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Den 5 mars 1584 förlänades den gamla tings- och marknads-

platsen på Tingvallaön i norra Vänern stadsprivilegier; Hertig 

Karl utfärdade privilegierna och Karlstad blev stadens namn. 

Den här artikeln syftar till att analysera minnespraktiken vid högtidlig-

hållandet av stadens grundläggning under ett hundra år (1884, 1934 och 

1984): Vad har man valt att minnas? Hur har minnespraktiken sett ut? 

Vilka var det som mindes? 

Särskilt fokus kommer att läggas på aspekter av minnet och min-

nespraktiken som har haft betydelse för Karlstads identitetsskapande. 

Eftersom distinktionen mellan en stad och dess befolkning inte alltid är 

självklar, i synnerhet inte i sådana här sammanhang, har jubileumsfiran-

det, och den självbildsproduktion som ofrånkomligen vidlåder den typen 

av högtidligheter, sannolikt haft en identitetsskapande funktion både för 

staden och för dess befolkning, eller i alla fall också för firandets aktörer. 

jon räftegård

Från kungadyrkan till soldyrkan
Minnespraktik och identitetsskapande vid 
högtidlighållandet av Karlstads grundande 
1884–1984

D
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300-årsjubiléet 1884

I slutet av 1883 eller början av 1884 upplyste stadsfullmäktiges ordförande, 

lektor Gullbrand Elowson, de församlade ledamöterna om att det snart 

var 300 år sedan staden fick sina privilegier. Ärendet togs upp och be-

handlades under januarisammanträdet 1884, och man beslutade att saken 

skulle firas. En kommitté tillsattes för att utarbeta ett förslag till högtidlig-

hållande, vilket lades fram för fullmäktige och klubbades igenom den 12 

februari. Firandet skulle äga rum på dagen 300 år efter stadens grundande 

och programmet skulle enligt förslaget bestå av följande punkter: en sär-

skild gudstjänst skulle hållas, stadens fattiga utspisas och kollekt samlas 

in till stadens pauvres honteux; ett fackeltåg skulle arrangeras för samt-

liga invånare (medel till facklorna skulle tas ur stadskassan), fosterländska 

sånger avsjungas på Stora torget och husägare anmodas att pryda sina hus 

med flaggor; en procession från rådhuset till domkyrkan och gudstjänsten, 

anförd av Wermlands regementes musikkår och Skyttegillet, skulle anord-

nas; en medalj skulle präglas, rådhuset upplysas och invånarna uppmanas 

att illuminera sina fönster. Nya Wermlandstidningen (NWT) bekräftar 

den 6 mars att programmet genomfördes. Av senare fullmäktigeprotokoll 

framgår dock att någon medalj aldrig kom att präglas.

I NWT:s mycket omfattande reportage framstår firandet som lyckat 

och allmänt omslutet; mycket folk åsåg processionen och gudstjänsten i 

domkyrkan var välbesökt. En stor del av artikeln skildrar just gudstjäns-

ten, i vilken biskopen ville ”lyfta tankar och sinnen från fåfängligheten af 

vårt eget byggande till Herren, som är den allena vise byggmästaren”1 – och 

det är tydligt att biskopens tal var en av dagens stora behållningar för 

NWT:s bevakare. På Stora torget sjöng flera hundra Karlstadsbor ”Hör 

1.  Nya Wermlandstidningen den 6 mars 1884. 
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oss Svea”, ”Hilsen til Sverige”, Värmlandsvisan, ”Härliga land” och ”Hell 

dig du höga nord” samt utropade leven för kung och fosterland och Karl 

IX:s minne. Allsången följdes av fest i logesalen, dock inte för allmän-

heten. I logesalen hängde Karl IX:s porträtt längst fram i fonden och på 

södra långväggen var anbragt ett epitafium tillägnat stadens första bor-

gare med namn på dess första magistrat. Epitafiet slutade med Karlstads 

vapen och Karl IX:s porträtt. Salens västra vägg var prydd med stadens, 

Värmlands och rikets vapen. Firandet fortsatte där med konungens skål 

och folksången; kronprinsparets och hertig Karls skål med tillhörande tal, 

vari stadens grundare blev särskilt ihågkommen för upprätthållande av 

lag och borgerlig ordning; Karlstads skål med tal, som dock handlade mer 

om hertig Karl än om staden; samt tal om Värmland och deklamerande 

av lovdikt över Karl IX.

Det officiella högtidlighållandet av Karlstads 300-årsdag kan sam-

manfattas på följande vis: För det första bestod aktörerna huvudsakligen 

av stadens högre och mellersta klasser; de lägre klasserna var dock välkom-

na att bevittna och delta i delar av firandet (även om det är oklart i vilken 

utsträckning så skedde), men i andra delar var de snarare föremål för de 

högre klassernas programpunkter. För det andra knyter firandet i första 

hand staden till nationen. Dagen är fullspäckad med fosterländska sånger, 

skålar och tal till kungligheter och porträtt av Karl IX – som ingalunda 

enbart tjänstgör som stadens grundare –, medan det lokala och säregna 

i stort sett inskränks till ett stadsvapen vid sidan av Karl IX:s porträtt i 

slutet av ett epitafium och ytterligare ett tillsammans med Värmlands och 

rikets vapen på ena väggen i festsalen. Det kan tilläggas att den tilltänkta 

medaljen på den ena sidan skulle avbilda Clio, och på den andra – återi-

gen – hertig Karl. Det ständiga återvändandet till Karl IX bekräftar å ena 
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sidan det symbolvärde man gav grundaren, men å den andra också att 

man bejakade en stark koppling till nationen och kungahuset. Karlstad 

var i minnespraktiken 1884 mer en del av en större helhet än en fristående 

och självständig enhet. 

För det tredje kan man i linje med detta konstatera att den identitet 

som framträder under högtidlighållandet är starkt förknippad med natio-

nen. Någon särpräglad Karlstadsanda kan alltså inte urskiljas, vilket stäm-

mer väl överens med bilden av 1884 års firande som socialt stratifierat. 

Hyllningen till stadens första borgare och magistrat på epitafiet antyder 

också, med tanke på vilka samhällsgrupper det var som stod för hyllning-

en, att samhörighetskänslor och identifikationer snarare gick nationellt 

och inom den egna klassen, än lokalt och klassöverskridande. 

350-årsjubiléet 1934

Programmet för 1934 års jubileum bjuder på sedvanlig pompa och ståt: 

kungabesök och gudstjänst i domkyrkan; minnesfest på Stora torget med 

regementsmusik, tal av landshövdingen, historik över Karlstad av stads-

fullmäktiges ordförande Valdemar Vendel, fosterländska sånger och Värm-

landsvisan; jubileumskonsert i domkyrkan; festföreställning av Kungliga 

Operan på Karlstads teater; historiskt festtåg samt middag på stadshotel-

let. Dessutom bjöds det på festspel i Mariebergsskogen för allmänheten 

och jubileumsutställning av gamla Karlstadsminnen på Värmlands mu-

seum (”Karlstad under 350 år”). Under året gav också stadsfullmäktige 

ut en bok om staden och dess historia (Carl Emanuel Nygrens Karlstads 

historia, del 1). 
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Korrespondens kring prägling 
av jubileumsmedalj mellan 
stadsfullmäktige och Metall-
fabriksaktiebolaget Sporrong 
& co 1933.  Källa: Karlstads kom-
munarkiv, drätselkammarens 
arkiv, F2:35. 

Brev till stadsombudsmannen 
i Karlstad från en stolt blivande 
ägare av en st. jubileumsmedalj.  
Källa: Karlstads kommunarkiv, 
drätselkammarens arkiv, F2:35. 
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Om man jämför det här jubileet med det 50 år tidigare kan man kon-

statera att formen för firandet visserligen är sig ganska likt, men också 

att 350-årsjubileet framstår som lite mer folkligt och lokalt och lite min-

dre rojalistiskt och nationalistiskt. Visserligen förärades staden ett riktigt 

kungabesök, men antalet fosterländska sånger avsjungna på Stora torget 

var t.ex. kraftigt reducerat och delvis ersatt av ett historiskt tal över Karl-

stad. Utställningen av gamla Karlstadsminnen pekar också mot en större 

fokusering på det lokala, och festspelet i stadsparken, som ägde rum sam-

tidigt som middagen för de mer prominenta festdeltagarna på Stadsho-

tellet, visar att festen och staden var (nästan) lika mycket folkets som de 

högre klassernas. 

Om man går vidare i granskningen av 350-årsjubileet, och tittar lite 

närmare på arrangemanget i domkyrkan, styrks man i föreställningen om 

en mer lokal prägel på firandets innehåll och en större inriktning mot 

stadens historia. I jubileumskonserten ingick bl.a. en kantat i sex delar av 

Olle Lundqvist (tonsatt och framförd av den då vid Karlstads folkskolese-

minarium verksamme tonsättaren Gustaf Adolf Tiburtius Bengtsson), vars 

fyra första delar skildrar stadens historia – från det gamla Tingvalla och 

hertig Karls privilegiebrev, genom handelsstadens utveckling och fram till 

stadsbranden 1865. Här får historiken över Karlstad ett abrupt slut, men 

kantatens fortsättning är för varje nu levande Karlstadsbo synnerligen in-

tressant. Ur askan stiger nämligen en ny, närmast tidlös stad, i fullständig 

symbios med sin befolkning, som går under namnet ”Solstaden” – och 

det är värt att dröja en stund vid detta, med tanke på de identitetsbärande 

egenskaper solen som symbol idag har för Karlstad och dess invånare, 

liksom på dess betydelse som strategiskt verktyg för självbildsproduktion. 

”Var såg du väl en stad så ljus, så glittrande och glad / som staden invid 
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Klarans älv, som solens egen stad?” inleder kantatens femte del, och den rör 

sig ännu på ett någorlunda konkret plan. Men avslutningen – ”Här lyser 

solen vackrast [---] Och skymdes den av skyar, / den ständigt sig förnyar / i 

varje vänligt anlete, i varje solskensblick”2 – glider över i det symbolspråk 

som i extremt hög grad är levande för oss idag. Här hyllas inte bara staden 

utan även dess befolkning; och det är inte folkets bedrifter som framhävs, 

utan dess karaktärsdrag: vänlighet och varma leenden. En identitet skapas 

och en självbild produceras här i en process som man kanske ännu inte var 

medveten om och som fortgår än idag. 

I den lilla skriften Beskrivning över Karlstad som gavs ut i samband 

med jubileet (i första hand med tanke på de utifrån kommande besökarna) 

finner man också belägg för denna tidiga föreställning om Karlstad som 

”Solstaden”. Kapitlet ”Staden i vår tid” inleds nämligen med delkapitlet 

”’Solstaden’ – Värmlands hjärta”, men någon koppling mellan solen och 

Karlstadsbornas sinnelag påträffas inte där. Uttrycket ”Solen i Karlstad”, 

som ”Solstaden” härleds ur, anses helt prosaiskt syfta på solen och dess 

sätt att lysa på staden. Det medges dock att uttrycket en gång skulle ha 

kunnat anspela på ”en fager representant för residensstadens unga damer”3. 

Denna representant är, som dagens lokalbefolkning så väl vet, värdshus-

flickan och sedermera gästgiveriägaren Eva Lisa Holtz (1739–1828), till vil-

ken man numera allmänt härleder uttrycket.4

Med vetskap om hur solen som symbol fram till idag har utvecklats 

till solen som identitet är det en intressant iakttagelse att solen och ”Sol-

staden” 1934 inte hade någon självklar koppling till stadens invånare. Vis-

serligen var jubileumsskriftens författare, Carl Olof Werner (en kring ju-

bileumsåret flitigt anlitad författare av ortsmonografier), ingen av stadens 

söner, men han arbetade knappast i totalt vakuum. Om ”solidentiteten” 

2.  Karlstads kommunarkiv, stadsfullmäktiges arkiv, ”Kantat vid Karlstads stads 350-års-
jubileum år 1934” (oförtecknat). 
3.  Werner, Carl Olof Enok, Beskrivning över Karlstad, Karlstad 1934, s. 12. 
4.  På sina håll, bl.a. i jubileumstidningen ”Karlstad 400 år 1984” och tidigare även 
på Värmlands museums hemsida, kan man läsa att smeknamnet är belagt i död-
boken. I själva dödboken finns dock inga sådana belägg. Däremot finner man att 
prästen har skrivit fel namn, ”Jungfru Eva Lovisa Holtz” (förf. kurs.).  
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hade varit ordentligt utvecklad och allmänt vedertagen hade han natur-

ligtvis känt till den. Sannolikt befinner vi oss alltså här i själva etablerings-

fasen; ”solen” är 1934 en identitet och en självbild i vardande. 

I jubileumsskriften ingår också en historik över staden på fem sidor, 

som till innehållet inte alls är olik den mer komprimerade historiken i den 

ovan refererade kantaten. De ingående elementen är i huvudsak följande: 

Tingvalla som tings- och marknadsplats före 1584, stadsprivilegierna, her-

tig Karl, den tidigt blomstrande handeln, allmän utveckling (befolknings-

utveckling och utveckling till stifts-, gymnasie- och residensstad), stads-

bilden före branden, kommunikationernas och näringslivets utveckling, 

stadsbranden 1865 och dess konsekvenser för den nuvarande stadsbilden. 

Bestående från minnespraktiken i 1884 års högtidlighållande är väl här 

bara hertig Karl och privilegiebrevet. Över huvud taget är det anmärk-

ningsvärt hur snävt det lokala perspektivet är. Inte ett ord om Adlersparres 

intåg i samband med statskuppen 1809 och inte heller om unionsupp-

lösningen 29 år tidigare – de två händelser där Karlstads historia på ett 

väldigt påtagligt sätt smälter samman med rikshistorien. 

400-årsjubiléet 1984

1984 hade firandet svällt ut till att omfatta hela jubileumsveckan (ja, hela 

året bjöd faktiskt på spridda jubileumsaktiviteter), men tyngdpunkten låg 

naturligtvis på privilegiedagen den 5 mars. Programmet för jubileumsda-

gen bjöd på lunch och underhållning på Stora torget för Karlstadsborna, 

besök av kungaparet, födelsedagskalas och jubileumsbankett på Stadshu-

set, jubileumsfyrverkeri, jubileumsdisco och visning av filmen Karlstad i 

Mannaminne. Dessutom bjöds på fri bussåkning och fri parkering hela 

dagen. Av övriga programpunkter för jubileumsveckan kan nämnas hög-
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Jubileumsprogram (ovan) och meny från jubileumslunchen (följande sida). 
Även det gamla stadsvapnet användes (sparsamt) under 400-årsjubiléet. 
Det är dock solen som pryder menyn till jubileumssupén senare under dagen; 
någon klar logik i användningen av stadens symboler är det svårt att se i det här skedet. 
Källa: Karlstads kommunarkiv, jubileumskommittén för Karlstad 400 år, F1:1.
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tidsgudstjänst (förpassad till den 4 mars), stadsvandringar, fritt bad på 

badhusen, invigning av utställningen ”Karlstad 1584–1984” i Gamla bad-

huset, jubileumssoaré och jubileumsgala på Karlstads teater.

De fria programpunkterna och de många 

arrangemangen för allmänheten visar, föga 

förvånande, på en ännu större folklighet än 

vid 350-årsjubiléet, och stadsvandringarna, 

Karlstadsutställningen och Karlstadsfilmen 

anger att fokuseringen på det lokala ligger 

kvar. Även under detta jubileumsår gav man 

dessutom ut en historisk skildring över sta-

den (Ove Mobergs Karlstads historia, del 4). 

Vidare kan man konstatera en viss kontinui-

tet i lokaliseringen av festligheterna. 1984 års 

jubileumsskrift visar dock att mycket har hänt 

med stadens identitet och självbild under de 

senaste femtio åren. Under rubriken ”Vi är 

stolta över Karlstad” på skriftens första upp-

slag förmedlar kommunfullmäktiges ordfö-

rande Birgit Andersson ett urval historiska ut-

talanden om Värmland, Karlstad och stadens 

befolkning som man särskilt gärna minns, och 

som ”vi i Karlstad [vill] försöka leva upp till.”

Uttalandena syftar i första hand till att teckna ett karaktärsdrag, en sär-

skild ”Karlstadsanda”: ”Jag tror att detta folk är ett av de bästa som Sverige 

äger[…] vänskap och gästfrihet äro ett nationaldrag” (C. A. Gottlund), 

”Det andas varmt ifrån denna trakt” och ”gästfrihet och gästabud [är] da-
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gens lösen” (Fredrika Bremer) m.m.5 Fortsätter man till nästa sida förstår 

man i vilket sammanhang vi ska förstå de utvalda citaten: de beskriver och 

verifierar den numera genomförda och rätt väletablerade solidentiteten. 

Under rubriken ”Karlstad idag” och underrubriken ”Solstaden” förklaras 

nämligen benämningen Solstaden med hänvisning dels till de många sol-

timmarna, dels till Lasse Sandbergs sol som fungerar som symbol för sta-

den (dock ännu endast inofficiellt), dels till legenden om Eva Lisa Holtz 

(”Sola i Karlstad”) och dels till den gästfrihet och hjärtlighet som sägs 

utmärka staden och dess invånare. 

Solen som symbol för staden hade vid det här laget några år på nack-

en. Som vi sett figurerade solen som en mer diffus symbol redan vid 1934 

års festligheter. En konkret grafisk form fick den först några decennier 

senare. 1976 antogs en stiliserad sol som officiell logo, men redan 1968, i 

samband med Karlstads utmärkelse till ”årets stad”, använde man Sand-

bergs glada sol i marknadsföringssyfte, och den lanserades alltså med full 

kraft som jubileumssol 1984. Däremellan användes den sporadiskt som 

stadssymbol tills den 1988 köptes av kommunen och, vid sidan av det 

gamla stadsvapnet, utnämndes till officiell symbol för Karlstads kommun 

(samtidigt som den stiliserade solen lystes i bann). Så växte alltså soliden-

titetens bildspråk fram och givetvis fylldes det kontinuerligt med innehåll. 

I jubileumssammanhang blir det emellertid särskilt tydligt hur självbilder 

och identiteter produceras och reproduceras. I minnespraktiken ser vi hur 

platsen förbinds med en anda och hur andan knyts till platsen; värme, 

glädje och gästfrihet är alla delar av solidentiteten, som i sin tur är en del 

av platsen och av det minne man knyter till den. 

Om den övriga minnespraktiken i jubileumsskriften kan man säga att 

fokus ligger kvar på det lokala, men också att en rörelse utåt är skönjbar 

5.  Karlstads kommunarkiv, jubileumskommittén för Karlstad 400 år, F1:1, 
”Karlstad 400 år 1984”, s. 2. 



224

i bemärkelsen att den lokala historiens beröring med rikshistorien anses 

särskilt viktig att lyfta fram – främst, naturligtvis, i syfte att framhäva sta-

dens betydelse. Skriftens historik ägnar således rätt stort utrymme åt både 

statskuppen och unionsupplösningen. I övrigt ingår många av de element 

som byggde upp stadens historia i 1934 års jubileumsskrift (tings- och 

marknadsplatsen, Karl IX och privilegiebrevet, något om den allmänna 

utvecklingen, branden 1865 ), men också en del nytt. Framför allt slås man 

av det stora intresset för platsens natur- och förhistoria (ca en tredjedel av 

texten) och det kollage av bilder och citat av historiska berömdheter som 

till stora delar bygger upp texten. Anmärkningsvärt är också att 1900-ta-

let, förutom unionsupplösningen, avhandlas på blott två meningar. 

avslutningsvis…

…kan högtidlighållandet av Karlstads grundläggning under ett hundra 

år sammanfattas sålunda: Vid festligheterna 1884 knöts stadens grundare, 

hertig Karl, mycket ihärdigt till platsen, och hans symboliska värde var 

otvetydigt. Samtidigt identifierade sig firandets aktörer på nationell basis 

inom sin klass. Båda dessa drag mattas successivt av fram till 400-årsju-

bileet. Solen som symbol för staden och som identitetsbärande begrepp 

gör samtidigt en motsatt rörelse. Solen representerar en folkanda och den 

innebär en klassöverskridande och lokal identifikation. Övergången från 

Karl IX till solsymbolen visar alltså på ett tydligt sätt att man i hög ut-

sträckning frigjort sig från staten och nationen och skapat sig sin egen 

identitet. 
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