktionsmedel till ett belopp om cirka 4 500 kronor. En rättslig 

anmälan har gjorts och mannen har förhörts. Han är numera sjukskriven. Utredningen 

fortsätter. 

Vidare har en brist konstaterats i en kommunal kassa. Landsfogden har gjort en 

preliminär utredning som visat att en tjänsteman gjorts sig skyldig till stöld. 

Tjänstemannen har erkänt att han tagit cirka 4 000 kronor. En revision ska göras och 

fortsatt utredning genomföras. Även denne tjänsteman är sjukskriven. 
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Den 31 mars meddelar KT att stadskassören Gustaf Nilsson erkänt att han förskingrat 4 

107:58 och försökt dölja detta.  

 

Hans förklaring är att han varit sjuklig. Hustruns sjukdom och död har också gjort det 

svårt för honom. Han sitter häktad. Revision ska göras, fortsatt utredning likaså. 

Några veckor senare inkommer ett brev från trävarufirman Witalis Jansson & Co. En 

check som Nilsson ställt ut som betalning har visat sig sakna täckning. Checkens värde 

var just 4 107:56. Den var knuten till Nilssons privata konto – där det endast fanns 1 

krona och 15 öre att hämta.  

Drätselkammaren stöder företagets krav, men anser att frågan ska upp i 

stadsfullmäktige. 

 

Och nu börjar det knaka i allt fler fördämningar. Den 13 april skriver KT att revisionen i 

stadskassan ska omfatta hela 1936, inte bara några månader.  

En del nya oegentligheter hade uppdagats. Bland annat ska Nilsson och hans hustru ha 

tagit pengar ur den gasautomat som fanns i deras lägenhet. Plomberingen hade brutits.  

Nilsson medgav att hustrun ibland brukade växla till sig 25-öringar ur automaten, men 

att hon i så fall lade motsvarande summa i en burk så hon kunde ersätta det hon tagit. I 

mars 1935 hade det ändå saknats 45 kronor, en summa som inte hade betalats in förrän 

den 31 december. 

Vidare hade det upptäckts att Nilsson ”lånat” pengar av Karlstads bowlingförbund där 

han varit kassör. 209 kronor fattades i bokslutet för 1936. 

Värmlands Idrottsförbunds garantiförening, där Nilsson också varit kassör, är även den 

drabbad. Där saknades 119:92 i kassan. 

Dagen därefter, den 14 april, berättar KT att borgmästare Lundblad lämnat in en rapport 

till tidningen angående bland annat arbetena vid travet och påstått att den kom från 

magistraten.  

Detta hade KT kontrollerat och därför sensationellt nog kunnat dementera.  

”Borgmästaren har mot vad som brukligt är publicerat sitt yttrande innan magistratens 

två övriga ledamöter justerat det”, skriver tidningen, och antyder att orsaken varit att 

borgmästaren ville se till att uppgifterna offentliggjordes före nästa sammanträde i 

stadsfullmäktige.  

 

De båda andra ledamöterna i magistraten var upprörda. De ansåg att de inte hade 

anledning att uttala sig i en fråga som låg utanför deras ämbetsuppgift. Det kunde tolkas 

som om de ville påverka stadsfullmäktige.  

Det som var känsligt handlade om arbetena som utförts vid travbanan.  

Saken komplicerades av att stadens styrande utöver lånet hade lovat Travsällskapet att få 

köpa ett markområde invid travet.  

Magistratsledamöterna ansåg att frågan om arbete vid travbanan borde ha behandlats i 



 29 

stadsfullmäktige, inte bara i drätselkammaren. Då hade den kunnat debatteras offentligt 

på ett annat sätt.  

 

Nu kunde man tycka att det hela såg egendomligt ut, inte minst eftersom både J A 

Håkansson och Harald Westlin satt i ledningen för travet. 

 

Ledamöterna passade även på att rikta kritik mot intressekontorets hantering av 

skattepengar, men ansåg att ränteförlusterna för staden var så obetydliga att man inte 

behövde agera. Däremot måste sättet att utföra indrivningar och utmätningar regleras. 

Borgmästaren fortsatte dock att försvara drätselkammaren. Det var inte ovanligt att man 

skickade räkningar för utfört arbete efter att arbetet avslutats, menade han och när 

frågan om markförsäljning kom upp i stadsfullmäktige gick förslaget också utan problem 

igenom. Röstsiffrorna blev 33 mot 2. 

De som var emot hävdade att staden framöver skulle behöva marken för 

bostadsbebyggelse. Dock skrevs in i avtalet att travet endast fick använda marken för 

egna behov, inte till något annat och inte heller sälja den. 

 

”Jag gjorde bara vad Westlin brukade göra” 

 
Nu hade Gösta Bengzon fått vatten på sin kvarn. Han hade haft rätt i nästan alla sina 

beskyllningar. Drätselkammarens ledamöter var antingen dåligt informerade eller också 

drog de sig inte för att ljuga för att rädda sig själva och stadens tjänstemän, hävdade 

han. 

Och nu började även andra agera för hans sak. 

En motion i vilken man krävde inrättande av en fast tjänst som stadsrevisor inlämnades 

vid stadsfullmäktiges möte. Och fler krav i samma riktning framfördes. Herrarna Severin, 

Stolpe, Löfberg och Almqvist ville ha en undersökning av stadens hela räkenskaper och 

förvaltning.  

Erik Nilsson ville ha en revision som gick tio år tillbaka och FCO-ordföranden Karl Hardin, 

som Bengzon tidigare i Friskytten pekat ut som en av hans motståndare, ville ge 

beredningsutskottet i uppdrag att vidta ”alla åtgärder som behövdes” för att reda ut 

problemen. 

Kraven skickades vidare till stadsrevisionen och beredningsutskottet. De som ville att 

drätselkammaren först skulle få skrivelsen för att yttra sig över den röstades ner med 

siffrorna 14 mot 12. 

För övrigt beslutade man att betala trävarufirman de pengar den gått miste om. 

Samtidigt meddelades att en brist i stadskassan på 5 400 kronor hade uppdagats. 

Ytterligare 1 000 kronor verkade också fattas.  Den totala kassabristen var nu uppe i 7 

939: 84 – men det kunde bli fråga om mera. 
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Gustaf Nilsson erkände checkbedrägeriet, men nekade till övriga anklagelser. Den 19 

april meddelar dock KT att han kommit på andra tankar.  

 

- Det var mitt fel alltihop, säger han, varpå åklagaren konstaterar att detta kommer att 

underlätta rättegången. Man behöver inte kalla så många vittnen som man först tänkt. 

Nilsson medger nu att han använt intressekontorets pengar för att täcka bristerna i 

stadskassan vid tiderna för revisioner. Men han förde bok över sina uttag och betalade 

senare tillbaka pengarna.  

Drätselkammarföreträdarna hade till sitt försvar anfört att de sett till att det fanns ett 

regelverk som sa att inkomna pengar omgående skulle sättas in i bank och att så också 

skett.  

Det dementerade Nilsson. Han kände inte till något sådant regelverk. Och pengarna 

betalades inte alls in omgående. Inkomna medel den 31 januari hade exempelvis inte 

satts in förrän den 6 februari.  

Allt var bäddat för att Nilsson skulle kunna täcka bristen vid den revision som skulle 

göras den 1 februari, en revision som han genom stadskamreren hade fått vetskap om i 

förväg.  

Samma sak hade skett även vid andra tillfällen. Ibland hade det dröjt tre veckor innan 

insättning gjordes. För övrigt, påpekade Nilsson, var det DK-ledamöterna som hade i 

uppgift att kolla att allt var rätt. 

 

Än allvarligare var att Nilsson hävdade att han bara gjort vad stadskamreren Westlin 

själv brukade göra – låna ur kassan för att sedan betala tillbaka.  

 

Westlin brukade skriva summan han lånat på en lapp och signera den med sina initialer. 

Han hade även diskonterat såväl egna som privata sammanslutningars checker i 

stadskassan.  

Ofta dröjde det sedan länge med regleringarna, påstod Nilsson.  

Dessutom anklagade han Westlin för att ha låtit betala sin privata telefonräkning med 

pengar ur stadskassan.  

 

Den 14 april togs målet upp i rätten och den 15 april fanns i KT en mycket kritisk ledare i 

ämnet. Rannsakningen hade gett ett pinsamt intryck. En av stadens revisorer hade 

försvarat drätselkammaren och stadskamreren.  

- Det är originellt att man bett en revisor föra DK:s talan och synnerligen 

anmärkningsvärt att han får föra talan för en tjänsteman han är ålagd att övervaka och 

kontrollera, skriver tidningen, och fortsätter kritiken: 

- Stadens förvaltning är inte DK:s eller någon tjänstemans privatsak utan en 

allmänhetens angelägenhet. Det får inte ske saker som gör att allmänhetens förtroende 

rubbas och man ska inte företa sig något som kan väcka nya misstankar. 
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Av ett referat i samma tidning framgår att Westlin under rättegången skarpt tillbakavisat 

Nilssons påståenden. ”Infamt och sanningslöst” kallade han uppgiften om att han privat 

lånat ur stadskassan. Hade han tagit pengar där hade det gällt utbetalningar han för 

stadens räkning måste göra. Även uppgifterna om checker och telefonräkningar 

dementerade han, mycket upprört. 

Men Nilsson gav sig inte. Han kunde givetvis inte veta vad Westlin använt uttagna 

pengar till, men han kunde berätta att Westlin bett honom vänta med att lösa in vissa 

checkar med motivering att han först måste få in pengar på sitt privata konto.  

Ibland kunde det gå flera veckor innan Nilsson fick lösa in checkar.  

Nu dök det dessutom upp en kassakontrollant, som vikarierat för Nilsson, och styrkte 

dennes uppgifter om att Westlin tagit ut ersättningar för privata telefonsamtal. Westlin 

medgav då att han kan ha löst in några checkar, men förnekade att han anmodat någon 

att vänta med inlösen. 

 

Domen mot Gustaf Nilsson avkunnades den 24 maj. Han dömdes för tillgrepp och 

förskingring till två år och sju månaders straffarbete plus avsättning från sin tjänst.  

 

Han skulle dessutom ersätta staden med 8 592:09 samt betala kostnaden för 

revisionerna, 1 700 kronor.  

Samtidigt slog man fast att intressekontoret inte var att betrakta som en stadens 

inrättning utan något ”som från början utvecklades i relativ frihet, men som sedan 

adopterades av DK och blev en institution med offentlig karaktär, skött av kommunala 

tjänstemän”.  

Hovrätten sänkte senare Nilssons straff med några månader. Åklagaren å sin sida hade 

velat få straffet skärpt. 

Den 16 juni meddelade KT att stadsfullmäktige beslutat att en fast avlönad revisor ska 

anställas. Beslut om en tioårsrevision ville man dock avvakta med. 

 

 

 

Polis anklagas för att ha tagit emot muta 
 

Samtidigt dyker det upp andra problem i staden. Att det pågår märkliga saker i stadens 

polishus blir alltmera uppenbart. En överkonstapel, Axel Kinberg, har lämnat in en 

anmälan mot poliskommissarien Per Zandén. Zandén svarar med en motanmälan. 

Länsstyrelsen ger t f stadsfiskalen i uppdrag att utreda frågan, vilket leder till att Kinberg 

blir avstängd från sitt arbete.  

Den 11 mars 1937 tas målet upp i rådhusrätten. 15-talet konstaplar är kallade som 

vittnen och ombeds redogöra för vad som pågår i polishuset. 

I åtalet mot Kinberg sägs att han blivit anmäld för misshandel redan i december 1935. En 



 32 

berusad yngre man från Kristinehamn hade förts till polisstationen där Kinberg hade 

slagit honom i ansiktet med sin batong. 

En annan yngling, som gripits för fylleri, och otidigheter mot polisman, fördes in till 

polishuset, Kinberg ansåg inte att det fanns anledning att behålla honom där, men innan 

han släpptes fri fick han tre örfilar, utdelade av Kinberg. 

En ung flicka som cyklat genom Råtorp hade blivit antastad av en mansperson och 

vände sig då till polisen för att få hjälp att komma hem. Hon vågade inte cykla genom 

området ensam.  Kinberg svarade att de hade en dödskörning att utreda så hon kunde 

inte få någon hjälp.  

En konstapel, I. Lund, vittnade och berättade att han tyckt det var så fel att inte ge en 

värnlös flicka skydd, så han hade på eget bevåg och övertid cyklat med henne för att 

hjälpa henne. 

Andra poliser vittnade om att Kinberg ibland hade sovit över på soffan i 

överkonstapelrummet och att han lämnat staden på sina fridagar utan att meddela 

detta. Dessutom hade han tagit två kronor i betalning för att skriva ut en fullmakt. 

 

Men det fanns än allvarligare anklagelser.  

 

En berusad lingonhandlare från Skåne hade en kväll gripits för fylleri. Kinberg var 

sysselsatt med utredning av ett självmord, varför konstaplarna själva fick visitera 

lingonhandlaren, som befanns ha 2 000 kronor i kontanter i fickan. 

Kinberg tog sedan över mannen och tog hand om de 2 000 kronorna, som han sedan sa 

sig ha gett mannen tillbaka - dock utan kvitto. Där detta senare påpekades och mannen 

hävdade att han inte fått några pengar dök ett kvitto upp - där lingonförsäljarens 

namnteckning var bevittnad av en konstapel som sa att han inte varit med när pengarna 

överlämnats.  

Fallet överlämnas till JO, som kommer fram till att Kinberg begått tjänstefel när han 

slagit folk. Vredesmod och hett humör duger inte som försvar. Åklagaren instämde och 

hävdade att Kinberg borde avsättas. 

Kinbergs försvarare Hugo Lindberg - känd stjärnadvokat vid den här tiden - hänvisade 

till att misshandel var satt i system i poliskretsar i Karlstad. Kinberg hade inte stuckit ut 

på något sätt. 

 

I referatet i Friskytten sticker här Gösta Bengzon in en historia han själv upplevt under 

tiden han var föreståndare för Vänershof och som stöder Lindbergs påstående.  

En poliskonstapel Lundh hade tagit hand om en berusad person. Inne på Vänershofs 

kontor hade han misshandlat denne ”så tänderna lossnade och blodet skvatt”. 

När Bengzon ”tog Lundh i upptuktelse” och förklarade att så fick man inte bära sig åt, 

blev han kallad till poliskommissarie Zandén som meddelade att poliserna inte längre 

ville tjänstgöra på Vänershof eftersom ledningen där inte värdesatte polisens arbete. 
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Så nog var misshandel satt i system, tyckte Bengzon, som menade att kunde räcka med 

att Kinberg fick några månaders avstängning. 

- Hans överordnade hade ju känt till och accepterat att man bar sig åt så där. 

 

Så blev det också. Kinberg suspenderades under fyra månader för oförstånd i tjänsten. 

Han ska också betala 100 kronor i skadestånd till mannen som blivit slagen med 

batongen. 

  

Gösta Bengzon är nöjd. Klagomål mot polisorganisationen, som vid den här tiden lyder 

under Karlstads stad, ingår i den kampanj han driver mot stadens styrande. Äntligen 

tillsätter man utredningar som gäller förhållandena inom polisen, påpekar han.  

De ger dessutom resultat. Den 21 september berättar KT att åklagaren anser det styrkt 

att en poliskommissarie Zandén tagit emot muta. Flera nya historier rullas upp. 

 

Zandén åtalas och den 15 juni ställs han inför rätta. En första åtalspunkt kallades Fallet 

Wide. 

 

Åtalet handlade om försvunna pengar och handlingar. Poliskonstapel Robert Wide hade 

i tjänsten låst in handlingar samt i böter mottagna pengar i sitt skrivbord på kontoret. 

Under hans semester hade någon varit inne i skrivbordslådan. Pengarna var borta. 

Handlingarna också. 

Zandén medgav att han hade låst upp lådan för att ta fram handlingarna, men påstod att 

det inte hade funnits några pengar där. Den man som betalat böterna till Wide kunde ju 

inte gärna bötfällas en gång till, så Wide hade under protest tvingats betala pengarna ur 

egen ficka. Men han skyllde fortfarande på Zandén. 

 

Fallet Nyrén väckte stort uppseende i staden. Den 16 december 1932 greps en 

åkeriägare Nyrén på Kungsgatan i Karlstad, misstänkt för rattfylleri. Han hade då kört på 

en cyklist. Cyklisten hade dock inte skadats och Nyrén hade skaffat honom en ny cykel. 

Därför tyckte han att han borde kunna slippa åtal, vilket han också framfört till Zandén.  

 

Zandén hade svarat att det i så fall behövdes det s en del skriverier, men det kunde han 

åta sig om Nyrén betalade honom 100 kronor. Därefter skulle anmälan mot Nyrén ha 

kommit bort. Inte förrän länsstyrelsen efterlyste den återfanns handlingarna. 

 

I förhören hade överkonstapeln Möller berättat att han mött Nyrén, som han känner väl, 

i polishuset. Nyrén hade frågat efter Zandén och sagt att han ville tala med honom för 

att slippa åtal för rattfylleri. Skulle han bli av med körkortet hotades hela hans existens.  

Zandén hade då kommit ut och tagit med sig Nyrén in i ett rum. Vad Zandén svarat på 

Nyréns fråga visste inte Möller. 
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Nyrén själv hade dock blivit väldigt upprörd sedan han läst i polisförhören att en 

konstapel Wadell sagt att Nyrén ”inte skydde några medel för att skaffa sprit och 

förtjänar inte ringaste tilltro”. Nyrén stämde Wadell för förtal och ärekränkning. 

 

- Hur långt får ett vittne gå, undrade Nyrén. Jag har dömts för fylleri, det är sant, men 

bara tre gånger! 

 

Wadell dömdes för detta till 25 dagsböter à fyra kronor och ett skadestånd på 200 

kronor. Men historien fick ett tragiskt slut. Samma dag som domen avkunnades låg 

Wadell medvetslös på sjukhus, strax därefter avled han.  

I Värmlands Folkblad anklagades Bengzon för att han, genom att misskreditera Wadell i 

Friskytten, bidragit till Wadells sjukdom och död.  

I en lång artikel i Friskytten försvarar sig Bengzon och meddelar att han tvärtom försökt 

få till stånd en förlikning mellan de båda. Han var nämligen god vän med bägge. 

 

Ännu ett egendomligt fall dyker upp. En köpman hade gripits för rattfylleri.  

Misstanken styrktes genom blodprov, som visade en promillehalt motsvarade intag av 

en kvarting starksprit.  

En stämningsansökan gällande rattfylleri lämnades in. Något åtal eller någon dom kom 

dock inte till länsstyrelsen, som ju skulle handlägga eventuell återkallelse av körkortet. I 

slutet av november året därpå hörde länsstyrelsen av sig och ville veta vart ärendet tagit 

vägen.  

 

En undersökning visade att åtalet ändrats, så det gällde fylleri i stället för rattfylleri. Både 

poliskommissarie Zandén och stadsfiskalen Albert Nelson hade satt sina namn under det 

ändrade åtalet. 

 

Och Friskytten spädde på kritiken. Hörda polismän medgav att det både ”på stan” och i 

polishuset länge pratats om det uteblivna rattfylleriåtalet och att det skulle gå att köpa 

sig fri från sådant.  

På samma sätt skulle man kunna skaffa sig trafiktillstånd.  

- Det var bara att sticka till Zandén en hundralapp, det har jag själv gjort, berättade ett 

nytt vittne.  

Senare kom ytterligare anklagelser. Nu påstods det bland annat att Zandén utsett Nyrén 

till bilinspektör för polisens räkning och sedan själv tagit ut provision på den betalning 

Nyrén fått för sina tjänster. 

Zandén ska också ha tagit betalt för att hjälpa folk att skriva diverse handlingar, något 

han sedan utfört i tjänsten. Ansökningar som han själv formulerat hade han sedan 
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bifallit. 

Han hade låtit inspektera hotell, bensinmackar och chaufförer och avkrävt de ansvariga 

avgifter.  Samtidigt hade han sett till att belöna lojala poliser i huset ”för att de 

blundade”. De som protesterade på något sätt hade tvärtom missgynnats. 

 

Den 1 november berättar KT att även Justitiekanslern, JK, reagerat och beslutat utreda 

förhållandena vid magistraten, rådhusrätten och polisväsendet i Karlstad.  

Det sistnämnda måste göras skyndsamt.  

Även mot Albert Nelson riktades kritik. Han hade inte varit i polishuset under ett par 

julidagar då han skulle ha haft mottagning. Han hade som nämnts medansvar för det 

ändrade åtalet mot Nyrén och han hade under senare tid varit borta från jobbet och då 

vistats i Estland.  

En gång i halvåret dök det upp ett sjukintyg, det var allt man hörde av honom. 

Verksamheten vid polisen var minst sagt flytande. Någon chef med ansvar och överblick 

fanns inte, och inte ens lokalerna kunde godkännas, sades det. 

 

(Inom parentes kan tilläggas att Albert Nelson tillhörde högsta ledningen av Svenska 

Nationalsocialistiska Partiet. Han var själv helt öppet nazist, deltog i anordnade möten 

och var god vän till den kände nazistledaren och värmlänningen Birger Furugård. Det 

gör naturligtvis uppgiften om vistelsen i Estland under de här åren extra intressant.) 

Den 21 januari 1937 anslår Karlstads stad 2 400 kronor för täckande av kostnader för 

vikarie för Albert Nelson under tiden 1 januari - 30 juni, alltså för kommande halvår.  

Bengzon kommenterar anslaget med att påpeka att Nelson tidigare haft vikarie under tio 

månader 1935 och hela 1936.  

 

- Vore det inte bättre att anställa en ny polischef? 

 

Parallellt med allt detta pågick ett mål, som bekräftade ytterligare uppgifter som spridits 

via Friskytten. Det var riktat mot rådmannen Gustaf Berg. Det var han som anklagades 

för försenad redovisning av 4 600 kronor i auktionsmedel.  

En utredning visade att hans egen ekonomi hade varit knackig. Han hade lån på 23 000 

kronor plus handlån på 5 000 kronor och skulder i en rad butiker. 

Det sistnämnda hade man kommit fram till på ett anmärkningsvärt sätt.  

 

Polismän hade beordrats gå runt i stadens butiker för att fråga om rådman Berg var 

skyldig pengar. 12 av 38 handlanden uppgav att så var fallet.  

 

Berg själv skyllde det mesta av problemen på sin hustru – fast hon var, sa han, för nervös 

för att kunna höras. Metoden, att gå runt i butikerna och fråga om han hade skulder, 

ansåg han vara djupt kränkande. 
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Gustaf Bergs försvarare, advokaten Werner, passade på att inflika att åklagaren i sina 

anklagelser mot Berg kunde ha ”inspirerats av de antagonister denne har i Karlstad”. Att 

Berg, som tänkt kandidera till den snart lediga tjänsten som borgmästare, skulle ha tagit 

risken att ”stjälpa sin position genom att medvetet tillgripa allmänna medel” var inte 

sannolikt. Hade så ändå skett måste han ha utfört handlingarna i ett tillstånd som kunde 

jämställas med sjukdom, varför en sinnesundersökning borde göras, menade advokaten. 

Det kravet avvisas. 

Historien ledde så småningom till att hovrätten i slutet av november meddelade att 

rådman Berg blivit avsatt på grund av förskingring av tjänstemedel.  

 

Hoppet om borgmästartjänsten försvann i fjärran.  

 

När borgmästare Erik Lundblad bara drygt en månad senare, i januari 1938, begärde 

avsked annonserades tjänsten ut. 

 

Under senhösten 1937 dyker det upp notiser i KT som visar att de påstådda 

missförhållandena i Karlstad mer allmänt börjar bli omskrivna.  

Rikstidningen Nya Dagligt Allehanda har uppmärksammat ”Karlstads-affären”.  

”Är den berömda hederligheten och rättrådigheten på väg att försvinna”, undrar 

tidningen och liknar tillståndet i Karlstad och Landskrona, där också märkliga 

förhållanden råder, vid ”en pesthärd utan motstycke”. 

I KT:s spalt ”Reflex” kritiseras samtidigt VF, som ju är organ för den politiska ledningen i 

Karlstad, för att tidningen gått ut och påstått att KT överdriver problemen i sina referat.  

- Sanningen är i stället att det är VF som skönmålar, skriver KT. 

Några månader senare kritiserar KT återigen drätselkammaren och indirekt VF.  

Drätselkammaren har gett VF monopol på nyheter, påstår KT som anser att tidningen 

inte behandlas ”på jämställt sätt” när det gäller kommunala ärenden. 

Och kritiken fortsätter. Både magistraten och drätselkammaren har förhållit sig passiva 

trots att problem påpekats, vilket varit misstag, menar KT.  

 

Länsstyrelsen och landshövdingen kan inte heller undgå kritik. De borde ha vidtagit 

åtgärder för att få till stånd en upprensning inom berörda polis- och 

tjänstemannakretsar.  

 

Borgmästaren påpekar att han länge velat att polischefskapet borde frigöras från 

borgmästarämbetet och i stället slås ihop med stadsfiskalämbetet. Det hade emellertid 

stadsfullmäktige sagt nej till.  

Landshövdingen försvarar sig med att länsstyrelsen anslagit 5 000 kronor för att 

stadsfullmäktige skulle ordna upp förhållandena inom polisväsendet. Därmed hade man 
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tagit sitt ansvar. 

Nu återkommer även kravet på tioårsrevision, denna gång från stadsrevisorerna som vill 

se en opartiskt sammansatt tremannakommission tillsatt för uppgiften. 

Den 18 november beslutar stadsfullmäktige att tillsätta en kommitté bestående av en 

jurist, en av Handelskammaren auktoriserad revisor och en företrädare för Karlstads stad. 

 

Två dagar senare, den 20 november, har KT sin hittills största rubrik i ärendet. Den går 

över hela första sidan: ”JK rapporterar stora brister i polisväsendet i Karlstad. Kåren alltför 

liten, arbetet illa fördelat. Borgmästaren ämnar avgå inom närmaste framtiden. Bristfällig 

ordergivning kommissariens fel.” 

JK:s kritik var inte nådig. Det uteblivna rattfylleriåtalet mot Nyrén hade utretts. I samband 

med JK:s på plats genomförda undersökning hade man hittat handlingarna i målet uppe 

på ett skåp i poliskommissariens rum.  

När denne försvarade sig med att någon måste ha lagt dit dem sedan han själv 

avstängts från arbetet i samband med utredningen, kanske av någon städerska, 

konstaterar JK att så var det nog inte. De var nämligen så dammiga så de måste ha legat 

där längre än så.  

 

JK tar nu också itu med Albert Nelson, den ständigt frånvarande.  

 

Han har dragits in i utkanterna av Nyrénhistorien, sedan en polis hävdat att Nelson känt 

till att Nyrén sluppit åtal. Nelson medger att han skrivit under papperet om det ändrade 

åtalet, men han hade inte satt sig in i varför ändringen gjordes och han visste inte att det 

var fallet Nyrén som avsågs. 

För övrigt hade han talat med folk som sett när Nyrén greps och de hade inte tyckt att 

han varit särskilt berusad, inte heller att han kört bil på något konstigt sätt. 

Nelson sa sig också tvivla på trovärdigheten i systemet med blodprov.  

 

Men OM  det faktiskt var trovärdigt när det visade att Nyrén konsumerat en del sprit så 

behövde ju inte det betyda att han var olämplig att köra bil, menade Nelson. Han var 

stor och stark, så det kunde han nog ha klarat.  

Kanske var det alltså rätt av kommissarien att ändra i åtalet? 

 

JK ordnar ett enskilt samtal med Nelson och tar där upp frågan om pensionering. Nelson 

säger först nej, men sedan han fått löfte om en pension han tycker han kan acceptera 

och dessutom en del pengar till sin familj så går han med på pensioneringen, som 

framställs som självvald men ju egentligen är en avsättning. Ett bistert slut för Nelson, 

som fört befälet inom Karlstadspolisen sedan 1907 och blivit något av en legend - på 

gott och ont! - i stadens historia.  

Även kommissarie Zandén blir av med jobbet. 
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Ytterligare ett bevis för hur pratet på sta´n går kommer när en konstapel Lundh tjänstgör 

som vakt vid ett evenemang på Vänershov.  

Två ynglingar, påtagligt berusade, uppträder störande och Lundh vägrar släppa in dem. 

Ynglingarna blir arga men Lundh blir ännu argare när en av dem hotar att ställa till ”med 

en ny Friskytteskandal”. 

”Friskytteskandal” har nu blivit ett ofta använt begrepp och tidningen blir allt mera läst – 

och omdiskuterad. Ibland finns det dock behov att nå också dem som väljer att läsa även 

andra tidningar. 

Den ”vanliga” tidning som Bengzon och hans vänner sätter högst tilltro till – och kanske 

den som lättast går att få in insändare i - är uppenbarligen KT. Via den kan man 

dessutom kritisera de andra tidningarna.  

Vissa nummer av Friskytten trycks också på Karlstads-tidningens tryckeri. 

 

 

”Här har bedrivits skumraskpolitik” 
 

Den 19 mars 1938 finns en insändare i KT, undertecknad Arbetarnas diskussionsklubb.  I 

insändaren tackar man KT för att man, ”inte en enda dag för tidigt”, berättat om JK:s 

utredning så att alla medborgare kunnat få reda på hur stadens styrs och vart 

skattepengarna tar vägen. 

”Här har i många år bedrivits en skumraskpolitik vars följder man inte kan överblicka på 

grund av de makthavandes personliga vakthållning därom”, står det i insändaren. 

 

- På ledande håll har man förbigått alla krav på utredningar med tystnad och låtsats om 

som ingenting har hänt. 

 

- Och vad har våra andra lokala pressalster gjort? undrar skribenterna vidare.  

- Ingenting annat än tigit. Har man någon gång tagit till orda i eländet har man försökt 

göra svart till vitt och med allt annat än rena vapen försökt försvara ”våra” ledande 

kommunalpolitiker, som dunkar varandra i ryggen, smickrar varann och tröstar sig med 

att ”de tröttner väl snart”. 

KT:s redaktör kommenterar insändaren med att konstatera att skribenterna ”säkerligen 

ger uttryck åt en stämning som är rätt allmän bland gemene man här i staden och som 

till sin syftning är sund och riktig”. 

 

Följden av KT:s välvilliga kommentar blir att företrädare för tidningen blir inbjudna till ett 

möte med ”en grupp kommunalt missnöjda”. Men nu blir inte utfallet vad de missnöjda 

hade hoppats.  

Den 30 april skriver KT i en ledare att mötet inte lyckades reda ut vad som faktiskt var fel 
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och vad som var allmänt prat. 

De missnöjda hade bildat ”en förening” och de hade vid mötet bland annat sagt att 

målet var att ersätta det nuvarande representantskapet med ”kunniga, omdömesgilla, 

allmänt aktade och för kommunala angelägenheter intresserade personer”. 

- Och en sådan utsopning ska den nya opolitiska föreningen kunna utföra, skriver KT 

ironiskt. Den saknar åtminstone inte självförtroende. 

Sedan kommer en liten fundering. Skribenten är uppenbarligen medveten om att 

föreningen siktar på att ta plats i stadsfullmäktige. Han tror dock inte att föreningen 

kommer att kunna spräcka det socialdemokratiska styret där, i stället kanske förstärka 

det genom att ta platser på de borgerliga partiernas bekostnad. Ett par – tre 

representanter kan de kanske lyckas få in, gissar KT. 

 

Den 10 maj kommer en ny insändare i KT, nu undertecknad Karlstads Kommunala 

Valförening genom dess sekreterare, apotekaren Sven Andersson. Insändaren utstrålar 

stor besvikelse.  

 

KT hade ju varit den tidning som med största allvar och intresse tagit upp problemen. Då 

måste man ju ha varit medveten om vad som åsyftades med ”missförhållandena” utan 

att mötet specifikt gick igenom dessa, punkt för punkt. I det 20-talet exemplar av 

Friskytten som utkommit sedan oktober 1936 hade allt detta redovisats. Vid ett stort 

opinionsmöte i april 1937 hade också information lämnats.  

Nog borde KT känna till vad vi syftade på, utan att vi skulle behöva ”reda ut vad som 

faktiskt var fel”, menar skribenten, men räknar ändå upp polisväsendet, stadskassören 

och stadskamreren, intressekontoret, mellanhavandena med travet och 

fattigvårdsstyrelsens medelsförvaltning. 

Och han fortsätter: - När en nuvarande styrelseledamot i KKV tog upp frågorna 1936 

avspisades han av DK. Hans krav på åtgärder kallades förtal och kränkande insinuationer 

– men nu ser vi ju att han hade rätt, skriver insändaren och hävdar att det finns mera 

som borde komma i dagen.  

Protokoll saknas, hemliga uppgörelser har ingåtts och det har varit hopplöst att från 

partiledningarna få se initiativ till förnyelse.  

 

- I stället för att bagatellisera borde man ha sopat rent.  

 

Direkt under insändaren svarar KT. Det man främst bemöter är KKV:s angrepp på 

stadsfullmäktige som helhet. Att det skrivits om missförhållanden i Friskytten är inte 

tillräckliga bevis, inte heller det som kom fram vid informationsmötet på Vänershov. Och 

det här med polisproblemen. Är det rätt att skylla dem på stadsfullmäktige? 

Övriga problem beklagas, åtminstone en del av dem har påtalats även av KT, men man 

ska ändå vara försiktig innan man dömer. Det är ingen konst att vara efterklok, och allt 
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som debatteras i pressen behöver väl inte tas upp i stadsfullmäktige.  Framför allt är det 

orimligt att skära alla ledamöter där över en kam.  

- Kan det visas att några misskött sig, säg då deras namn, men kom inte med 

nedsättande omdömen om hela kåren, skriver KT, och fortsätter: 

- Vad angår intresse- och maktkotterierna så har vi ju inte förnekat att sådant kunna 

förekomma. Men vad skulle ett opolitiskt valförbund kunna göra åt dem? Att bryta ner 

de ”väldiga socialdemokratiska partikadrerna” är utsiktslöst, menar tidningen. ”Och det 

är väl ändå bland deras representanter som de nämnda maktkombinationerna äro att 

söka?” 

KT befarar att KKV:s aktioner bara kommer att medföra splittring på den borgerliga sidan 

och på så sätt förstärka majoritetspartiets maktställning. Då motverkas ju KKV:s egna 

syften. 

KKV borde i stället ha anordnat ett offentligt möte där man vädjat till partierna att ta 

lärdom och konsekvenser av vad som hänt och vilka representanter som anses 

komprometterade. Det hade gjort starkare intryck än allmänna anklagelser, menar 

tidningen. Att agera som nu leder ingenstans.  

 

Anställd vid Färjestadstravet anmäler Bengzon 

 
Några kommentarer på ledarplats följer inte på ovan nämnda debatt, men i notisform i 

KT går det ändå att följa vad som avhandlas gemene man emellan.  

Just nu är det säkerligen framför allt den stämning mot Gösta Bengzon som agronom 

Yngve Omberg vid Travsällskapet lämnat in. Det som fått Omberg, som slutat sin 

anställning i Karlstad, att agera var en artikel i Friskytten nummer 36 med rubriken 

”Kommunalpampars gunstling lättar travets kassa och efterlämnar 20 000 passiva”. 

- Innehållet i artikeln utgör en samling mot Omberg riktade smädelser av grövsta art och 

beskyllningar för brott på vilket kan följa straffarbete i fyra år, står det i anmälan som 

gäller tryckfrihetsbrott. 

I samband med rättegången redovisar Ombergs advokat ett antal punkter som bevis för 

att det handlar om ärekränkning. Där framgår också vad Bengzon angripit Omberg för. 

Förutom redan citerad rubrik hade det stått i Friskytten om Omberg ”att han var 

agronom av den sorten som någon kallade agronomkleptoman när han tyckt det lät för 

grovt att säga bondtjyv”.  

Omberg, som kallas ”Westlins nyförvärv”, har vidare påståtts ”lätta på travets kassa, 

sedan han som en stilla begynnelse för åtskilliga växeltransaktioner utnyttjat de vänners 

namn som hans inflytelserika överordnade sammanfört honom med”. 

Hans metoder hade kunnat döljas eftersom ”hans översåtar icke velat låta någon 

samhällelig åklagarmakt skingra dunklet”. Han hade alltså kunnat hålla på hur länge som 

helst, om han ”icke genom övermodiga och oförsiktiga handlingar gjort sig själv 

misstänkt så att han ertappats”. Några rättsliga åtgärder mot honom tycks inte ens ha 



 41 

varit påtänkta. 

 

- Det hör ju till det rådande systemets bästa traditioner här i staden att oegentligheter 

inte ska beivras, stod det i Friskytten. 

 

Artikelförfattaren, alltså Bengzon, hade kommit fram till att det skulle röra sig om cirka 

20 000 försvunna kronor, som inte hade ersatts. Nu blir det säkert ”mjölkkon 

allmänheten” som får betala de förlöpningar ”våra överste travherrars” gunstling gjort 

sig skyldig till, skrev han.  

”Travherrarna” är förstås J A Håkansson och Harald Westlin som ”bara upprepat sin 

tidigare belagda taktik att bruka sitt inflytande till att skaffa befordran åt försvunna 

förskingrare”.  

 

Inför rätten kommer Gösta Bengzon med nya uppgifter. Vid ett möte med Travsällskapet 

skulle det ha framförts allvarliga farhågor om att polisutredningen av Ombergs affärer 

inte varit grundligt genomförd. Vidare har det ryktats om att Omberg varit agent för ett 

försäkringsbolag, men inte betalat in premier som han tagit emot från försäkringstagare.  

En taxichaufför hade dessutom berättat att Omberg en gång försökt få honom att 

debitera en skjuts hem från en fest så att Travsällskapet skulle betala.  

Till detta ville Bengzon lägga att Omberg från en tidigare anställning i Norrland haft med 

sig ”en surdeg” i form av lån och dålig ekonomi. Han hade inte rent mjöl i påsen när han 

kom till Karlstad, vilket en kassör G. Lundqvist tidigt hade varnat för. Han påstods ha sagt 

att Omberg var en kriminell typ och farlig person.   

- Och var det inte egentligen så att han hade fått sparken från sin tjänst i Karlstad, alltså 

inte slutat självmant? undrade Bengzon, som senare i rättegången kraftigt underströk att 

han inte haft för avsikt att ärekränka Omberg. Han ville bara ha de här sakerna som ”alla 

talar om” utredda. 

 

Ombergs advokat å sin sida påpekade att anklagelserna mot Omberg redan var utredda 

av åklagare, som inte funnit skäl till åtal. Omberg hade tagit emot startavgifter, och det 

var sant att han inte skickat dem vidare genast, men han hade hela tiden haft för avsikt 

att göra det. Om inte skulle han ju inte ha lämnat kvitton på betalningarna. 

Bengzon ansåg att detta var en efterhandskonstruktion. Hade inte saken blivit offentlig 

hade säkert inte Omberg betalat. Dessutom hade Bengzon ansett det viktigt att folk fick 

veta vad stadens styrande, tillika företrädare för Travet, ägnade sig åt. Alltså hade han 

sett sig manad att skriva. 

 

Den 5 juli skriver KT om domen. Bengzon döms till en månads fängelse för brott mot 

Tryckfrihetsförordningen. Han ska dessutom ge Omberg 500 kronor i skadestånd och 

betala annonseringen av domen i stadens tidningar.  



 42 

 

Men Yngve Omberg är ändå upprörd. 

- Gösta Bengzon fortsätter att smäda mig, trots att jag friats. Han agerar utifrån argt 

uppsåt. Han pådyvlar mig brott för att komma åt och smäda andra för honom 

misshagliga personer. I Friskytten har han en längre tid utsatt en del personer i 

tjänstemannaställning eller betrodda med offentliga befattningar för en måttlös 

smädestrafik, säger han bland annat.  

 

Parallellt med rättegången pågick även en del annat som visar på stämningarna i 

Karlstad vid den här tiden.  

Det skulle nämligen utses en ny borgmästare. Av någon anledning hade 

Socialdemokraterna, Folkpartiet och Högern gått samman inför borgmästarvalet. I 

tidningarna infördes strax före valet en rekommendation, riktad till Karlstadsborna och 

undertecknad av de tre partierna gemensamt.  

Folket uppmanades att låta ”valet gå i enighetens tecken och låta meriter och 

kvalifikationer avgöra”. Därför borde man rösta på Gunnar Lindskog, en högt meriterad 

jurist. 

 

Att tre partier på detta sätt försökte styra valet fungerade som bensin på Friskyttebrasan 

och visade tydligt på misstroendet mot överheten. 

Att KKV ledde upproret mot uppmaningen är det ingen tvekan om.  

Snart kom också en annan uppmaning. Karlstadsborna borde i stället rösta på Harry 

Jacobsson, som redan under flera år varit vikarierande borgmästare i staden. Han 

backades upp av Friskytten. 

Valet visade var sympatierna låg. Det var inte hos de etablerade partierna. Harry 

Jacobsson fick 2 254 röster, Gunnar Lindskog bara 1 178. 

KT skrev i en ledare den 2 juni att de tre partierna som försökt styra valet totalt 

felbedömt stämningen bland väljarna och därför lidit ett kapitalt nederlag. Rösterna på 

Jacobsson var ingen vanlig säraktion från den så kallade Friskytteriktningen utan ett 

tydligt slag riktat mot de tre partierna.  

Att dessa ändå tycktes ta emot resultatet med förvåning var märkligt, ansåg tidningen, 

som tvärtom såg något uppfriskande, hoppingivande och tilltalande i en sådan 

självständighetsyttring från medborgarnas sida. 

Tidningen varnade ändå för att regeringen skulle komma att utse Lindskog. Han hade 

sakligt sett tyngre meriter och valet i Karlstad var bara rådgivande. Dessutom hade 

valdeltagandet varit lågt, bara cirka 20 procent.  

När regeringsbeslutet senare kom visade det sig att KT haft rätt. Gunnar Lindskog blev 

borgmästare i Karlstad. 
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Kända namn kandiderar för Kvastpartiet 

 
Då stadsfullmäktigevalet i september 1938 närmade sig hårdnade tongångarna 

ytterligare. Friskytten var nu ett rent propagandablad för Karlstads Kommunala 

Valförening och det folkliga namnet på det nybildade partiet hade börjat användas allt 

flitigare. Det kallades Kvastpartiet. Vissa nummer av Friskytten hette Kvasten.  

 

Mottot var ju att man skulle ”sopa rent” inom politiken och tjänstemannastyret i Karlstad. 

 

I det nummer av Kvasten som utkom den 18 september 1938 presenterade Gösta 

Bengzon namnen på partiets kandidater till stadsfullmäktige. I en kommentar påpekade 

han att samtliga, med ett undantag, hade rekryterats utanför KKV:s styrelse - och 

uppställningen var onekligen imponerande. Det var inte vilka medborgare som helst som 

backade upp Bengzon och hans Kvastparti! 

 

Partiet ställde i valet upp med två listor, en för östra och en för västra delen av Karlstad. 

Båda toppades av samma namn - A G Johansson, stationsinspektor och inflyttad från 

Boden, där han varit ”stadens främste kommunalman” under 12 år.   

- Johansson kom in i politiken som högerman, men lyssnade för mycket på synpunkter 

utan att bry sig om vem de kom från - de kunde till och med vara socialdemokrater. 

Dessutom avslöjade han en förskingring som rörde hela 14 000 kronor, skriver Bengzon 

stolt.  

 

Andra namnet på Västra listan var advokaten Thor Loodin - ”en självständig herre som 

inte har sinne för den lättjans politik som ligger i att gå i flock och farnöte med andra”. 

(Farnöte betyder ”osjälvständigt låta sig ledas”. Just oviljan att låta sig ledas var tydligen 

betecknande för Loodin. Han kom in i fullmäktige via KKV, men bytte under 

mandatperioden parti och gick över till Socialdemokraterna). 

 

På Östra listan stod intendenten vid Wermlands Enskilda bank, Per Gustaf ”Gösta” 

Lundberg, som andra namn. Han presenterades som känd idrottsman och seglare, född 

arbetarpojke och ”ingen politisk uppkomling”. 

På tredjeplatserna följde poliskonstapeln Ivar Fransson, ”en plikttrogen och rättrådig 

man, aktad av allmänheten”, samt Sven Andersson, apotekare, som via KKV ”trätt i 

harnesk mot rådande förhållanden i Karlstad och föredras säkert framför de så kallade 

arbetarrepresentanterna”. 

Fjärdeplatsen i Västra upptogs av kaptenen vid Värmlands regemente Erik Rune (”aktiv 

idrottsman och juryman i tryckfrihetsmål”) och fjärde namn i Östra var tjänstemannen vid 

KMW Axel Byström, en av dem som tagit initiativet till bildandet av IF Göta. Dessutom 

var han fackligt aktiv inom tjänstemannaförbundet SIF.  
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Femte namn i Västra var Enok Nilsson, handlare från Värmlandsnäs där han av väljarna 

tilldelats så många uppdrag att han tvingats be länsstyrelsen plocka bort honom från 

somliga. Han var dessutom känd som en mycket självständig herre och medlem i både 

Missionsförbundet och nykterhetsrörelsen. 

På sjätte plats återfanns ”en gammal hederlig Gravasocialdemokrat”, Johan Emanuel 

Söderholm, som alltså bytt parti. 

Femte namnet på Östra listan var K J Karlsson, kassör i företaget Ziegler & Bergström 

och på sjätteplatsen återfanns 1:e postassistenten C H Levén, en natur-och 

kulturintresserad herre ”som anser att nuvarande makthavare begått flera brott inom 

hans intresseområden än alla andra kommunalskandaler sammantagna”. 

Namnen längre ner på listorna skämdes inte heller för sig. Här fanns: 

L J Strandlund - ”en av KKV:s organisatörer och mest oförtrutliga förkämpar”. 

Bror Enholm - slöjdlärare och ”en omutlig representant för kravet på upprensningar i de 

olidliga förhållandena inom kommunförvaltningen i Karlstad”. 

Sedan följde järnvägsmannen Karl Eneroth, lantbrukare Simon Olsson, 

posttjänstemannen K A Larsson, byggmästaren Algot Andersson, kopparslagaren Henry 

Johansson och kassören Erik Nilsson.  

 

I valnumret av ”Kvasten” fanns även uppräknat vad allt KKV:s förkämpar ansåg sig ha 

uträttat under den så kallade Friskyttekampanjen. De flesta exemplen känner vi igen: 

  

 * Den genom stadskamrerarekontorets intressekontor organiserade skatteskolkningen 

hade tvingats upphöra.  

 * Intressekontorets medel fick inte längre användas för att dölja brister i stadskassan.  

 * Den med drätselkammarens direkta gillande bedrivna olagliga utpressningen av 

skatteskulder från de fattigaste hade inställts tills vidare. (Här åsyftades att 

företrädare för kommunen gått hårt åt fattiga som inte kunnat betala sina 

skatteskulder, utan hänsyn till att det i reglerna stod att de skulle tillåtas behålla 

pengar till livets nödtorft. Hårresande exempel på intressekontorets framfart hade 

presenterats i Friskytten. Att man tänkt ta symaskinen från en ensamförsörjande 

sömmerska var ett sådant.) 

 * Det av drätselkammaren utan stadsfullmäktiges hörande utlämnade ”lånet” på 43 000 

kronor till Färjestads travbana hade återbetalats, tack vare att KKV avslöjat skandalen. 

 * Uppbörden av fattigvårdsmedel på Värmlands Folkblads redaktion hade upphört. (VF:s 

chefredaktör John Sandén, tillika fattigvårdsstyrelsens ordförande, påstods ha skött 

sina politiska uppdrag från jobbet utan offentlig kontroll. Han skulle dessutom ha 

”glömt” att betala in pengar han tagit emot.) 

 * Saneringen av polisväsendet i Karlstad hade påbörjats. 

 * Utredning hade igångsatts ”för att utröna möjligheterna att förhindra personer och 

företag att komma i åtnjutande av lika billiga el-taxor som ledamotskap i 
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belysningsstyrelsen i visst fall berättigat till.”  

  

     Även den historien hade varit omskriven i Friskytten. NWT:s direktör Ernst Ander var 

vice ordförande i nämnda styrelse. En elektriker som skulle utföra elarbeten på 

tidningen hade av en slump upptäckt konstigheter med elmätarna i tryckeriet. All 

elektricitet som gått åt hade inte redovisats och betalats, hävdade elektrikern.  

Dessutom visade en undersökning att Ander fått teckna ett speciellt avtal med 

belysningsstyrelsens ansvarige tjänsteman. Det innebar att NWT för energin till 

smältugnen betalade bara en tiondel av vad Karlstads-Tidningen tvingades betala. 

Betydligt mindre än VF också. 

      Ander polisanmäldes men friades från brott. Det gick inte att bevisa att han känt till 

systemet med elmätarna. Däremot fick han betala in en summa pengar som 

efterlikvid. Att han haft ett för förmånligt avtal rådde ingen tvekan om, däremot var 

det svårt att räkna ut hur mycket tidningen tjänat på avtalet. Enligt Bengzon täckte 

inte efterlikviden han betalade in bortfallet i stadens kassa. 

     Ernst Ander stämde Gösta Bengzon för ärekränkning. Detta ledde till rättegång där 

Bengzon fälldes och dömdes till 500 kronor i böter. Han skulle också betala 500 

kronor i skadestånd till Ander samt ersätta honom för rättegångskostnaderna med 

950 kronor. De exemplar av det anmälda numret av Friskytten som fanns kvar 

konfiskerades. 

     Troligen fanns det inte så många exemplar att ta. ”Kvasten” var mäkta populär och 

oavsett vad rätten kommit fram till så trodde nog de flesta Karlstadsborna mera på 

elektrikerns och Bengzons version av ”den Anderska elskandalen”, som Bengzon 

utförligt beskrivit i Kvasten, än på den friande domen.  

  

Det var alltså inte lite Bengzon och hans Kvastparti redan ansåg sig ha åstadkommit.  

 

Givetvis hade KKV också utformat ett program för att visa vad de tänkte göra efter valet 

om de kom in i stadsfullmäktige. 

Här återfinner vi mottot som hade använts i insändaren i KT.  

KKV skulle se till att stadsfullmäktige och övriga stadens organ tillfördes ”kunniga, 

omdömesgilla, rakryggade, allmänt aktade och för kommunala angelägenheter 

intresserade personer”. 

De skulle stoppa de makthavandes självsvåldiga arbete för egennytta och särintressen 

och återställa förtroendet för de förtroendevalda. Vidare skulle det tillsättas en särskild 

kommission för att utreda förhållandena inom stadens förvaltning, utan hänsyn till 

person och ovidkommande intressen.  

Olämpliga befattningshavare skulle rensas ut och mångsyssleri förbjudas. Stadens 

utgifter skulle ses över och en noggrann kontroll över förvaltningen skulle införas. 

Näringslivet skulle stödjas och medborgarnas allmänna trivsel och välmåga skulle 
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gynnas. För staden betydelsefulla frågor som stadsplan, trafikleder, sociala och kulturella 

välfärdsanordningar skulle lösas. 

 

Missnöje även inom stadens övriga partier 

 

Kvastpartiets inträde på arenan och alla avslöjanden som kommit via Friskytten och 

Kvasten hade uppenbarligen påverkat det politiska livet i Karlstad.  

När valsedlarna inför stadsfullmäktigevalet skulle fastställas lyckades vare sig 

Socialdemokraterna, Högern eller Folkpartiet (som officiellt kallade sig Borgerlig vänster) 

uppnå enighet kring namnen på listorna. 

Högern och Folkpartiet lanserade via Karlstads borgerliga valmansförening en 

gemensam lista med beteckningen Samlingslistan, rymmande kända namn. Det 

uppskattades inte av alla. 

I KT den 15 september, alltså veckan före valet, fanns en annons som meddelade att en 

borgerlig särlista upprättats av ett ”stort antal högerintresserade väljare” som inte 

kunnat godkänna den uppgjorda listan.  

De som ställt samman listan ”saknar kontakt med stora lager högerväljare”, ansåg 

annonsörerna som exempelvis påpekade att av de sex första på listan var fyra bankmän. 

Ingen köpman eller representant för regementet fanns med.  

Av annonsen framgick också att de försökt få den nya listan godkänd som ett alternativ 

till den officiella, men fått nej. Därför blev det en särlista. 

 

Också Socialdemokraterna tvingades acceptera en särlista – av än mer anmärkningsvärt 

slag. 

 

Partiets ledande företrädare J A Håkansson fanns nämligen inte med på de officiella 

listorna för Östra respektive Västra valkretsen som hade röstats fram av 

arbetarekommunen. (Intressant detalj är att valkommitténs ordförande var Bror Eriksson 

– anställd på VF:s annonsavdelning och ett av Bengzons hatobjekt. Nu är Eriksson med 

och revolterar mot den partiledning i Karlstad han varit en del av.) 

När arbetarekommunens listor annonserades i VF hade man dessutom lagt till ett stycke 

text i vilken valprogrammet presenteras. Större delen upptogs om löften som syftade till 

ökad välfärd för befolkningen – men man fick också med en passus där man krävde 

effektiv kontroll av den kommunala förvaltningen och förbud mot tjänstemäns innehav 

av flera tjänster. Kritik riktades således mot partikamraterna bland stadens styrande – en 

tydlig eftergift åt dem som, trots att de var socialdemokrater, ville markera att de hade 

tagit intryck av de avslöjanden som gjorts. 

 

Men det fanns också motkrafter. Några dagar efter arbetarkommunens möte lades det 

fram en alternativ lista av dem som ville värna det gamla styret av staden – det som av 
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Kvastpartiet kallades etablissemanget.  

Spränglistan toppades av J A Håkansson med en annan kändis, Herman Norling, som 

andra namn. 

Liststriden kommenteras inte på ledarplats i VF, men i en nyhetsartikel, en ”inför valet-

intervju” med arbetarekommunens ordförande P A Nilsson, låter man honom gå till 

anfall mot Gösta Bengzon och hans anhängare, samtidigt som han hyllar det etablerade 

socialdemokratiska styret i Karlstad.  

Socialdemokraterna gjorde ett glänsande val för fyra år sedan, trots en trumeld från 

personer som på allt sätt försökte skada arbetarrörelsen i staden, påpekar Nilsson i 

artikeln. ”Förgiftningspropagandan” var redan då mycket stark, men väljarna visste 

minsann ändå vad de ville. 

Inför stundande val hade en liknande smutskastningskampanj satts in.  

- Mot denna perfida agitation sätter vi in styrkan i partiets arbete, meddelade P A 

Nilsson i intervjun. Helt säkert ska det visa sig att väljarna i staden är bättre upplysta än 

att de skulle följa dem som endast vill ta död på arbetarrörelsen, ehuru de gömmer sina 

syften under förklädnad. 

 

Bakom förföljelsen stod givetvis folk från Friskyttekampanjen, hävdade Nilsson och 

kallade dem ”kommunalpolitikens kverulanter”.  

 

- Men även den här gången ska bakdantarna visats hem. Den här gången ska det 

återigen ske, med verkligt eftertryck. 

Först efter intervjun kom det en kommentar på ledarplats i VF, men den var väldigt 

försiktigt formulerad. Här påpekades att en granskning av ”lägre befattningshavares 

ställning” vore påkallad. En effektivare kontroll av kommunens förvaltning skulle också 

behövas. 

- Visserligen är det sant att det mesta av vad som från olika håll framförts varit 

överdrivet. Kritiken har kommit från personer som saknat förutsättningar att bedöma 

saken eller handlat i illvilligt uppsåt. En effektivare kontroll är dock ett allas önskemål. 

Socialdemokraterna vill genomföra nödvändiga förbättringar, skrev mannen bakom 

ledaren – troligen redaktören, själv kommunpolitiskt aktiv. 

Den sensationella petningen av Håkansson kommenterades inte alls.  

Så skedde däremot i Karlstads-Tidningen. 

”Ett ganska enastående fall”, men den sidsteppade J A Håkansson blir nog återvald ändå, 

kommenterade KT saken i en ledare dagarna före valet.  

 

Den 12 september redovisades hela spränglistan i en stor annons i Värmlands Folkblad. 

Förutom att namnen på kandidaterna räknades upp gav man en förklaring till att listan 

tillkommit. Texten var en ren hyllning till framför allt Håkanson: 

- Detta initiativ har tagits främst för att åt stadens ansvarsfulla värv säkra J A Håkanssons 
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allsidiga kunnighet och kloka ledning. Sin hela mannagärning har han osjälviskt offrat åt 

vår stad – till gagn för småfolkets intressen. Det är därför en gärd av ärlig uppskattning 

för ett ärligt utfört verk om Håkanssons återval säkras. 

Även Herman Norling var värd att hyllas, tyckte man. 

- Hans kunskaper och insikter i allmänt värv har staden inte råd att undvara. 

 

Av fortsättningen framgår att texten nog tillkommit ganska snabbt och kanske inte 

korrekturlästs så särskilt noggrant. 

 

- I övrigt upptager valsedeln namnen på unga män som var och en på sitt sätt gjort sig 

väl skickade att mottaga väljarnas förtroende, stod det i annonsen.  

Att namn nummer sju på listan var en kvinna, Elin Öhman, hade man missat! 

Svaret på den stora annonsen kom nästa dag – i form av en ännu större annons, 

undertecknad ”Karlstads arbetarekommun, Styrelsen”.  

Här redovisades återigen de officiella listorna där Håkansson saknades, och texten som 

här skickades med var kortfattad: 

”Väljare i Karlstad uppmanas att vid valet på söndag använda sig av endera av 

ovanstående valsedlar”. 

En smärre insändardebatt följde i VF dagarna före valet, men den visar bara samma sak 

som de skilda valsedlarna redan visat. Det fanns två falanger inom socialdemokratin i 

Karlstad, en som stödde Håkansson och en som ville ha bort honom. 

Den 14 september insåg uppenbarligen VF:s redaktör att tidningen på ledarplats borde 

kommentera det som engagerade så många. Men man ville fortfarande inte stöta sig 

med någondera sidan i striden, som för övrigt tonades ner.  

Att särlistor förekom var inte ovanligt, skrev tidningen och avslutade: 

- Vi överlåter åt väljarna att välja den valsedel som tilltalar dem bäst. Huvudsaken är att 

de röstar socialdemokratiskt! 

Några dagar senare kunde man dock mellan raderna ana på vilken sida tidningen stod. 

Då publicerades två helsidor intill varandra.  

På vänstersidan fanns arbetarekommunens officiella listor, i vanlig annonsform. 

På högersidan fanns spränglistan, även den som annons, men åtföljd av texter som hade 

anmärkningsvärt redaktionell form.  

Här framhölls alla Håkanssons förtjänster. Man medgav att han var en stridbar man 

”därför inte älskad av sina motståndare. Han har dock kämpat med blanka vapen.”   

Väljarna uppmanades att ”sluta upp kring hans namn för att på det sätta visa tillbaka 

dem som söka smutskasta honom och hans verk”. 

 

Samtidigt som VF:s ledarsida höll en låg profil försökte stadens ledande politiker via 

media på nyhetsplats motarbeta det nybildade Kvastpartiet.  
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I tidningarna fanns dagarna före valet stora artiklar som redovisade den utredning av 

förhållandena inom stadens förvaltning och politiska ledning som hade genomförts och 

vars resultat nu raskt förmedlades av företrädare för drätselkammaren. Resultatet blev 

det önskade. Av rubrikerna framgick att ”god ordning rådde”. Kvastpartiet och Bengzon 

skulle alltså ha haft fel i sina anklagelser.  

 

VF:s  artikel med anknytning till Bengzon inleddes på första sidan.  

Rubriken löd: ”DK:s förvaltning utan vant. 5 års revision fann inget fel, men ger beröm. 33 

000 kr hittills i revisionskostnader”. 

Med ”revision” avsågs den utredning som gjorts sedan Bengzon anklagat utpekade 

personer i stadens ledning för brottsligt förfarande. En oberoende kommission, ledd av 

en kanslisekreterare i finansdepartementet, hade tillsatts och gått igenom stadens 

räkenskaper för åren 1933 till och med 1937. 

Nu meddelade VF att kommissionen inte funnit anledning till någon som helst 

betydande anmärkning mot drätselkammaren eller underlydande organ.  

”Inga falsarier har förekommit under den femårsperiod revisionen omfattat, inga fel har 

upptäckts”. 

Revisionen hade ”som bekant” tillsatts på grund av ”dels förre stadskassörens 

oegentligheter och dels av de insinuationer och rykten som cirkulerade”. Den skulle 

”revidera hela stadens finanser”. 

Nu hade alltså besked kommit. Inga fel av betydelse hade begåtts. Däremot påpekade 

revisorerna att stadens tjänstemän fått en allt tyngre arbetsbörda. De borde få 

maskinella hjälpmedel.  

 

Endast i förbigående nämner VF att hela revisionen faktiskt inte var genomförd.  

 

Det som publicerades var en delrapport. Kvar att revidera var fattigvården och 

hamnstyrelsen. Man behöver alltså inte vara alltför konspiratoriskt lagd för att ana att 

stadens styrande varit mycket måna om att få rapporten publicerad före valet. 

Anmärkningsvärt är också att kravet varit en revision som gick tio år tillbaka, men nu 

hade krympts till fem. 

VF:s redaktör kunde inte heller hålla fingrarna riktigt i styr.  

Under nyhetsartikeln finns en kommentar: ”F. ombudsmannen Gösta Bengzons 

hjältegloria bleknar, som synes.” 

I KT var inte utredningen lika stort uppslagen. Och här var ledarskribenten påtagligt 

försiktig. 

”Friskyttepartiet har blåst upp missförhållandena till svåra dimensioner, men de är ju nu 

beivrade varför det inte finns anledning att göra så stor affär av dem längre”, stod det i 

tidningens sista lokala ledare före valet.  

Det var trots allt ett indirekt erkännande av att missförhållanden hade förekommit. 
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Kvastpartiet vann en storseger i valet 1938 

 

Så kom valdagen. När rösterna räknats stod det klart att Kvastpartiet vunnit en storseger. 

Det nya partiet fick inte mindre än sju mandat, lika mycket som Högern och tre mera än 

Folkpartiet. En annan vinnare var dock J A Håkansson. Spränglistan med hans namn på 

första plats lockade mer än tre gånger så många socialdemokratiska väljare som de 

officiella valsedlarna där Håkansson saknades. 

Största förlorare var Högerpartiet, men då ska tilläggas att det vid det här valet var en 

trend som gick igen i hela Sverige. 

Antalet röster fördelades så här: Socialdemokraterna fick 4 314 röster att jämföra med 4 

327 röster i valet 1934.  

 

Kvastpartiet, Karlstads kommunala valförening, blev nästa största parti med 1 823 röster. 

 

Högerpartiet tappade stort, från 2 239 röster 1934 till 1 651. 

Folkpartiet fick 1 213 röster mot 1 509 1934, Kommunisterna fick 335 (156) och 

Socialisterna fick 150 (500). 

 

I en eftervalsledare kunde givetvis inte VF:s ledarskribent helt undvika att nämna KKV:s 

framgångar. Men ordvalet ger återigen en bild av hur man på tidningen såg på Bengzon. 

Skribenten kritiserar först KKV:s ihärdiga och högröstade ”så kallade 

upprensningskampanj i vilken man misstänkliggjort allt och alla.” 

Och ledaren fortsätter: ”Missnöje finns överallt och den som förstår att valla det för egna 

syften kan, om han vet att drapera dessa syften på lämpligt sätt, nå långt.”  

”KKV, denna samling av folk som bara har missnöjet gemensamt, har icke lämnat någon 

möjlighet oförsökt att så långt den kunnat misstänkliggöra alla som har med kommunala 

ärenden att skaffa”, skrev den upprörde ledarskribenten, och påpekade att det nu skulle 

det bli intressant att se vad KKV, väl inne i maktens korridorer, skulle uträtta under 

kommande år.  

 

Mandatfördelningen i stadsfullmäktige i Karlstad gav plats åt 18 socialdemokrater, sju 

företrädare för KKV, sju företrädare för Högern och fyra företrädare för Folkpartiet. 

 

Valda för KKV blev A G Johansson, Thor Loodin, P G Lundberg, Sven Andersson, Ivar 

Fransson, Axel Byström och K J Karlsson.  

Noteras ska alltså att Gösta Bengzon själv inte kandiderat för en plats i stadsfullmäktige. 

Formellt kan det ha berott på att han dömts för tryckfrihetsbrott och därför inte kunde 

väljas, men det kan också vara så att han frivilligt valde att bedriva sin ”opolitiska” kamp 

via sin tidning. Vad det handlade om var ju fortfarande framför allt Bengzon mot 
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etablissemanget.  

 

Nu hade alltså han och Kvastpartiet nått ett av sina mål – paritet har tagit plats i 

fullmäktige. Rimligtvis skulle dess ledamöter också ha fått poster i delegationer och 

styrelser, på samma sätt som Högerpartiet med samma antal mandat.  

Så blev det inte. På den punkten kunde alla övriga partier lätt förenas.  

Om man trodde att det skulle minska partiets inflytande i staden så var det emellertid ett 

misstag. ”Kvastarna”, som de nu allmänt kallades, hade fortsatt stöd i opinionen, det 

märktes inte minst på att nya tips om oegentligheter undan för undan kom in och 

ingående redovisades i Friskytten. 

Och Kvastpartiet fortsätter agera, nu även i stadsfullmäktige. 

 

I rapporten om utredningen av stadens ekonomiska förvaltning påpekade revisorerna 

som nämnts att stadskamrerens arbetsbörda borde minska.  

Förutom att Harald Westlin var stadens ekonomiskt ansvarige var han som nämnts VD i 

Travsällskapet och ansvarig för att nöjesskatt betalades in därifrån och från andra 

evenemang i staden (en uppgift han samtidigt hade ansvar för att kontrollera!) Han 

sysslade med utställnings- och nöjesverksamhet och var ansvarig för intressekontorets 

inkassering av skatt till staden. 

 

Trots revisorernas påpekande fortsatte den av arbete belastade Harald Westlin som 

tidigare, vilket fick KKV:arna i fullmäktige att i februari 1939 motionera om ett regelverk 

för ”högre tjänstemäns bisysslor”. Måltavla var förstås Westlin. 

 

 

Nu briserar bomben - Westlin åtalas 
 

I juli 1939 briserar bomben. Landsfogden hade inte låtit sig nöja med kommitténs 

femåriga genomgång av stadens ekonomiska förvaltning. Han hade anlitat en 

auktoriserad revisor som fortsatte genomgången ytterligare fem år bakåt. Där hittar han 

flera märkliga saker med direkt koppling till Westlin. 

Första anklagelsen gäller oredovisad nöjesskatt i samband med 1929 års Lantbruks- och 

skogsutställning i Karlstad, en utställning som Hushållningssällskapet stod bakom. Cirkus 

Orlando hade uppträtt och Westlin hade varit föreståndare för nöjesarrangemanget.  

Westlin hade i samband med det tagit emot pengar i form av nöjesskatt, men när han 

betalade in dem till stadskassan fattades det 1 024:80. Inte förrän i december 1938 

lämnade han resterande pengar vidare till stadskassan.  

 

I förhör medgav Westlin att han dröjt med inbetalningen.  
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Till att börja med hade han inte haft pengar. Intäkterna från utställningen hade inte täckt 

kostnaderna. Därför hade han tillfälligt använt nöjesskattepengarna för att kunna betala 

olika räkningar. Sedan hade han tyvärr glömt bort det hela. 

När revisorn påpekade att Westlin själv i en rapport skrivit att han redan den 7 augusti 

1929 betalat in pengarna medan han i själva verket betalat in den först den 22 december 

1938, tvingades han medge fakta, dock inte uppsåt. Nu skyllde han själv på för stor 

arbetsbörda. 

Men mer fanns att begrunda. Nöjesskatt från anordnade fotbollsmatcher hade inte heller 

betalats in. Förhören och utredandet fortsatte, men redan den 21 augusti beslöt 

drätselkammaren att avstänga Westlin från hans tjänst som stadskamrer.  

 

Han åtalas för förskingring. Gösta Bengzons jakt på Westlin hade lyckats.  

 

Men J A Håkansson går fortfarande fri. Då berättar Bengzon att J A Håkansson ska ha 

haft ett märkligt möte med Westlin, efter det att denne avstängts. 

Uppgifterna tas upp i Karlstads-Tidningen som kräver en förklaring. För övrigt anser 

tidningen Håkansson vara så sammankopplad med ”systemet Westlin” att han bör avgå.  

VF rycker ut till Håkanssons försvar och hävdar att landsfogden varit närvarande vid 

mötet, och att Håkansson blivit ombedd att inställa sig där.  

Ett kontorsbiträde som framfört önskemålet kan vittna om att det var så, skriver VF. 

KT återkommer och påstår att landsfogden själv uppgett att Håkansson och Westlin 

ensamma fanns i rummet när han anlände. VF kontrar och går återigen till försvar för 

Håkansson.  

Vad som var sant och rätt går inte att läsa ut av referaten. Klart är i alla fall att Håkansson 

inte drogs in i ”affären Westlin” på det sätt Bengzon ville utan kunde sitta kvar som 

ordförande i drätselkammaren. 

 

Däremot dras snaran åt ytterligare kring Harald Westlin.  

 

Nu dyker nämligen en överstelöjtnant A H Bruno upp i sammanhanget.  

Han var bekant med Westlin och vid sin avflyttning från Karlstad hade han fått löfte av 

denne att skjuta upp inbetalningen av stadsskatt en tid. Han skulle sedan enligt en 

överenskommelse skicka pengar till Westlin personligen, varefter denne skulle betala in 

pengarna – två gånger 300 kronor - till stadskassan. 

Av någon anledning betalade inte Westlin in pengarna. Någon på intressekontoret 

upptäckte att Bruno var skyldig staden skattepengar och skickade ett kravbrev gällande 

600 kronor. 

Bruno vägrade förstås. Han hade betalat pengarna till Westlin, det hade han kvitton på. 

Westlin tvingas medge att han fått pengarna, men inte lämnat den vidare.  Det var 

emellertid inte ett brott han begått i tjänsten. Bruno var en personlig vän och han hade 
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bara gjort honom en tjänst. Tyvärr hade inbetalningen blivit fördröjd, menar han.  

Åklagaren påpekar nu att Westlins privatekonomi varit sämre än han påstått. Han hade 

skulder på 26 000 kronor, inte 10 000 som han själv uppgett. Och en växel hade 

påträffats, daterad dagen innan inbetalningen av den resterande nöjesskatten från 

utställningen gjordes. 

 

Harald Westlin fälldes för förskingring, men klarade sig ändå lindrigare undan än 

stadskassören. Han slapp fängelse, men förlorade förstås jobbet.   

 

Domen överklagades, först till hovrätten, sedan till Kung. Maj:t. 

J A Håkansson och ytterligare några gjorde ett försök att få Westlin benånad för att han 

lättare skulle kunna få nytt arbete, men begäran avslogs. 

Märkligt nog tycks ingen ha kommit ihåg vad stadskassören Gustaf Nilsson sa när det 

var han som stod inför rätta.  

Visst hade han lånat pengar ur stadens kassa, det erkände han, men det var ju bara 

detsamma som stadskamreren brukade göra. Denne brukade dessutom lägga ner 

checker utan täckning i kassan för att täcka lånen, checker som inte fick lösas in förrän 

han gav tillstånd till detta – vanligtvis dagen innan revision gjordes.  

Ingenstans i rättegångsreferaten nämns att Nilssons påståenden lett till utredning av den 

saken.  

 

Lugnare inför valet 1942 
 

Inför valet 1942 är de flesta av ”surdegarna” som lyfts fram i Friskytten borta. Några 

återstår, bland annat diskussionen om NWT:s påstådda favorisering vad gällde eltaxorna.  

Den 31 juli 1942 berättade VF att stadsfullmäktige hållit ett extramöte där man tillsatt en 

expert, elektrikern, H Ericsson, som ska utreda frågan om eltaxan.  

- På tiden att man får denna fråga ur världen, menade VF.  

En utredningskommitté hade arbetat med frågan i tre år och inte kommit fram till något 

resultat. Tillsättningen av experten skedde enligt tidningen efter ”en ganska omfattande 

debatt där ledamöterna gav varann små tjuvnyp”. 

 

Den 26 augusti publicerade VF listorna till landstingsvalet. Det visade sig då att flera av 

förgrundsfigurerna från stadsfullmäktige nu stod uppsatta som kandidater till 

landstinget. Här fanns bland andra Axel Karlsson, Efraim Eliaeson, Karl Hardin och Valter 

Pettersson.  

Efraim Eliaeson toppade också stadsfullmäktigelistan i Västra valkretsen, följd av Nils O 

Hult, J W Sjöstedt, Per Larsson, Karl Hardin, PA Nilsson, Einar Tränck, Tor Loodin, Erik 

Eriksson och E W Svensson. Notabelt är alltså att advokaten Thor Loodin, som valdes in 

som företrädare för KKV 1938 nu kandiderade på en socialdemokratisk lista.  
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Östra valkretsens valsedel toppades av Lars Dalgren. Sedan följde Axel W Karlsson, 

Andreas Johansson, Arvid Johansson, C Alb Andersson, Birger Sand, Karin Johansson, 

Gösta Gustavsson, Knut Pallin och Per Karlsson. 

 

Den 18 september, två dagar före valet, meddelade VF nöjt att KKV hade spruckit.  

 

”KKV mister framstående medlemmar” lydde rubriken. I spetsen för utbrytningen stod 

läkaren Wilhelm Morsing och länsveterinären Olof Carlén.  

Den sistnämnde toppade en lista med namnet Samlingslistan för Karlstads Valförening, 

följd av gjutmästaren O A Lindkvist, arkitekten Vilhelm Larsson, kapten Uno Linder, 

åkeriägaren Agnar Lövgren och lantbrukaren Simon Olsson. 

I ett valmanifest som åtföljde listan skriver utbrytarna att KKV-gruppen under 

mandatperioden undergått vissa förändringar. 

”Den senaste fyraårsperioden har inte lett till den önskvärda konsolidering som skulle 

kunna vidmakthålla ett fortsatt samarbete på de från början inslagna linjerna”, lydde den 

något kryptiska formuleringen. 

Vad utbrytarna ville uppnå var reformvänlighet, sparsamhet i den kommunala 

förvaltningen, ett aktivt arbete för skattesänkningar samt befrämjande av nykterhet och 

ett kristligt samhällsliv.  

Vidare skulle det nya partiet arbeta för att skolförhållandena i Karlstad blev bättre, att 

nytt råvatten skulle sökas för dricksvatten i stället för Klarälven samtidigt som ”sanering 

av de till älven ledande kloakerna” skulle genomföras. Även förbättringar av stadens 

badmöjligheter samt utökning av stadens parker, planteringar och promenader 

utlovades.  

KKF skulle även arbeta för stadens såväl materiella som kulturella utveckling och 

”befordra god trivsel för stadens tjänstemän och övriga inbyggare och med initiativ och 

kraft i samarbete med oliktänkande söka lösa de inom stadsfullmäktige förekommande 

frågorna”. 

I samband med presentationen av listan, som senare kom att kallas Morsinglistan 

meddelade lantbrukaren Simon Olsson att han inte längre kandiderade för KKV. Trots 

detta hade han uppförts även på den listan. 

”KKV har det dåligt ställt inför årets val”, skrev VF i en kommentar, och underströk 

betydelsen av att herr Carlén, som ända tills för några dagar sedan varlt KKV:s 

ordförande, nu hade hoppat av.  ”Striden sägs gälla ej endast de kandidater som KKV 

framfört, utan även programmet för den framtida verksamheten”.  

 

Den uppkomna konflikten knäckte dock inte KKV, som i valet behöll sina sju mandat.  

 

Socialdemokraterna tappade två mandat och fick 16, Högern fick sju mandat, Folkpartiet 

fyra och Kommunisterna två. Kommunisterna tog alltså sina två mandat från 
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Socialdemokraterna. 

Inför den nya mandatperioden hade några kända namn försvunnit ur s-gruppen, bland 

annat J A Håkansson och Herman Norling. Båda avgick frivilligt. 

Nya ledamöter för KKV blev Gösta Bengzon och advokaten Fritz Helmer. Thor Loodin fick 

inte tillräckligt med röster för att komma in i fullmäktige. 

 

En märklig komplikation inför sammanräkningen inträffade. Förstanamnet på en av s-

listorna, Lars Dalgren som under mandatperioden ersatt J A Håkansson som ordförande i 

stadsfullmäktige, avled hastigt den 3 oktober, dagen innan sluträkningen av rösterna 

genomfördes. Hade han levt en dag till hade han fått första mandatet för 

Socialdemokraterna och vid sin bortgång ersatts av en suppleant. Nu fick man göra om 

mandaträkningen vilket påverkade valet av andra ledamöter. 

 

Ser man till antalet röster var Socialdemokraterna fortfarande det klart största partiet 

med 5 534 röster (en ökning med 1 223 sedan 1938).  

KKV behöll andraplatsen med 2 472 röster (+ 649), Högern fick 2 4 38 (+ 787), 

Folkpartiet 1 476 (+ 263), Kommunisterna 837( + 502).  

Morsinglistan, KKF, fick nöja sig med 88 röster. Det gav inget mandat. 

Jämför man med landstingsvalet syns det tydligt att KKV var ett ”stadsparti”. Kvastarna 

fick 2 472 röster i fullmäktigevalet, men bara 1 177 i landstingsvalet. 

 

I Friskytten den 23 oktober konstaterar Gösta Bengzon att KKV bestått eldprovet och 

gått konsoliderat ur valslaget den 20 september. Striden hade varit extra hård och bitter 

därför att de politiska partierna i staden bestämt gått in för att likvidera KKV.  

Väljarna skulle fås att tro att KKV bara varit en tillfällig krisföreteelse, utan stadga och 

livskraft. NWT och VF anklagades för att ha backat upp Morsinglistan, enbart för att 

komma åt KKV. 

Speciellt illa hade NWT betett sig. Tidningen hade nämligen hotat med att begära Gösta 

Bengzon personligen försatt i konkurs strax före valet.  

 

Orsaken var en skuld på 6 000 kronor (på något ställe står det 5 000 kronor, författarens 

anmärkning), gällande ett utdömt men obetalt skadestånd till tidningen.  

Enligt reglerna fick ingen som var försatt i konkurs väljas till fullmäktigeledamot. 

- Syftet hade varit att bibringa väljarna uppfattningen att första namnet i Östra 

valkretsen var diskvalificerat, skriver Bengzon.  

NWT:s försök misslyckades. Bengzon lyckades få fram pengar så konkurshotet kunde 

undanröjas. Man kan ändå gissa att viljan att komma åt Ernst Ander inte precis 

minskades av historien. 

 

Men även om Gösta Bengzon fortfarande är mycket kritisk mot sina motståndare är det 
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en påtaglig skillnad i ordval. 

1938 handlade det om att ”sopa rent”, invektiven och smädelserna haglade och 

anklagelser om både omoraliskt och rent kriminellt beteende framfördes. Nu är han 

mycket mera måttfull. Och även synen på Kvastpartiet har på vissa håll förändrats. 

 

Karlstads-Tidningen kräver platser åt KKV 
 

I det nummer av Friskytten som följer direkt på valet 1942 finns en artikel av intresse. 

Gösta Bengzon publicerar först ett utdrag ur en ledare i KT.  

I KT skriver redaktören under rubriken ”Hoppet om en ny epok” på ett sätt som vida 

skiljer sig från det som NWT och VF publicerat inför valet: 

- KKV är en för Karlstad unik organisation. Hittills har den av de andra och äldre 

grupperna betraktats och även i stor utsträckning behandlats som en tillfällig 

gruppering, dömd att försvinna så snart det samhälleliga livet uppnått större stabilitet.  

- Denna uppfattning (…) har gjort klyftan mellan KKV och övriga gruppen större än den 

borde behövt vara. Det har inte varit enbart till godo för stadens kommunala liv, 

umgängestonen eller det fridsamma samlivet. 

- Oavsett inställning måste man inse att KKV företräder en mycket betydande grupp i 

samhället, närmast efter Socialdemokraterna i storlek, påpekar KT.  

Ingen är exempelvis betjänt av att de hålls utanför vissa delegationer. Säkerligen har det 

varit till mycken skada att KKV inte fått säte och stämma i belysningsstyrelsen. 

 

Nu borde man dämpa den gamla motsättningen och lösa sådana frågor i lugn och ro, 

menar skribenten. 

 

- Ju mer man söker hålla en opposition tillbaka, borta från inflytande och ansvar, desto 

mera näring får oppositionens eld. När nu ”de mest omstridda har lämnat valplatsen” 

och nya krafter, icke belastade av gamla stridigheter, har kommit in i stadsfullmäktige 

borde möjligheterna till saklig bedömning av uppkommande frågor från fall till fall 

kunna förbättras.  

- Men avspänning och ett närmande mellan parterna kräver förstås ömsesidig 

medverkan. KKV får inte upprätthålla stridsstämningen längre och i högra grad än vad 

som är sakligt betingat, understryker Karlstads-Tidningen i ledaren. 

 

Gösta Bengzon är inte sen att haka på. I en kommentar till valutgången, införd i 

anslutning till den citerade KT-artikeln, skriver han att KKV nu gärna ”ska medverka till en 

mer fridsam och för staden lycklig anda. Men han vill samtidigt peka på vad KKV uträttat: 

”Visst är det sant att de mest omstridda personerna lämnat valplatsen – men vems 

förtjänst är det? Väl inte de politiska partiernas?” 

Och allt som borde bort är inte bortsopat: 
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”Milt sagt omstridda personer finns kvar och gör sig breda inom kommunförvaltningen – 

en brist på ansvarskänsla som det måste rådas bot mot innan trivseln och förtroendet 

kan återvända och ett harmoniskt samarbete kan etableras mellan oss andra”. 

Och Karlstads-Tidningen har förstås rätt, menar Bengzon: 

Till att börja med bör KKV få plats i delegationer man tidigare nekats tillträde till. Detta 

hade fått till följd att delegationerna kunnat förbli härdar och fästen för olidliga 

missförhållanden. 

Nu ska dock KKV gärna ställa upp med både sakkunskap och erfarenhet i detaljfrågor, så 

att man kan åstadkomma ”en upprensning av återstående missförhållanden och för 

lösande av de personfrågor som ännu kvarstår, hindrande för att hoppet om ett fridsamt 

samarbete ska kunna förverkligas”, står det i valkommentaren i Friskytten. 

 

I samma tidning finns också en deklaration, mer lik de vanliga valmanifesten än de av 

KKV tidigare utfärdade brandfacklorna. 

 

Parollen är ”Icke avveckling utan utveckling”. I texten lovar man att man ska ”följa den 

kommunalpolitiska utvecklingen, bevaka sina egna medborgerliga intressen och förmera 

och vidga sina insikter på det kommunalpolitiska området.” 

”Vi ämna tid efter annan anordna sammanträden, upplysningsföredrag och samkväm, 

som kunna tjäna angivna syften och fostra till en upplyst och god medborgaranda”, lovar 

partiet, och passar på att be om ekonomiskt stöd till partiets arbete.  

Inte minst det skadestånd Bengzon tvingats betala till NWT för att få bort konkurshotet 

hade skapat ekonomiska bekymmer.  

Nu efterlystes både nya medlemmar och inbetalningar till KKV:s postgirokonto för att 

kunna fortsätta ge ut tidningen och betala andra utgifter. 

 

Friskytten är nedlagd och Bengzon är lugnare 

 
Någon fortsättning på utgivandet av Friskytten blev det inte. Det innebar att den främsta 

kanalen för Kvastpartiet försvunnit.  

Samtidigt verkar det som om Gösta Bengzon tappat en hel del av sin energi. Följer man 

stadsfullmäktiges handlingar efter valet 1942 är det inte mycket som påminner om den 

tidigare rebelliska framtoningen. I de ärenden som hänger samman med partiets tidigare 

käpphästar driver de sju ledamöterna - till vilka alltså Gösta Bengzon nu hör - sina krav, 

men utan övertoner. 

Polisorganisationen är ett kärt gammalt ämne. KKV protesterar bland annat mot att 

polisuniformer beställts av ett företag i Örebro i stället för som tidigare av ett 

Karlstadsföretag. Samtidigt ställer man krav på omorganisation av polisväsendet och 

inköp av modernare utrustning. Kvastarna lyckas få ärendet återremitterat, men någon 

större dramatik uppstår inte. När det dyker upp igen efter återremissen röstas förslagen 
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ner. 

 

När fullmäktige inför 1943 ska fördela posterna i styrelser och nämnder kräver KKV som 

nämnts att detta ska ske proportionellt i förhållande till antalet mandat.  

Det accepteras, och leder bland annat till att P G Lundberg blir ordinarie och Axel 

Byström suppleant i drätselkammaren. 

 

Men det finns tydligen de som ännu inte vill acceptera Gösta Bengzon.  

 

I en krönika inför fullmäktigemötet har Karlstads-Tidningen gått ut med en direkt vädjan 

till grupperna att ge Bengzon en plats i belysningsstyrelsen.  

Vid fullmäktigemötet, där platserna i styrelser och nämnder ska fördelas, går hans 

partikamrat Sven Andersson upp och påpekar att om Bengzon inte röstas in i 

belysningsstyrelsen så är det krigsförklaring.  

Med tvekan tas han till nåder. Med 14 röster för Bengzon, 6 för Bror Håkansson och 15 

blanka sedlar får han den eftertraktade platsen. Via den kommer han att fortsätta driva 

den fråga han gett så stort utrymme i Friskytten, nämligen Nya Wermlandstidningens 

eltaxor. Han ställer frågor, han motionerar och skriver reservationer. 

 

Frågan utreds och utreds, sifferexercisen är komplicerad men få, utom Bengzon, tycks 

särskilt engagerade. En civilingenjör från Stockholm som i juli 1942 fått uppdraget att i 

egenskap av expert bringa klarhet i historien kommer fram till att man ska lägga ärendet 

till handlingarna.  

Visst har fel begåtts, men NWT har redan efterdebiterats och det är svårt att komma 

längre än så, menar han.  

En stor majoritet i stadsfullmäktige håller med. Bara KKV:arna och tre andra ledamöter 

stöder ett förslag att åtminstone lämna ärendet till skiljedomstol.  Bengzon lämnar in en 

lång skriftlig reservation, och gör senare ytterligare försök att väcka liv i ärendet, men 

misslyckas.   

Den 18 januari 1945 beslutar fullmäktige med 25 röster mot 10 att förklara ärendet 

avslutat - med påföljd att Bengzon skriver en ny lång reservation. Mer blir det inte. Ernst 

Ander, den anklagade, är för övrigt avliden vilket säkert spelar roll i hanteringen. 

KKV lämnar senare in några motioner, dock ingen kontroversiell sådan. Bland annat vill 

Gösta Bengzon att man ska utreda behovet av lokaler för stadens hantverkare och 

mindre industriidkare och här får han fullmäktige med sig.  

Efter sedvanlig behandling beslutar man i juni 1946 att man ska gå vidare med frågan, i 

enlighet med Bengzons motion. 

”Kvastarna” har sopat färdigt. De agerar som vilka ledamöter som helst, väljs in i styrelser 

och nämnder och går ofta samman med andra partiföreträdare vid inlämnandet av 

motioner. 



 59 

 

Nog var Gösta Bengzon kunnig och påläst! 
 

Men Bengzon visar ändå prov på sina kunskaper. När Karlstads Industri- och 

hantverksförening går ut med sina planer på en stor utställning i Karlstad 1947 utbryter 

en hård debatt.  

Föreningen vill förlägga utställningen till Sandgrundsudden, och fint ska det bli. 

Utställningen måste erbjuda besökare och utställare en restaurang med 

utskänkningstillstånd, helst inom utställningsområdet, menar tillskyndarna, medan 

nykterhetsvännerna i staden reser ragg. Det finns minsann nog med spritrestauranger 

redan! 

Men det finns givetvIs de som mest ser till sina egna intressen. Stadens två ”krogkungar” 

ger sig in i striden. Båda vill stå för restaurangen. I ena ringhörnan finns Henry Odén, 

som driver Stadshotellet, i den andra Ego Holm, som driver Grand och 

sommarrestaurangen i Stadsträdgården. De båda försöker överträffa varandra när det 

gäller fördelaktiga erbjudanden och en fin restaurang, samtidigt som de utlovar 

nykterhetsfrämjande åtgärder.  

Inom stadsfullmäktige finns delade meningar, över partigränserna. Drätselkammaren 

föredrar Odén, beredningsutskottet röstar för Ego Holm.  

En dramatisk omröstning i stadsfullmäktige äger rum den 27 juni 1946. Den slutar med 

att Ego Holm, med en rösts övervikt, får i uppdrag att bygga restaurangen. Tre 

ledamöter röstar mot hela saken.  

 

Medan segrarsidan jublar och förlorarna deppar tar Gösta Bengzon beslutet med ro.  

 

Han är säkerligen en av dem som har röstat för avslag på hela saken och det tänker han 

nu motivera. 

Han påpekar att det finns en bestämmelse, antagen på riksnivå 1942 med anledning av 

kriget, som säger att alla offentliga investeringar i byggnationer ska prövas av 

regeringen. Kriget har ju visserligen tagit slut men det råder fortfarande brist på både 

byggnadsmaterial och arbetskraft. 

- Det kvittar vad vi beslutar om, det kommer inte att bli något bygge, hävdar Bengzon.  

- Regeringen kommer att säga att det finns viktigare saker att lägga pengarna på. 

Vatten- och avloppsledningar på Färjestad, en ny tullstation och en ny brandstation, 

exempelvis. 

 

Men de som är för bygget ger inte upp. Två herrar får uppdraget att åka till Stockholm 

och uppvakta regeringen. Så sker. Något slokörade återkommer de och förklarar att 

statsrådet ”Kinna” Eriksson inte varit särskilt intresserat. Men hoppet lever vidare - tills 

beslutet kommer.  
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Det blir nej till restaurangbygget. Statsrådets motivering är så gott som identisk med 

den som Gösta Bengzon förde fram vid fullmäktigemötet! 

 

Inom parentes kan påpekas att det ju så småningom ändå byggdes en restaurang på 

Sandgrund och att Ego Holm säkert hade en viss del i detta.  

I augusti 1959 brände den så kallade Karlstadspyromanen ner sommarrestaurangen i 

Stadsträdgården, som Ego Holm bara någon månad tidigare sålt till stadens nye 

krogkung, Paul Jardeby. Köpet var inte ens helt genomfört. 

Redan dagen efter branden tog Jardeby kontakt med stadens ledning och bad om 

tillstånd för att få bygga en ny sommarrestaurang på Sandgrund.  

Att Ego Holm stod bakom Jardeby och hänvisade till beslutet i fullmäktige 1946 är nog 

ingen oäven gissning. 

Gösta Bengzon fortsatte som politiskt vald för KKV. Efter valet 1946 hade partiets 

mandat sjunkit till fyra. En av de fyra invalda var Gösta Bengzon, men inte heller nu stack 

han ut på något speciellt sätt. Han var en i mängden, inte speciellt aktiv men inte heller 

motarbetad på något sätt som syns i protokollen. 

1950 blev partiet utan mandat.  Kvastpartiets saga var slut, det trodde säkert alla. 

 

Kvastpartiet återupplivades 1962 
 

Men Gösta Bengzon kom igen. Två veckor före valet 1962 ordnade han ett möte där ett 

beslut om att återuppväcka Kvastpartiet togs.  

I Karlstads-Tidningen finns ett referat från tillställningen. Rubriken är ”Lik som tittar” och 

i artikeln står det: 

”KKV som avled för snart 20 år sedan men en gång spred skräck och glädje genom sin 

lokala oppositionsrörelse uppstod på tisdagskvällen från de döda. Den kommer att åter 

en gång gå till stadsfullmäktigeval med sin gamla partibeteckning och Gösta Bengzon 

som förstanamn.  

Vid återuppståndelsen i Haga ordenshus, regisserad av Gösta Bengzon själv, var det 

många som vittnade om behovet av att det lik, som så länge slumrat, åter måste börja 

röra på sig.” 

Den ende som anmälde avvikande mening var Lars Eng. Han tillhörde inte Kvast-

supportrarna utan försökte försvara både det ena och det andra i stadens drätsel, särskilt 

på byggnadsfronten, men det hade han inget för.  

- Praktiskt taget alla de övriga var stabilt arga, så även den unge högerman som 

fungerade som ordförande vid akten, skriver KT, och fortsätter: 

- Nu får man se hur det går. Gösta Bengzon var på sin tid en säker organisatör och klipsk 

upprorsman, men sedan dess är många dagar svunna. Mindre ekvilibrister än han har 

dock lyckats göra come back i trapetsen, avslutade skribenten, som också gissade att det 
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var bland socialdemokrater och högerpartister han ”ämnade försöka med några 

långrevar”. 

 

Exakt vad missnöjet den här gången handlade om är oklart, Friskytten var ju nedlagd, 

och i protokollen finns inga detaljer. 

Det framgår i alla fall att det bland annat handlade om byggnationer. Många byggen var 

på gång - Norra Kroppkärr, Lorensberg, Rud, Viken och inte minst Orrholmen. 

Där hade Skånska Cementgjuteriet preliminärt getts bygglov när HSB blandade sig i 

leken. Bengzon tog ställning för de privata byggherrarna.  

Troligen är det också den frågan som lockar en byggmästare, Arvid Strid, att engagera 

sig i bildandet av det nya Kvastpartiet. 

 

Men kritiken mot stadens ledning finns också kvar. Inför valet lovade Bengzon att 

Kvastpartiet skulle ta strid mot de maktfullkomliga och stöddiga tjänstemännen i 

Karlstads förvaltning.  

 

Och han uttrycker sig som tidigare drastiskt: 

- Avsikten med KKV är att i stadsfullmäktige och underställda styrelser och nämnder 

placera ledamöter som inte bara sätter sig in i de kommunala frågorna utan även vågar 

ta duster och som inte drar sig för att gunga bräde med en förvaltningschef och som 

kan gunga upp honom om så behövs. Demokratin måste bli en levande verklighet i det 

kommunala vardagslivet, inte en vacker fras några veckor före valen, skriver han. 

I en annons, som VF glömt annonsmärka, vilket tidningen dagen efter införandet ber om 

ursäkt för, står det under ett foto av Bengzon att han vill ha ”mera salt i 

kommunförvaltningen”. 

 

Intressant är att VF nu på ledarplats till viss del håller med Bengzon.  

Det finns tjänstemän som bär sig illa åt mot både tidningens företrädare och mot 

allmänheten, står det i en ledare den 7 september 1962.  

Men alla ska inte dras över en kam, och det där med att man behöver ta in folk som törs 

”gunga bräde” är löjligt, tycker skribenten.  

- Drätselkammarens ledamöter är högt kvalificerade och kan hålla tjänstemännen på 

mattan.  

- Vi uppmanar den att göra det! skriver tidningen. 

 

I valet 1962 får Kvastpartiet tre mandat. Förutom Gösta Bengzon, som nu tituleras 

köpman, tar byggmästaren Arvid Strid och direktör Gunnar Modigh plats i fullmäktige.  

 

Bengzon ligger lågt i debatten - och avlider plötsligt 
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I första numret av Karlstads-Tidningen 1963 finns en bild på Bengzon och några andra 

nyvalda i stadsfullmäktige. Han har kostym och fluga och ser mycket nöjd ut. 

Men vare sig Bengzon eller Kvastpartiet lämnar några djupare spår efter sig. Av 

protokollen framgår att Bengzon varit närvarande under de fyra första mötena med 

stadsfullmäktige, den 2 januari, 17 januari, 21 februari och den 21 mars.  

Vid de två första sammanträdena verkar han inte ha sagt något alls. 

Den 21 februari begär han ordet i en diskussion som har samband med 

butikstängningslagen, men när frågan om exploateringen av Orrholmen - som partiet ju 

gått till val på - är det byggmästare Strid som för ordet.  

 

Det är också Strid som yttrar sig i den på den tiden infekterade debatten om 

Bibliotekshusets placering där kvarteret Hyttan - där Karlstads CCC nu ligger - ställs mot 

den nuvarande platsen för biblioteket. I kvarteret Hyttan ska biblioteket samordnas med 

Folkets hus, tycker förespråkarna för den linjen. 

Kvastpartiet stöder den andra placeringen. 

Också den 21 mars är det Strid som är mest aktiv, men det är inga brännheta frågor som 

diskuteras precis.   

När det gäller schablonmässiga ersättningar vid gasdistributionen är inte Kvastarna ens 

sinsemellan på samma linje. Gösta Bengzon röstar ja till elverksstyrelsens förslag, Strid 

och Modigh röstar nej.  

När fullmäktige mot slutet av mötet ska rösta om huruvida Hammarö bör ingå i Karlstads 

samarbetsområde har Gösta Bengzon lämnat lokalen. 

Varför han avvikit framgår inte, men faktum är att det är sista gången han deltar i ett 

fullmäktigemöte.  

 

Natten till den 3 april 1963 avlider Gösta Bengzon. 

 

Andra punkten på dagordningen vid nästkommande möte, den 18 april, är parentation 

över den avlidne. Det är fullmäktiges ordförande Malte Eurenius som för ordet. Han 

erinrar om att Gösta Bengzon alltid strävat efter det han ansett rätt och riktigt och 

fortsätter:   

- Hans verksamhet har många gånger varit ett välbehövligt salt i det politiska arbetet. 

 

Gösta Bengzon blev alltså 67 år gammal. Ett par dagar efter hans bortgång finns en notis 

på familjesidan i Värmlands Folkblad.  

Vem som skrev notisen framgår inte, den är osignerad men respektfullt hållen. Av de 

våldsamma personstriderna de forna VF-medarbetarna emellan märks absolut ingenting. 

Tvärtom framhålls Gösta Bengzons goda sidor:  

 

”Han blev redan i ungdomen intresserad av politik och kastade sig snart in i de politiska 
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bataljerna. 1913 var han med och blåste nytt liv i ungdomsklubben och när splittringen 

kom med brytning åt yttersta vänstern tog Gösta Bengzon initiativet till en ny 

ungdomsklubb, uppbyggd på den gamlas grund. Han tillhörde för övrigt rätt ung det 

socialdemokratiska ungdomsförbundets styrelse, 

På grund av sina friska initiativ blev han uppmärksammad och 1922 valdes han till 

ombudsman i Värmlands socialdemokratiska partidistrikt, en befattning han innehade till 

1929. 

Gösta Bengzon var en stridbar man och drog sig inte för att fightas med vem det vara 

månde och vid en brytning med sina gamla partikamrater startade han Kvastpartiet, eller 

Karlstads Kommunala Valförening som partiet officiellt hette. 

Vid påföljande fullmäktigeval inregistrerade Bengzon en stor seger genom att erövra 

inte mindre än sju mandat. 

Bengzon tillhörde fullmäktige i flera perioder och hade under den tiden ett stort antal 

uppdrag. Han tillhörde lönenämnd, polisnämnd, beredningsutskottet, drätselkammaren 

och senare elverksstyrelsen där han för övrigt axlade ordförandens kappa. 

Kunnig och initiativrik motionerade han 1940 om Hantverkshuset som senare byggdes. 

Han tillhörde Mariebergsskogsstyrelsen och flera andra kommittéer och deltog i ett 

flertal olika utredningar. Han återbördades till stadsfullmäktige vid senaste valet 

tillsammans med två andra KKV:are.” 

 

Sedan kommer slutklämmen: ”Gösta Bengzon var alltså en stridbar man, kanske många 

gånger för aggressiv men han kämpade för det han ansåg vara rätt och onekligen har 

Karlstad i och med Gösta Bengzons bortgång förlorat en färgstark, kunnig och initiativrik 

kommunalpolitiker.” 

Gösta Bengzon jordfästes tisdagen den 9 april i Kremeringskapellet, meddelar senare VF.  

Musikdirektör Bengt Larsson spelade och jordfästningen förrättades av komminister 

Gösta Rudéris. Under sorgemusik sänktes kistan. En rik och vacker blomstergärd hade 

sänts till båren från släkt, vänner och grannar. Bland kransarna märktes sådana från AB 

Karlstads Svetsindustri, KKV-gruppen, AB Verkstadshus, bostadsrättsföreningen Hyttan 

med flera.  

Gösta Bengzon sörjdes närmast av maka och barn. 

 

I stadsfullmäktige ersätts han av Pehr Logander. Intressant är att de tre 

Kvastpartiföreträdarna ofta har olika åsikter. När frågan om reparationer av en 

kommunägd fastighet i kvarteret Almen diskuteras röstar Strid och Logander ja, medan 

Modigh röstar nej.  

När frågan om staden ska bjuda Framtidsförbundets sjukkassa på lunch i samband med 

förbundets årskonferens i staden kommer upp, då röstar Logander ja medan Strid och 

Modigh röstar nej. 

Några ”partifrågor” av större betydelse går inte att hitta.  
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Modigh engagerar sig i småindustrins lokalproblem och för i en senare debatt ordet i 

biblioteksfrågan. Strid tar upp frågor som rör bristen på lärare, torghandel och placering 

av en kiosk. 

Av det forna skandalsökande och skandalomsusade Kvastpartiet märks i stort sett 

ingenting. Företrädarna sticker inte ut på något sätt. 

1966 är Karlstads Kommunala Valförening för gott bortsopade ur fullmäktige. 

 

 

Ett nytt Kvastparti lanseras 2014 
 

Inför valet 2014 dyker det emellertid upp ett nytt missnöjesparti, även denna gång under 

namnet Kvastpartiet.  

Nu är det den före detta folkpartisten Robert Warholm som ställer sig i spetsen för 

partiet vars grundbult är att hela Karlstads kommun ska leva, inte bara centralorten.  

 

Kvastpartiet vill ”rätta till den bristande demokratin, den bristande ekonomiska 

hushållningen och det bristande stödet till kommunens ytterområden”.  

Antalet kommunalråd och politiska sekreterare ska minskas. Medborgarkontor ska 

öppnas i Vålberg, Molkom, Skattkärr, Kronoparken och Väse.  

Låg- och mellanstadieskola ska öppnas i Edsvalla, pendeltågstrafik införas mellan Grums 

och Kristinehamn med stopp i Vålberg, Skåre, Kronoparken, Skattkärr och Väse. 

Gatuunderhåll och snöröjning ska förbättras, filialbiblioteken stödjas och stödet till 

hembygdsföreningar, bygdegårdsföreningar och andra ideella föreningar utökas. 

Öppettiderna vid badhuset i Vålberg ska utökas och ytterligare satsningar på 

vindkraftsprojektet på Gässlingegrundet ska stoppas. 

 

Uppenbarligen hade Robert Warholm räknat på starkt stöd från befolkningen i 

ytterområdena - särskilt i Vålbergsområdet, Molkom och Väse.  

Förhoppningarna om mandat i fullmäktige infriades emellertid inte.  

Det nya Kvastpartiet lockade bara 0,7 procent av väljarna. Missnöjet var uppenbarligen 

inte så starkt som han trodde. 

 

Gösta Bengzon - älskad och hatad 
 

Även om Kvastpartiet KKV:s historia är intressant är det Gösta Bengzon själv som är den 

totalt dominerande huvudpersonen i dramatiken som skakade om Karlstad på 1930-

talet. 

Han var som sagt både älskad och hatad. Han hade sina sidor och hans personangrepp 

var hänsynslösa. Han var bortom alla gränser besatt av en strävan att komma åt dem han 

betraktade som myglare liksom han ville hämnas på dem som skadat honom på något 
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sätt. Han fullkomligt öste invektiv och anklagelser över sina motståndare. Och han 

medgav själv att han kunde vara hård när han tyckte så behövdes: 

 

”Jag öppnade eld i krigarens vällovliga avsikt att såra och döda”, skriver han i den lilla 

skriften ”Berget som födde en råtta” och som nämnts helt och hållet är en försvarsskrift 

för honom själv. 

 

Samtidigt är det ingen tvekan om att han var intelligent, orädd och energisk och han 

brann av passion och patos när det gällde att avslöja fusk, mygel och rävspel av olika 

slag. Han ställde sig konsekvent på småfolkets sida mot dem han ansåg tillhörde 

makthavarna.  

Hans sätt att skriva var provocerande men samtidigt lättläst och lättfattligt och det 

väckte utan tvekan engagemang. Elakheterna var på sitt vis också humoristiska. 

 

En av dem som utsattes för ständig kritik och många nidbilder i Kvasten och Friskytten – 

tidningens namn varierade ju - var som nämnts J A Håkansson, ledande socialdemokrat i 

Karlstad sedan decennier och styrelseordförande för Värmlands Folkblad, den tidning 

Bengzon själv tillsammans med bland andra Håkansson dragit igång.   

Inför valet 1938 beskrev Bengzon ironiskt hur Håkansson, som gärna framhöll sina 

insatser för de arbetslösa, skulle lanseras: 

”Man ska berätta rörande historier om hur ömt han under tidigare år vårdat fyllsjuka 

sjåare och förtälja en legend om att han en gång druckit vatten utan hänsyn till risken att 

det skulle växa näckrosor i magen på honom.” 

 

Och det är lätt att hitta andra elaka citat.  

När en annan tidigare VF-medarbetare, Ivar Vennerström, senare riksdagsman och 

försvarsminister, utsetts till landshövding i Värmland skrev Bengzon i Friskytten: 

 

”Vi vänta oss inte allt för mycket av vår nye landshövding (…) men 

Hushållningssällskapande, biodling, invigning av för smala broar och för trånga 

sinnesslöanstalter kommer han att lära sig.” 

 

Om stadskamrer Harald Westlin skrev han också mycket kritiskt och elakt.  

”Han driver ett av drätselkammaren stadsunderstött korrespondensinstitut som i 

växande utsträckning lämnar inkommande skrivelser obesvarade”. 

 

Om Efraim Eliaeson, VF:s ekonomichef och under en tid ordförande i Karlstads 

arbetarekommun skrev Gösta Bengzon:  

”Om det är sant som det har sagts att det hör till en stor mans kännetecken att han 

förstår att omge sig med präktiga och dugande medhjälpare så är Eliaeson en 
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sannskyldig dvärg med hänsyn till de oduglingar och skadegörare som samlats kring 

honom.” 

 

Och Nils Hult, fullmäktigeledamot och en tid ombud för nykterhetsrörelsen och 

Systembolagets sociala avdelning, fick även han sina slängar: 

”Den post han innehade, som kontrollör av att ätandet på våra krogar stod i 

författningsenlig proportion till drickandet, blev han av med sedan han visat benägenhet 

för att så smått uppmuntra till överträdelser han sedan beivrade. Intrigen är den 

mannens livsluft.” 

 

Om advokaten Thor Loodin, som blev invald i stadsfullmäktige 1938 för KKV:s räkning 

men under mandatperioden gick över till Socialdemokraterna, skrev han att inhoppet i 

politiken för Loodins del bara handlat om att ”han för sin ställning som advokat i sta´n 

behövde ett mandat”.  

Att han gick över till Socialdemokraterna berodde på att ”han där fick en bekvämare och 

tryggare ställning.”  

I KKV hade han fått jobba för mandatet.  Att han nu inte hade blivit återvald och inte ens 

blivit förste suppleant var bra: 

”Fallet Loodins likvidering är ett av de mest glädjande resultaten av 1942 års 

stadsfullmäktigeval”, sammanfattade Gösta Bengzon. 

Om Einar Tränck, som även han hamnat utanför stadsfullmäktige där han varit en av J A 

Håkanssons ”försvarare och bakdantare”, skriver Bengzon att det egentligen kvittar.  

”Han kunde gärna ha fått vara kvar. Men han blir väl ändå kvar i belysningsstyrelsen som 

främsta talesman för NWT:s förmånstaxor.” 

 

Även SAP-distriktet och dess ledning fick kritik:  

Där hålls hemliga möten under ledning av distriktsordföranden Gustaf Strömberg. 

Mötena går till så att man ”församlat partifolket, satt klisterremsor över 

fönsterspringorna, reglat dörren, skjutit spjället.”  

Sedan har Strömberg tagit till orda, ”assisterad av distriktsombudsman Wase – såvida 

denne inte föredragit att smita undan till något morsdagskafferep med släta bullar.” 

 

Det finns också en annan bild av Bengzon 
 

Gösta Bengzon drog sig alltså inte för strider och konfrontationer, men det finns även 

andra beskrivningar av honom. Han var något av en bohem och tydligen inte alltid den 

stränge och kontrollerande person man skulle kunna tro. 

Helt klart tyckte han om att synas och väcka uppmärksamhet. För detta talar inte minst 

hans val av bil. 

Förre prosten i Ekshärad, Gunnar Lindberg, har personliga minnen av Bengzon. Denne 
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umgicks nämligen med Lindbergs far, Johannes Emanuel, som liksom Gunnar var präst. 

- Pappa for i unga år till Amerika och kom på så vis i kontakt med både indianer och 

emigranter som levde i svår misär, berättar Gunnar Lindberg. Det kom att prägla honom, 

så när han återvände till Sverige var han mån om att stötta dem som hade det svårt.  

- I sitt arbete som komminister i Skoghall mötte han en ny misär, vilket ledde till att 

pappa Johannes Emanuel anslöt sig till Arbetarepartiet. 

 

Förmodligen var det här som Johannes Emanuel kom i kontakt med Gösta Bengzon, som 

ju även han gärna hjälpte de fattiga och svaga, tror Gunnar Lindberg. 

- Jag minns att pappa läste tidningen Kvasten som gärna nagelfor de maktägande 

Karlstadsfamiljerna. Det gillade nog pappa, så han och Bengzon började umgås. Gärna 

på Stadskällaren där de hade täta ”sammanträden”.  

- De var inte så uppskattade av min mor, som kom att betrakta Gösta som sin makes 

onda genius, berättar Gunnar Lindberg. 

Trots detta - eller kanske på grund av? - accepterade hon ibland att följa med de båda 

herrarna till det klassiska utevärdshuset Nickebo på Råtorp. Med i bilen var då vanligen 

också en kvinna som ofta sågs i Bengzons sällskap. 

 

Till Nickebo färdades de fyra i Bengzons bil - en cabriolet, som Gunnar Lindberg minns 

väl. Den hade nämligen sufflett med flaxande celluloidfönster! 

- Ibland fick jag också följa med och kunde storögd se på när herrarna, trots mors vaga 

protester, konsumerade snapsar på löpande bland, samtidigt som de försäkrade att man 

efter ett antal snapsar blev en bättre bilförare, berättar Gunnar Lindberg, innan han med 

ett leende konstaterar: 

- De återvände dock alltid helbrägda hem, vilket kanske mera berodde på min fars 

högste arbetsgivare än på hans körskicklighet. 

 

Kalixtus Nordström fick upprättelse 

 
Kalixtus Nordström bytte parti flera gånger under sin aktiva tid som politiker men låg 

hela tiden långt ut till vänster. Han började i SSU, men gick senare över till 

kommunisterna, där han blev distriktsordförande. 1921 ledde han partiets valrörelse i 

Värmland, men bytte återigen sida och arbetade för socialdemokraterna. 

Under åren 1924 - 1933 var han ordförande i SSU Värmland. 1929 gjorde han ett 

misslyckat försök att få efterträda Gösta Bengzon som distriktsombudsman för SAP. Han 

ställdes i en votering mot Gustav Wase, men fick endast 27 röster mot Wases 69.  

1931 - 1934 satt han i styrelsen för SAP-distriktet i Värmland och 1934 var han även 

ordförande i Träindustriarbetareförbundets avdelning i Karlstad. 

När Anders Norsell avlidit 1935 kom Kalixtus Nordström som suppleant in i riksdagen. 

När det 1936 åter var dags för val fick han inte plats på den ordinarie listan. Han såg då 
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till att det upprättades en spränglista med honom själv som första namn och gick i 

valrörelsen tillsammans med Gösta Bengzon till hård attack mot ledningen för SAP i 

Värmland. Försöket att återkomma till riksdagen misslyckades.  

Kalixtus Nordström avled 1952, men han fick, om än sent, en upprättelse. Den 23 

december 1960 hedrades han av partidistriktet med en minnessten på Nya kyrkogården i 

Karlstad.  

”Därmed återfick Kalixtus Nordström den plats i distriktets historia som han så väl 

förtjänat under de hårda åren på 1920- och 1930-talen”, skriver Thomas Pettersson i 

boken ”…skola vi färga hela Värmland rött…” 

 

 

 

Vem var då J A Håkansson? 

 
J A Håkansson var socialdemokraternas starke man i Karlstad i nästan precis 40 år. Han 

föddes i Urshult i Småland den 13 december 1871 och fick som så många andra 

småpojkar i trakten börja som vallpojke. När han växt till sig fick han arbete som 

grovarbetare och senare rallare.  

Från Småland gick flytten till Oxelösund där den unge J A engagerade sig politiskt i den 

framväxande arbetarrörelsen. Han gjorde snabb karriär, satt som ordförande i 

Oxelösunds arbetarekommun 1901-03 och var till och med nära att bli invald i riksdagen. 

1903 flyttade han till Karlstad och gav sig omedelbart in i både den fackliga och politiska 

striden. Han tog initiativ till fackföreningen Karlstads Maskinist- och Eldareförening och 

han var 1904 med om att lägga grunden för den första versionen av Värmlands Folkblad. 

Samma år valdes han in i styrelsen för arbetarekommunen och 1905 blev han ordförande 

där, samtidigt som han fick plats i partistyrelsen, alltså partiets högsta ledning. 

VF lades ner 1909 då storstrejken drabbade arbetarna så hårt att många tvingades sluta 

prenumerera på tidningen. Ekonomin havererade. När en ny, mera lyckad omstart, 

gjordes 1918 var återigen J A Håkansson - då tillsammans med Gösta Bengzon -en av de 

mest drivande. Han blev då ordförande i VF:s styrelse, ett uppdrag han behöll under 25 

år. 

 

I det civila fick J A Håkansson arbete som förman vid mudderverket. Han avancerade till 

stuveriförman och 1908 blev han speditör vid Värmlands lantmannaförenings 

centralförening - en befattning han behöll till 1936. 

 

J A gjorde sig snabbt känd som en duktig talare och debattör. Och orädd var han. 

Omtalad blev hans konfrontation med teologilektorn J Börjesson. Debatten handlade om 

helvetets existens! 
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1904 kandiderade Socialdemokraterna för första gången i valet till stadsfullmäktige. 

Dock inte med egen lista, utan på en lista där även liberaler ställde upp. K A Åslund och J 

E Johansson var nominerade, men nådde ingen framgång. 

Bättre gick det i fyllnadsvalet 1908. Då kandiderade J A Håkansson för första gången och 

fick enligt det då rådande valsystemet ”praktiskt taget samtliga röster”. Han blev därmed 

den förste socialdemokraten i stadsfullmäktige i Karlstad. 

I valet 1909 tillämpades ett nytt valsystem och då lyckades Socialdemokraterna inte lika 

bra. Partiet blev utan mandat i fullmäktige. 

I nästa val, 1913, tog dock J A Håkansson återigen plats i fullmäktige.  

Socialdemokraterna gick då fram med en egen lista och fick via den hela 14 mandat av 

de 36 i fullmäktigeförsamlingen och blev på så vis största partiet där. 1915 blev J A 

medlem av drätselkammaren. 

 

Framgångarna för partiet fortsatte. 1922 fick SAP 16 mandat, 1926 17 mandat, 1930 17 

mandat och 1934 19 mandat. Därmed hade partiet egen majoritet i fullmäktige. 1938 - 

det år Kvastpartiet kandiderade för första gången - fick SAP 18 mandat.  

I folkomröstningen 1922 gällande rusdrycksförbudet tog J A tydlig ställning. Han stod 

som första namn på den så kallade Antispritförbudslistan. 

 

Inför valet 1942 lämnade J A Håkansson Karlstadspolitiken. Då hade han varit ordförande 

i drätselkammaren sedan 1932 och totalt tillbringat 26 år i kammaren.  

 

Åren 1935 till 1938 var han ordförande i både stadsfullmäktige och i drätselkammaren. 

Han satt också under många år i beredningsutskottet. 

Nämnas kan också att han var vice ordförande i såväl hamnstyrelsen som 

belysningsstyrelsen och ordförande i Kohlsäters AB:s styrelse - många mindre uppdrag 

inte att förglömma. 

 

Men det var inte bara på ledande poster inom stadsförvaltningen som J A Håkansson 

gjorde sig känd. När första världskriget brutit ut 1914 tillsattes en livsmedelskommitté i 

Karlstad. Ordförande var till att börja med borgmästaren K J Lindholm. En av 

ledamöterna var J A Håkansson. 

Det första problemet kommittén fick ta tag i gällde bränsleförsörjningen. Ett avtal 

förhandlades fram med skogsbolaget Mölnbacka-Trysil gällande köp av furuved till 

självkostnadspris. 

1915 öppnade kommittén en mjölkbutik i Saluhallen. Samma år omorganiserades 

kommittén och blev till en av stadsfullmäktige utsedd livsmedelsnämnd med 10 000 

kronor i rörelsekapital.  

 

J A Håkansson var uppenbarligen mycket drivande i sammanhanget. Han utsågs till 
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syssloman med ansvar för ett under nämnden tillskapat distributionsföretag. Kött, fläsk 

och ägg, senare även smör, kaffe och sill, såldes i nämndens butik och så småningom 

infördes särskilda lokala inköpskort. Allt flera varor blev nämligen ransonerade - bland 

annat mjöl. Misstämning rådde i staden. 

Men J A Håkansson agerade raskt. När han 1916 fått höra talas om att det fanns mjöl att 

köpa i Stockholm reste han personligen dit och lyckades komma över 1 000 säckar 

vetemjöl och 1 000 säckar rågmjöl. Årets julbak var räddat!  

Han lär även på eget initiativ köpt upp ett stort lager potatis, som han såg till fraktades 

till Karlstad. 

1917 blev han vice ordförande i nämnden som då fått stadsveterinären H Berg som 

ordförande. 

 

Klart är att J A Håkansson fick gott rykte efter sina insatser för livsmedels- och 

bränsleförsörjningen. Men han gjorde mera för att hjälpa fattiga Karlstadsbor.  

 

Arbetslösheten hade vuxit till ett allt större problem och J A Håkansson var även på det 

området drivande. Han såg till att ordna bespisning för arbetslösa ungkarlar och försökte 

på alla möjliga sätt skaka fram arbeten som kunde ge någon form av inkomst.  

Även hans politiska motståndare medgav att han var en praktiskt arbetande politiker och 

bra på att hitta lösningar på problemen. Dock inte alltid den byråkratiskt riktigaste 

vägen… 

 

Utöver de nämnda uppdragen var J A ordförande i Travsällskapet. Vid travbanan på 

Färjestad fanns det behov av upprustning. Håkansson och hans ständige 

samarbetspartner, stadskamreren Harald Westlin som var VD i Travsällskapet, såg till att 

beredskapsarbeten kunde starta, via lån ur stadskassan.  

Beslutet togs dock utan stadsfullmäktiges hörande och blev därmed ett av de bevis på 

”missförhållanden i stadsförvaltningen” som Gösta Bengzon senare drog fram inför 

bildandet av Karlstads Kommunala Valförbund - Kvastpartiet.  Han hävdade att avsikten 

varit att stötta Travsällskapet, medan Håkansson försvarade sig med att det var 

arbetslösheten han velat komma åt. 

 

Att Kvastpartiet ändå hade framgångar via sina angrepp på Håkansson och hans 

medarbetare har framgått tidigare i denna skrift. Men notabelt är att Bengzon trots all 

smutskastning och alla angrepp inte lyckades rubba förtroendet för J A Håkansson 

personligen. 

Inför stadsfullmäktigevalet 1938 mobiliserade Kvastpartiet. I ett försök att störta J A 

Håkansson lyckades Bengzons anhängare i arbetarekommunen rösta fram en valsedel 

där J A inte fanns med. Håkanssons företrädare svarade med att skapa en spränglista, 

toppad med hans namn 
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Att Gösta Bengzons anhängare vann framgång är visst och sant - KKV fick sju mandat 

och blev lika stort som Högerpartiet - men lika sant är att en annan vinnare var J A 

Håkansson.  

Spränglistan med hans namn på första plats lockade nämligen mer än tre gånger så 

många väljare som de officiella valsedlarna där Håkansson saknades! Hans insatser för 

Karlstads arbetare fanns säkert i bakgrunden. 

 

Vad som gjorde att Gösta Bengzon och J A Håkansson blev så bittra fiender är svårt att 

så här i efterhand säga.  

Klart är att de arbetade tillsammans 1917, när kampanjen för Värmlands Folkblads 

omstart tog fart. Bengzon själv rekryterade exempelvis ekonomichefen, säkert med J A 

Håkanssons godkännande. Båda blev efter starten engagerade i arbetet på tidningen 

och kan alltså sägas ha varit kolleger.  

 

Kanske var det så enkelt som att det var två herrar med stora ambitioner och starka viljor 

som möttes och så småningom kom på kant med varandra.  

Att Gösta Bengzon hade hett humör och inte drog sig för att säga vad han tyckte 

spelade säkert in.  

Politiska skiljaktigheter fanns också. Att Bengzon stod längre till vänster än Håkansson är 

uppenbart och att hans allmänna revolt mot ”etablissemanget” slog hårt mot Håkansson 

och ledde till konfrontationer kan vi också se. 

Att Håkansson, trots de våldsamma angreppen från Bengzon och Kvastpartiet, behöll 

Karlstadsbornas förtroende är ändå värt att understryka.  

Hans förmåga att förhandla och hans allmänt pragmatiska agerande inom politiken 

spelade säkert in, liksom hans insatser för de fattiga under de svåra åren i samband med 

första världskriget liksom senare under åren då arbetslösheten slog till.  

1936 fick han ta emot en guldmedalj av åttonde storleken ”för medborgerlig förtjänst”. 

J A Håkansson avled 1949. 

GUNVOR NYMAN 

 

Källförteckning: 

Stadsfullmäktiges protokoll och handlingar ur Karlstads kommuns arkiv 

Ur Värmlandsarkiv: 

Protokoll och handlingar från SAP-distriktet Värmland 

Protokoll och handlingar från Karlstads arbetarekommun 

Handlingar ur stadsfiskal Albert Nelsons arkiv 

Handlingar från Rådhusrätten, Karlstad 

Arkiverade exemplar av Karlstads-tidningen 

Linus Brodins samlingar 

Sixten Walls samlingar 
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Vidare: Värmlands Folkblads arkiv 

”Från vag vision till komplex organisation”, avhandling om Värmlands Folkblad  

av Lars Engwall 

Privatägda exemplar av tidningen Friskytten/Kvasten (Alf Hardin) 

Boken ”…skola vi färga hela Värmland rött…” av Thomas Pettersson 

Karlstads stads historia del III av Ove Moberg  

Muntliga källor (Alf Hardin, Gunnar Lindberg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


