
Kvinnor i Karlstads historia  
mer än bara välgörenhet 
 

- I Karlstad levde man som om man tillhörde en enda stor familj. Alla kände alla, 

skriver kapten C E Nygren i ”Carlstads stads historia”, utgiven 1914.   

Den gode kaptenen borde nog ha skrivit att alla som ägde fastigheter i centrala 

staden eller drev verksamheter där kände varandra. Dem går han igenom gata för 

gata, adress för adress. De som bodde i stadens utkanter, i vad som till stor del var 

slumområden, nämner han knappt.  

I den första delen av Nygrens två böcker beskriver han Karlstad före branden. 

Många fruar i välbärgade familjer ägnade sig åt välgörenhet av skilda slag, så 

exempelvis biskopinnan Maria Bjurbäck, som var mycket aktiv och särskilt ömmade 

för de fattiga barnens rätt till skolgång. 

En annan välkänd kvinna var Maria Elisabeth von Matérn. Hon var ett manhaftigt 

fruntimmer, drivande i sällskapslivet i staden. När hon blev änka såg hon till att även 

sonen, major J A von Matérn, blev en stor man i staden. Tyvärr räckte inte mammas 

stöd, det mesta han gjorde gick fel. Exempelvis satsade han på att bygga 

mudderpråmar som snart förvandlades till vrak och ställde till problem i älven.  

Modern ordnade sin egen försörjning genom att sälja familjens hus till 

landshövdingen Johan af Wingård. Sonen slutade sitt liv som ”en flyttfågel som 

bodde både här och där i stan” 

 

Ett egendomligt original 

 

1834 hade Catharina Elisabeth Wennerstjerna fått ärva ett stort fint hus på 

Dikesgatan. Hon var ”egendomlig till sättet men mycket driftig och blev snart känd 

som ett av Karlstads största original”, skriver Nygren. I huset öppnade hon en 

flickpension, som blev mycket uppskattad. 

Ytterligare en flickpension drevs av änkan Lovisa Ulrica Kamph och hennes döttrar. De 

startade senare en småbarnsskola. 

Fru Charlotta Johansson var ännu en kvinna som ”av hela Karlstad var känd och 

aktad”. Hon sålde biljetter till Karlstads teater och skrev förträffliga artiklar i Karlstads-

Tidningen under signaturen Cajsa på Trälåsen.   

I Charlottas hus fanns för övrigt stadens första modeaffär, ägd av tre systrar 

Lindmark. De sålde stråhattar av alla slag och tog även emot hattar för blekning.  

De tre förblev ogifta, men måste ha gjort sig en del pengar på sin butik. 1842 köpte 

de nämligen en del av den kända Lindmarkgården, och där tillbringade de sin 

ålderdom. 

Delägare i den gården var en krukmakare som avled 1858, efterlämnande änkan 

Christina J Carlberg. Hon var känd för att hålla sin timide make under toffeln, 

dessutom var hon ”rikt begåvad i motsats till maken”. Tyvärr var hon även rätt 

högfärdig och saknades tydligen inte sedan hon 1865 flyttat till Stockholm. Hon 



efterlämnade då ett av stadens första stenhus, uppfört intill den tidigare nämnda 

byggnaden. 

 

”Brö-Maja” sålde till pojkarna 

 

Kapten Nygren är mån om att nämna alla lite finare Karlstadsbor med namn och 

andra personliga uppgifter. Han är inte lika noga med de lite lägre stånden. Om 

stadens ”väl kända och mycket värderade bagargumma” skriver han bara att hon 

kallades Brö-Maja. Alla stadens skolpojkar älskade henne, för här kunde de för två 

skilling köpa ”portioner” bestående av en bulle, två pepparkakor alternativt en 

mandelkrans, plus en röd rund karamell. 

Inte heller Slaktar-Maja får någon mer personlig beskrivning. Även hon var en duktig 

och strävsam kvinna, som sedan hon blivit änka bedrev en slakteriverksamhet som 

gick så bra att hon hade råd att låta sonen gå på läroverket.  

En affärskvinna som åtminstone blir namngiven var Sara Lovisa Hofvander. Hon drev 

efter makens död själv den fiskaffär, ”berömd för sina utmärkta varor”, som hon skött 

tillsammans med sin man. Hon öppnade senare även en matservering i en annan del 

av huset och tog här emot ungherrar som ”inackorderades” i maten.  

 

Garvarens fru lurade sin snåle make 

 

Ytterligare en känd kvinna, dock icke nämnd med förnamn, var hustrun till garvaren, 

originalet och snåljåpen Carl Gustaf Zettervall. Han blev med tiden en av Karlstads 

rikaste män, men var trots det mycket snål med matpengar. Den smarta hustrun fann 

på råd. Utanför staden låg gården Lugnet, även den ägd av familjen Zettervall. Dit for 

hon och gav order om att en gris skulle slaktas. Grisen skulle läggas på ett flak och 

köras förbi garveriet så maken lade märke till den. 

Knepet lyckades, garvaren såg grisen och frågade vad den kostade. Den som fraktade 

grisen uppgav en låg summa, varpå garvaren slog till och köpte grisen. Pengarna 

överlämnades sedan till hustrun som utöver fläsket fick en del extra matpengar! 

En annan som hittade på ett eget sätt att få in pengar var Britta Carolina Lilljebjörn, 

änka efter brukspatronen på gården Skog. Hon ägde ett hus med en stor gårdsplan. 

Den hyrde hon ut till resande sällskap - ryttare som visade upp sina konster, 

menagerier och andra sevärdheter. Folk strömmade till och Britta fick välkomna 

intäkter. 

 

Var hon verkligen så förskräcklig? 

 

En kvinna som var välkänd under första delen av 1800-talet, dock inte för sitt goda 

rykte, var Greta Sophia Björn, gift med Alexander Björn. Makarna drev i den så kallade 

Björngården i centrala Karlstad en krog där det, enligt C E Nygren, gick så vilt till att 

stället var känt i hela staden för sina oregerliga gäster och sitt lönnkrögeri.  



”Själen i det hela var madam Björn själv, som oupphörligt var i delo med rättvisan för 

stöld och andra brott, och som allmänt sades fostra sina barn till tjuvar”, skriver 

Nygren. 

Om Greta Sophia verkligen var så förskräcklig har ifrågasatts av Karlstadskännaren 

Kerstin Thompson.  

Kanske var familjen bara så fattig att alla medel blev tillåtna? Att det på krogen 

enbart serverades brännvin, inte mat, och ransonen av lagliga inköp alkohol var liten, 

så var makarna förmodligen tvungna att bränna själva för att få in pengar. Eftersom 

Alexander dog tidigt blev Sophia dessutom snabbt ensamförsörjare, vilket inte kan ha 

varit så enkelt. 

Hon dömdes så småningom till både böter och kyrkoplikt – som hon vägrade 

uppfylla. Hon tycks sedan ha återfallit i brottslighet. Hon avled nämligen på 

stadsfängelsets kvinnoavdelning, officiellt av sjukdom. Ryktet om att hon förgiftats av 

fängelsepersonalen kom emellertid snart i omlopp. Någon utredning av dödsorsaken 

lär inte ha gjorts. 

Ytterligare en yrkeskvinna med diskutabelt rykte var Prestbols-Cajsa, Cajsa 

Gustafsdotter. Även hon hade en krog där hon påstods bedriva lönnkrögeri.  Hon 

anklagades också för att ta hand om tjuvgods och förvara det. 

Någon större rörelse kan det dock inte ha varit fråga om. Huset bestod av två rum 

och var enligt Nygren ytterst skröpligt.  

 

Tobaksfabriken fick begåvad chef 

 

Carolina Sofia Olsén var desto mer känd som duktig och framgångsrik. Hon blev änka 

efter tobaksspinnarmästaren Fredrik Olsén och tog då över verksamheten i fabriken, 

som några år tidigare drabbats av brand men återuppförts.  

”Carolina var ett, särskilt i affärshänseende, ovanligt begåvat fruntimmer, som efter 

mannens död skötte fabriken på ett utmärkt sätt. Omsättningen drevs upp betydligt 

och det var ej ovanligt att dagskassan belöpte sig till 500 riksdaler och ännu mer”, 

skriver Nygren. 

Som bevis på Carolinas affärssinne berättas att hon införde något för den tiden så 

ovanligt som direktimport av tobaksråvara, utan omvägen över grossist. Det ökade 

lönsamheten i fabriken betydligt. 

 

Därmed lämnar vi tiden före den stora branden och övergår till tiden därefter. C E 

Nygren återkommer nämligen 1915 med ytterligare en bok, enligt samma mönster 

som den första. Och återigen dyker porträtt av starka, initiativrika kvinnor upp.  

 

Redan de första dagarna efter branden visade inte minst kvinnorna prov på 

handlingskraft. Exempelvis ställde en fru Möller snabbt i ordning i varmbadhuset vid 

Västra bron så folk kunde gå dit och tvätta sig. Ute på gården satte hon upp tält där 

mat och dryck serverades. 



Även i de provisoriska tältlägren som uppstod kring den nedbrända innerstaden var 

det kvinnor som stod för att allting fungerade. 

Någon högre allmän utbildning för flickor fanns inte före branden. Några så kallade 

pensioner fanns, som nämnts, men det var ju bara ett fåtal flickor som fick sin 

utbildning här. Fler ville få möjligheten. 

1849 bestämde sig änkefrun Therese Weinberg, som redan drev en mindre pension, 

för att utöka sin verksamhet. Ytterligare en lärare plus två lärarinnor anställdes.  

En pension som senare tillkom blev den mest kända – den drevs av Hulda Agardh, 

dotter till biskopen och moster till Gustaf Fröding, och hade sina lokaler i själva 

biskopsgården. Hulda blev 1866 den första kvinnliga läraren vid stadens läroverk. 

 

Spritbolaget stödde flickskolan 

 

Nu öppnades undan för undan möjligheter för flickor som ville utbilda sig i teoretiska 

ämnen. Augusta Meurling öppnade 1869 två ”undervisningsanstalter”. Hon ledde 

själv den ena, den andra leddes av Julia Malmstedt. Båda fick snabbt rykte om sig att 

vara utmärkta skolor för flickorna.  

Krav på plats för fler flickor ledde till krav på större lokaler och nu lyckades kvinnorna 

få stöd för sina planer. Ledningen för Spritbolaget satsade 25 000 kronor, staden 

lånade ut 10 000 kronor och ett nybildat aktiebolag satsade 25 000. För pengarna 

köpte man hörntomten Strandgatan – Norra Kyrkogatan och där byggdes Karlstads 

elementarläroverk för flickor, inflyttningsklart 1878.  

1882 fanns elva lärarinnor anställda i skolan och cirka 140 elever var inskrivna. 

Föreståndarna var också kvinnor – Sofie Berg, Julia Malmstedt, Hildur Renborg och 

Anna Danielsson avlöste varandra. 

Nämnas kan även att redan 1868 startades ett småskoleseminarium i Karlstad och här 

ser man kvinnornas sug efter utbildning. Till den första kursen hade 104 kvinnor 

anmält sig. Antalet män var betydligt färre – 23 stycken. 

 

Manhaftiga Hanna var ”karl för sin hatt” 

 

1870 skapades ytterligare arbetsplatser för kvinnor, i och med att Stadshotellet 

invigdes. En innehavare av Stadshotellet var Hanna Svensson, ”ett manhaftigt 

fruntimmer, som var karl för sin hatt”. Redan innan hon formellt blivit innehavare av 

hotellet skötte hon det mesta av verksamheten. Som innehavare drev hon sedan upp 

lönsamheten betydligt, berättar C E Nygren. 

 

Efter branden växte många nya butiker upp.  

En känd sådan var Amanda Adlers modeaffär. En annan modeaffär drevs av Nicoline 

Stenström, en tredje av Mathilda Lagergren.  

Louise Berg drev en manufakturaffär, Sofia Lundgren drev kött- och charkuteriaffär 

medan Mathilda Rahlén och Hilma Wedholm satsade på en päls- och mössaffär.  



Carolina Jonsson öppnade en glasaffär och fröknarna Hilda Ekelöf och Carolina 

Svensson gick till historien som grundare av den anrika klädfirman Ekelöf & 

Svensson, som fanns kvar ända till för några år sedan. 

Men inte bara affärer lockade kvinnliga företagare. 

Mamsellerna Pettersson – tre systrar - skapade ett populärt finbageri. 

Eva Zetterström bedrev schweitzeri – ett kafé med spriträttigheter – och drygade ut 

intäkterna genom att bygga en teaterscen i en del av kaféet. 100 personer rymdes i 

den lilla teatern och salongen var oftast fullsatt. 

 

Alma Andersson bedrev åkerirörelse och hade sedan slutet av 1880-talet ansvaret för 

stadens skjutsentreprenad. Hon blev för övrigt ledamot av stadsfullmäktige 1914. 

Hotell Carlstad drevs av Carolina Jonsson och ölkneipen Munken, alltså då som nu en 

restaurang, förestods av Betty Molander, som snabbt gjorde sig känd för sin goda 

mat och fick mängder med matgäster.  

Även Hotell Drott grundades av en kvinna, Anna Stiegler, som så småningom överlät 

rörelsen till sin sonhustru Maria Stiegler.  

 

 

 

 

 

Anna Ollson blev kändisfotograf 

 

En kvinna som fortfarande låter tala om sig var Anna Ollson. 1864 fick hon arbete 

som assistent åt fotografen Fredrik Renard. 1872 tog hon över företaget och 

arbetade sedan som fotograf under 50 år.  

Med tiden blev hon så skicklig så hela den välbärgade befolkningen sökte sig till 

henne när de ville bli fotograferade. Ett känt porträtt av Gustaf Fröding som nybliven 

student togs 1879.  

Och än i dag kan vi låta oss imponeras av Anna Ollson. I Värmlands museums 

samlingar finns drygt 30 000 glasnegativ bevarade, prydligt sorterade, knivskarpa och 

bra komponerade.  

Utöver mängder av porträttbilder finns här värdefulla bilder från Karlstads stad, tagna 

av just Anna Ollson.  

 

GUNVOR NYMAN 

(Artikeln har tidigare varit publicerad i tidskriften Värmländsk kultur) 

 

Källa: C E Nygren ”Carlstads stads historia del 1 och 2, utgivna 1914 och 1915. 

 

 

 

 



 

 


