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Clarholms landeri blev Sommarro

S
ommarros äldsta historia är något höljd i dunkel. 
Klart är att området var uppodlat tidigt, om vil-
ket fynd av föremål från 1600- och tidigt 1800-tal 

vittnar. Området som senare kom att utgöra landeriet 
Sommarro är på Wilhelm de Besches Geomet: Cart 
öfwer hemmanen Sundsta, Kartåhsen, Heeden, Öhrs-
hollmen, Torrmestadh, Tingwalla och Långöhn från 
1713, markerat som en sammanhängande markägo-
del.

År 1793 tilldelades landeriet Sommarro hattmakare 
Jonas Fredin. Hans dotter Catharina (Cajsa) (1766-
1828) gifte sig med Olof Clarholm (1754-1815), och 
det är med denna familj Sommaros tidiga historia är 
intimt förknippat.
Familjen Clarholm var en av Karlstads mest inflytel-
serika. Olof och Cajsa ägde en gård mellan Tingvalla- 
och Kungsgatan, ungefär där nuvarande residenset 
ligger. 

Av Per Rudling

Värmlands museum har en kopia på fotografiet med beskrivningen: ”Oljemålning från 1880-talet av V L Rydberg med Sommaro herr-
gård och paviljong. Huvudbyggnaden brann ner 1892.” I Ronge (1958) med texen ”1880-talets Sommarro från Söder. T v den 1892 
nedrunna huvudbyggnaden, t h sommarsalongen.”

Wilhelm de Besches karta från 1713.
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Karlstad hade år 1800 2165 invånare, och var när-
mast att betrakta som en kåkstad, nästan uteslutande 
bestående av en- eller tvåvånings trähus, och utan 
vare sig stenlagda gator, belysning, dränage och av-
lopp. Husdjur var en del av stadsbilden, och de sa-
nitära förhållanden dåliga. Gatorna var under våren 
lervälling, som under sommaren torkade till svårfram-
komliga och knöliga passager. Gatunätet var ett an-
nat än i dag, många gator hälften så breda som nu. 
Stadshistorikern C. E. Nygren skrev 1914 följande:
 
”Före branden nöjde man sig med i rundt tal hälf-
ten så breda gator, som vi nu äro vana vid…Därjämte 
som att denna obetydliga gatubredd genom många 
andra omständigheter ytterligare förminskades. Så 
utlöpte t. ex. från de allra flesta hus en eller flera trap-
por, halfcirkelformiga eller rätvinkliga, hvilka i många 
fall upptogo hvar för sig en fjärdedel af gatan öfrig 
för gående och åkande. Vidare funnos å ömse sidor 
om gatan utefter husraderna rätt ansenliga rännste-
nar, hvilka måste vara både djupa och breda, enär 
de skulle bilda afloppsledningar för allt flytande affall, 
blott ej från boningshusen, köken, m.m., utan ock för 
de 100-tals stallarne och ladugårdarne. Hvarje åkan-
de och gående måste därför hålla sig i gatans midt, 
där i de flesta gator funnos i en rad liggande större 
flata stenar, s. k. Borgmästarstenar, hvilka skulle tjäna 
som något slags trottoar för de gåendem enär den 
ömtåliga stensättningen särskildt i källossningen var 
ytterst svårframkomlig.”
 
Området norr om Biskopsgården användes för garve-
rier, som spred en stark, frän lukt av ruttnande djur-
hudar. 
 
Garfvarelandet ”var ett enda stort, veritabelt sumphål, 
där här och hvar marken gifvits någon fastare form 
genom påförande af barkaffall. Ett stycke upp på 
älfstranden voro trägolf byggda, inhägnade med slan-
stängsel, hvaruppå upphängdes hudrester, benhudar 
o.d….Vattnet runtomkring hade antagit en egendom-
lig, snusbrun färgton, hvilket var långt ifrån att hindra 
kringboende att använda det som dricksvatten. Tvärt-
om ansågs det af många betydligt bättre och hälso-
sammare än det vanliga älfvattnet.”
 
Att stadens förmögna borgare sökte sig ut från den 
trånga stadskärnan var därför kanske inte att förund-
ras över. Landerier, alltså ståndsmässiga jordbruks-
fastigheter belagda på donationsjord i stadens ägo, 
användes som sommarboställe av stadens mest be-
medlade. 
 
Jakobsbergs gård uppfördes på 1770-talet, grann-
landerierna Rosenborg och Sommarro något senare. 
Det var Olof Clarholm som uppförde Sommarro herr-
gård runt år 1810. I dokument från 1820 uppges än-
kan Cajsa som ägare till Sommaro, även om ägande-

rätten till landeriet låg hos hennes son Johan Gustaf 
(1792-1828)  och hade vid försäljningen år 1886 varit 
i familjens ägo i över åttio år.
 
Efter att både Cajsa och Johan Gustaf avlidit 1828 tog 
den yngre brodern Håkan Magnus (1794-1849) över 
Sommarro. Magnus handlade i spannmål och gjorde 
sig betydande förmögenheter. Han gifte sig med Hed-
vig Ulrika, ”Hedda” f. Blachet (1804-1881) som efter 
hans död ägde gården inne i staden fram till bran-
den 1865, även om spannmålsaffären upphörde efter 
Magnus Clarholms död. Hans spannmåls- och spe-

”Sommaro år 1896.” Fotograf Arvid Kjerlin. I Ronge (1958): ”Som-
marsalongen vid Sommarro. Foto från 1890-talets senare del med 
lantbrukare J. Eriksson och hans hustru i förgrunden på lämpligt 
avstånd från herrskapsgästerna till häst och ekipage.”

Sommarro herrgård, enligt 1857 års Karta öfver staden Carlstad 
med dertill lydande egor upprättad 1857 av ingenjör Gustaf Liung-
gren. 



cerihandel var en av stadens största. Affärerna gick 
bra, och Magnus blev så småningom brukspatron, 
ägare till Rottneros bruk. Det är efter ”Hedda” färje-
läget Heddenäs vid Bjäfsens sydpunkt har blivit blivit 
uppkallat. Fram till bygget av Jakobsbergsbron var 
detta den viktigare förbindelselänken till Hammarön. 
 
Bland Magnus och Heddas barn märks kamreren Ed-
vard (död 1908, far till generalkonsuln Magnus C. i 
New York), Emilie och Elisabeth.
Men det är framför allt bankdirektören Fredrik ”Fritz” 
Theodor Clarholm (1831-1885) med vilken Sommarro 
främst kommit att förknippas. Fritz öppnade 1854 en 
grosshandel, som han sedan lämnade för att bli kom-
missionär för Uddeholmsbolaget och agent för för-
säkringsbolaget Skandia. Han sålde senare sina de-
lar i Edsvalla och Kymbergs bruk, och var från 1860 
ägare till Konradsfors bruk, som dock senare kom att 
gå i konkurs. Fritz Clarholm tycks varit en duglig och 
kompetent affärsman. Han blev snart styrelseledamot 
i Wermlands Provincialbank och dess direktör år 1867 
efter att banken bytt namn till Wermlands Enskilda 
Bank. Inte bara hade han en central ställning inom det 
ekonomiska livet i Karlstad; han blev också stadens 
viktigaste politiker och stadsfullmäktiges ordförande 
1875-1882. Han gifte sig rikt med Amelie Pihlgren, 
(1839-1923) dottern till häradshövdingen Anders Ja-
cob Pihlgren (1808-1892), vars hem, den Pilgrenska 
gården, klarade sig från branden 1865 och tillhör en 
av stadens historiska byggander.
 
Efter greve C. G. Löwenhielms (1790-1858) död lade 
Fritz Clarholm 1862 ett anbud på Klaraborgs Herrgård 
à 25 000 riksdaler, ett bud som dock förkastades.I 
stället tycks Sommarro ha blivit familjen Clarholms 
permanenta residens några år innan stadsbranden 
1865, även om Hedda fortfarande antecknades som 
ägare år 1869. Under Fritz och Amelie Clarholm blev 
landeriet en högreståndsidyll. Mats Ronge, som själv 
spenderat somrarna efter sekelskiftet 1900 som barn 
på kollo på Sommarro ger ett halvsekel senare föl-
jande beskrivning av herrgården:
 
”Ute på det vackra Sommarro florerade sällskaps-
livet och då själva huvudbyggnaden icke ansågs 
rymlig nog för de större festligheterna, blev den gula 
sommarsalongen…uppförd. Under det att huvud-
byggnaden brann ned i början av 1890-talet, stod 
denna paviljong och delar av den vackra trädgården 
med den vackra, stensatta fontändammen kvar ett 
par decennier in på 1900-talet. Trädgården och dam-
men låg till stor del där ingenjör G. Gudmudssons och 
riksdagsman J. Sandéns trädgårdstomter nu äro be-
lägna. I parken – ungefär där kapten Bråbergs villa 
ligger – fanns en hemlighetsfull grotta, den s.k. ”Kär-
leksgrottan,” till vilken en smal stig mellan hasselbus-
kar förde ned, med en trappa som avslutning. Nu är 
allt detta borta – utom ekallén ner mot Klarälven, vil-

ken inlagts som en gata i nuvarande stadsplanen och 
givits namnet Ekallén. Kvar står också flygelbyggna-
den (rättarbostaden) söder om huvudbyggningen och 
”salongen”. Liksom denna salong uthyrdes flygel-
byggnaden vissa somrar till sommarställe åt stads-
bor, innan den blev fast bostad för Sommarros ägare. 
’Orangeriet’ på Sommarro lät på sin tid mycket tala 
om sig, icke minst för sin vinodling; denna byggnad 
finnes ännu kvar ehuru i väsentligt tillbyggt skick. Den 
är identisk med målare Klas Janssons villabyggnad 
vid Apelvägen 6, för övrigt en av Sommarros små idyl-
ler. Det lilla badhuset vid älven finns ej längre, men 
resterna efter bryggan med de inbjudande sittplatser-
na existera ännu idag mitt för ekallén. I ovannämnda 
flygelbyggnad hade bankdirektör Clarholms son Per 
sin studiekammare i det östra gavelrummet.”
 
1857 års stadskarta är den mest detaljerade avbild-
ningen av landeriet Sommarro. Ekallén som då ledde 
rakt upp till den vita huvudbyggnaden finns ännu idag 
kvar, liksom en del av ekarna på den gamla gårdspla-
nen. Kvar finns också den lilla, numera rödmålade, 
paviljongen på Kartberget, på andra sidan älven. La-
dugård, drängstuga och rättarebostaden är utmärkta, 
liksom det som idag är Vallgatan. Trädgårdens södra 
gräns är identisk med dagens Vallgatan, söder om 
denna gick kreaturen i vall. Dess nordgräns följde da-
gens Syréngatan. Lador och stall låg där nu Lycke-
bovägen går, i dalen vid nuvarande Sommarrovägens 
sträckning låg fruktodlingar.
 
Mats Ronge forsätter:
”På den s.k. bakgården på Sommarro fanns i bu-
rar, bodar och uthus en mängd fjäderfä: höns, ankor, 
gäss, kalkoner, et.c. vilka utövade en stor dragnings-
kraft på ställets unga besökare. Vid… Sommarrobe-
sök bar det i allmänhet genast av upp på bakgården 
efter en kort visit vid den obligatoriska saftbrickan på 
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Sommarro herrgård, donationsjord  1867.
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verandan. Ute på gårdsplanen promenerade gravite-
tiskt de två tranorna, och i parken bredde påfåglarna 
ut sina ståtliga ”skoft.” Själva gårdshuset på Sommar-
ro hade rätt små rum med tät, men samtidigt mycket 
hemtrevlig möblering. Överhuvudtaget var Sommarro 
ett mycket trivsamt ställe, särskilt sedan utrymmesfrå-
gan lösts av bankdirektör C. genom uppbyggandet av 
den gula sommarpaviljongen mitt emot gårdshuset.”

Fritz Clarholm arrangerade gärna stora eleganta fes-
ter på sitt landeri, och höjdpunkten verkar ha varit 
Fritz och Amelie Clarholms silverbröllop den 15 sep-
tember 1883, beskrivet över sextio år senare av en 
av deltagarna, en då tretton-årig systerson till Amelie 
Clarholm.

”Den 15 september 1883, den länge efterlängtade 
silverbröllopsdagen, upprann klar och varm… Men 
ej förrän fram på eftermiddagen begåvo vi oss med 
föräldrar och morföräldrar den vackra vägen utefter 
älven till Sommarro. Vid ingången till parken råkade 
vårt ekipage in i en fil av vagnar, som körde fram till 
passagen mellan huvudbyggnaden och paviljongen, 
avlastade sitt innehåll och körde vidare – precis som 
i slottsvalvet hos kungen, tyckte jag…Och där var ett 
surr av skratt och prat både inne i villan och ute på 
gården, där herrarna stodo i grupper, diskuterade och 
rökte. ”Förfriskningarna” bjödos omkring. Jag minns 
just ingenting förrän regementsmusiken, placerad på 
den långsmala verandan utefter paviljongen, spelade 
upp till dans. Vilken fest! Par efter par tågade över 
gården in i paviljongens stora sal och trådde dansen 
med liv och lust… I den stora gustavianska soffan, där 
10 personer rymdes bredvid varandra, och runt sa-
lens väggar trängdes åskådarna… Härligt att svänga 
om efter regementsmusik i den stora, nu ljusstrålande 
salen! Det mörknade ute. Jag såg gårdens folk trycka 
sina näsor platta mot fönsterrutorna för att uppfatta 
en skymt av ståten därinne. Supén serverades i dans-
salen. Rummen i huvudbyggnaden voro alltför små 
att rymma så många gäster. Landshövding Gyllenram 
höll tal för värdfolket. Naturligtvis talade också många 
andra herrar, bland vilka jag tycker mig minnas sonen 
i huset, Per Clarholm, men de övriga har jag glömt. 
Skålar, lyckönskningar, hurrarop – och så gick man 
ut i parken och in i en fésaga ur Tusen och en natt. 
Kulörta lyktor hängde i träden, bengaliska eldar i olika 
färger brunno bland buskarna och kastade sitt trollska 
sken över den stora fontänen, som sprutade sina 
vattenkaskader högt upp i luften. Det var den ljum-
maste septembernatt. Par om par lustvandrade man 
i den vidstäckta parken. Överallt hördes skratt och 
glam. Jag och min unge kavaljer gingo ända ner till 
älvstranden, där vattnet kluckade mot stenarna, och 
sorlet från festen dog bort. Plötsligt stördes tystnaden 
av ett starkt fräsande: en raket steg mot himlen – en 
till, och en till – och sände åter mot jorden ett regn av 
stjärnor, röda, blå, gula, violetta. Detta var för mig fes-

tens höjdpunkt. Det var silverbröllopet på Sommarro. 
Ett sorl av förtjusning hördes, så småningom följt av 
jublande hurrarop från de skaror av människor som 
samlats i parken. Vi gingo långsamt upp mot festplat-
sen. ”Solar” snurrade, ”romerska ljus” kastade sina 
mångfärgade stjärnor mot höjden. Svärmare fräste 
upp här och där ur buskagerna – Se’n minns jag inget 
mer. Musiken tystnade. Eldarna slocknade, det blev 
mörkt. Vi åkte hem.”

Det Clarholmska silverbröllopet var inte bara höjd-
punkten i landeriet Sommarros historia, utan också, 
på många sätt en slutpunkt och Fritz Clarholms av-
sked. Den uppburne och inflytelserike bankdirektören 
och kommunstyrelsens ordförande var på obestånd. 
Den 25 maj 1885 tar han en livförsäkring på 100 000 
kronor, och på dagen sex månader senare tar han 
sitt liv på ett hotellrum på Hotell Christiania i Säffle. 
Hans skulder uppgick till 967 549 kronor; en enorm 
summa. Som jämförelse kan nämnas att Sommarro 
var utmätesvärderad till 30 000 kronor. Pengavärde 
är notoriskt svårt att översätta, men med 1873 års 
myntkonvention infördes en guldmyntfot där en krona 
utgjorde 0,403 gram guld. 967 549 kronor utgjorde 
sålunda 389,922 kg rent guld, med 2014 års guldpri-
ser à 287 kronor grammet runt 111,9 miljoner kronor.

Fritz Clarholms självmord och den följande ekonomis-
ka kraschen var inte bara en skandal av enorma pro-
portioner utan förorsakade också social katastrof för 
en stor del av stadens invånare, som fick se bespa-
ringar och försäkringar utraderade. Clarholms själv-
mord följdes av andra, vilka förlorat allt som resultat 
av bankdirektörens ekonomiska äventyrligheter. 

Som lokalhistorikern och författaren Erik Bengtson 
noterat var detta ämne så känsligt att det under de 
följande årtiondena tystades ner. Stadshistorikern Ny-
gren, med en enastående detaljkunskap om stadens 
moderna historia, och med ett kartotek med biogra-
fisk information på över 15000 personuppgifter, an-
gav fel datum för Clarholms självmord. Till och med 
förstaupplagan av Mats Ronges mycket kunniga och 
detaljerade praktverk Det gamla Carlstad från 1945 
nämner inte med ett ord Clarholms självmord. Boken 
tog flera år att färdigställa, och kapitlet om Sommarro 
tycks skrivet innan Per Clarholms död 1943. Först ny-
upplagan från 1958 innehåller det följande tillägget: 

”Men livet på Sommarro fördystrades för den Clar-
holmska familjen en novemberdag 1885, sedan med-
delande kommit från Säffle att husfadern i förtvivlan 
tagit sitt liv. Olycksaliga spekulationer hade fört ho-
nom till ruinens brant och åstadkommit ett fall, som 
drog ett flertal andra stadsbor med sig – icke blott ti-
digare välsituerade borgare utan även många andra 
som helt satt sin tillit till den välkända bankens ledare. 
Bankdirektör Clarholms konkursstat visade en brist 



på ¾ miljoner kronor.”

Fritz Clarholms släkting Gertrud Mæchel, då 17 år 
gammal, skrev i sin dagbok om chocken över sin mor-
brors självmord.

”Onsdagen den 25 på qvällen kom farbror Moberg 
upp alldeles förbi av sorg och grufligen upprörd, och 
berättade det oerhört förfärliga att Farbror Fritz Clar-
holm hade skjutit sig. De hade vid middagen haft tele-
gram från Seffle der olyckan timat. På Tisdagen hade 
Farbror farit dit som man antog i affärer ty han reste 
ju så mycket och för dem hade han tagit in på hotellet 
och tillsagt om enskildt rum, eldning, och aftonhvard 
samt att han önskade vara ostörd. Fram på nästa da-
gen då man intet hört af måste de bryta upp dörren 
som var stängd och då funno de honom ligga död-
skjuten med en pistol. Hela natten hade han tillbringat 
med att skrifva bref, så många bref….Det innehöll 
mest i affärer en öfverblick af hans ställning de svåra 
förluster han gjort hvilka slutligen alldeles undergräft 
hans ekonomi och varit orsaken till hans förtviflade 
beslut. Dessa förluster hade redan under flera eller ett 
par år kommit den ena efter den andra men under det 
sista året hade han alldeles förlorat hoppet att kunna 
vidare uppehålla sin ställning.

* * *

Så skref han att han ändå sedan i somras umgåtts 
med tanken att förkorta sitt lif ty han kände sig ej äga 
mod att öfverlefve sin ruin och de olyckor som deraf 
skulle uppkomma. Men att dö dertill egde han mod. 
Först hade han tänkt på att vid badning söka döden 
genom drunkning hvilket lätt kunde hafva betraktats 
som en olyckshändelse men det avstod han dock från 
ty han kunde ej dö utan att få skrifva till sin hustru 
och sina vänner för att bedja dem alla om förlåtelse 
och öfverseende samt innan han så mycket som göra 
lät fått ordnat allt. Äfven ett större hinder var att den 
lifränta som skulle utfalla efter hans död ej utbetalats 
vid sjelfmord såvida ej anmälan att denna lifränta blif-
vit satt som säkerhet för lån blifvit inlämnad 6 måna-
der före dödsfallet. Och så beslöt han då att lefva tills 
den tiden var förliden ehuru han med största svårighet 
kunde sammanhålla den vacklande byggnaden intill 
dess. Men likväl hade han redan 2 månader haft sin 
dödsdag fastställde till den 24 November och såg den 
dagligen närma sig. Jag tycker det måste fodras ett 
starkt mod att kunna gå döden till mötes på ett sådant 
vis att utsätta sin egen dödsdag och så gå och bära 
på denna förfärliga hemlighet utan att varken i ord el-
ler åtbörder kunna få uttryck för sin förtviflan. Farbror 
skref i sitt bref: ’Ofta greps jag af den djupaste förtvi-
flan och önskade blott att få uppenbara allt att kunna 
söka tröst och hjelp men hos hvem, ej min älskade 
hustru, det kunde jag ej, och hos hvem eljest. Än tyck-
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Sommarro år 1896, fotograf Arvid Kjerlin.



te jag att min dödsdag var alldeles för nära, än att den 
var mycket för långt bort. Stundom för att döfva min 
oro önskade jag se många människor omkring mig, 
längtade efter sällskap, men då de väl kommit läng-
tade jag att åter blifva ensam. På sista tiden blef det 
dock lungnare i min själ och nu känner jag mig star-
kare än jag vågat hoppas, få se hur det kommer att gå 
i den sista svåra stunden. Dock hoppas jag på Guds 
barmhertighet.’ ”Arma, arma älskade Farbror, hvad 
han måtte hafva lidit förfärligt under denna tid, hvilka 
qval, hvilken oro och grämelse, hvilken förtviflan, och 
så bära detta alldeles ensammen så länge, man kan 
knappt fatta att en menniska ensam förmått uthärda 
något sådant – Måtte nu han hafva funnit den ro han 
sökte, måtte han ej hafva gått till ännu större qval än 
dem han genom döden sökte undgå. Ej vill jag döma 
men Gud har dock ej tillstädt menniskan att efter be-
hag förkorta sitt lif och det är en synd, en svår synd, 
att på sådant vis ockra med de pund som Gud gifvit 
att allt förstöres och förskingras och en ännu större 
synd att sedan lemna allt och på eget bevåg dö för att 
undgå sorg, nöd, och skam.”

Den 30 november. Idag har begrafningen varit. Jag 
tror ej jag förr upplefvat en sådan mörk, dyster, och 
sorglig dag. Himlen har varit alldeles molnbetäckt och 
regnet har hela tiden strömmat. Half 3 gingo Tante 
Moberg, Moster Augusta, Mamma och vi (?) kyrkogår-
den och der var redan mycket folk samladt (trots) det 
svåra vädret och senare blef det ännu mycket mer, 
det var naturligt att nyfikenheten skulle (triumfera) om 
ock alla elementena varit i uppror. O, vilken sorglig 
begrafning, intet granris på vägen, ingen klockring-
ning, ingen likvagn utan endast en improviserad så-
dan med granris och så endast de tre skoflarna mull, 
ett bibelspråk, Fader vår, och Herrens välsignelse och 
allt var slut och förbi, en slående bild av förgängelsen. 
Och aldrig mer skola vi återse honom och aldrig mer 
skola vi njuta av den hjertliga gästfrihet och värdighet 
som städse visats oss alla i Tants och Farbrors hus….
Sönerna igenfyllde grafven, den sista bittra tjensten 
de kunde bevisa sin Far. Arma gossar att så komma 
hem att så mista sin far.

* * *

På Torsdagen var Mamma nere på Sommarro och 
då var Tante naturligtvis alldeles förtviflad, men likväl 
starkare än Mamma någonsin trott, dock kan man lätt 
veta att den styrkan är en följd av själens spänning, 
af tankens oförmåga att fatta och hjertats vägran att 
vilja tro hela vidden av det förfärliga slaget likaväl som 
af den ytterliga uppretning i hvilken nerverna befinna 
sig men då sanningen blir klar då spänningen förgår 
och nerverna slappas då är ock styrkan förbi och då 
kan den marterade själen ej längre uthärda och det 
arma hjertat vaknar ur sin domning för att sedan lida 
dubbelt ju klarare sanningen blir. Efter begravningen 

kommo gossarne den ena efter den andra, först Erik, 
så Fritz, och så Pehr. Det är förfärligt synd om dem 
att mista sin far och mista honom så, och hela lifvet 
igenom bära detta svåra minnet och höra verldens 
hårda dom öfver honom som de älskat med som hon 
ej kände och just därför dömer så strängt. De voro 
också så upprörda, stackars barn, och det var riktigt 
svårt att se men ändå visste jag ej hvad jag skulle 
säga för att visa mitt djupa deltagande ty hvad jag än 
sagt så kunde det dock ej tröstat dem något och för 
öfvrigt kunde jag ej tala för tårar.”

Ingen klockringing fick förekomma för självspillningar, 
och sönerna fick själva skotta igen graven, då död-
grävarna vägrade. Efter Clarholms död uppdagades 
en finansiell härva av gigantiska mått, den kanske 
största i Värmlands historia, och det blir klart att Clar-
holm börjat förlora kontrollen över sina finanser mer 
än ett decennium innan självmordet. Clarholms kon-
kurshandlingar, med hundra fordringsägare väger 
1,76 kilo.

Olof Clarholms familjegrav ligger pampigt längs med 
Rudsvägen, centralt belägen på stadens kyrkogård 
så som anstod en av stadens ledande män. Här var 
dock inte stoftet efter Fritz Clarholm välkommet. I stäl-
let ligger Fritz och Amelie begravda i en mer omärkt 
och undanskymd dubbelgrav, utan egentlig grav-
sten, Fritz under ett massivt, ojämnt stenblock utan 
inskription. Gravplatsen hade inköpts av kapten Carl 
Nordenankar, som varit gift med Fritz Clarholms sys-
ter Emilie. Om detta stenblock lagts dit av vidskepliga 
Karlstadbor för att hindra Fritz Clarholms vålnad att 
gå igen, eller om detta i själva verket är bakdelen av 
en gravsten som välts över ända är oklart. Klart är 
att Fritz Clarholms omärkta grav inte liknar någon an-
nan på den gamla kyrkogården. Gravboken ger inga 
ledtrådar, och att försöka ta reda på detta genom att 
gräva upp stenen skulle sannolikt vara ett brott mot 
griftefriden.
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Fritz Clarholms omärkta gravsten ligger ner på en undanskymd 
plats på gamla kyrkogården.                
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Sommarro under klubban
I april 1886, när ”avseende aflidne bankdirektör F. 
Clarholms konkursmassa och dennes för intecknad 
gäld i mät förklarade fasta egendom landeriet” Som-
marro gick under klubban ”innehållande i gott stånd 
varande byggnader”: 

”1) en manbyggnad i timmer i två våningar under tak 
av asfaltspapp innehållande tre rum samt förstuga på 
nedre och tre rum på övre botten, varjämte å norra 
gaveln av byggnaden ett tillbygge inom glasväggar 
och brädtak, egentligen avsett som sommarrum;
2) byggnad avsedd sommartid till matsal och serve-
ringsrum;
3) tegelbyggnad av timmer innehållande tre rum, 
brygghus och källare;
4) en drängstugubyggnad;
5) två uthuslängor indelade dels i tre visthusbodar, 
dels stall för två hästar och tretton kor;
6) ett växthus;
7) badhusinrättning;
8) stugubyggnad vid den till landeriet hörande dag-
karlslägenheten Heddenäs.

Jordmånen, bestående av blandad ler- och sandjord 
är av hög växtkraft och mycket god beskaffenhet och 
kan vinter- och sommarföda tolv kor och två hästar.”

På Värmlands museum finns bevarade ett antal bilder 
från Sommarro herrgård, daterade runt 1890. Det är 
dock sannolikt att dessa bilder tillkommit i samband 
med konkursen och bouppteckningen efter Fritz Clar-
holms självmord; på väggen i salongen hänger fort-

farande porträttet efter Olof Clarholm, som en gång 
uppfört herrgården.

Det tog närmare åttio år innan skandalen med Fritz 
Clarholms självmord kom att bli en del av stadshis-
torien. I sin nyutkomna bok Det låg en stad vid Cla-

Karta 1923. Karta över Karlstad upprättad 1923 av stadsingenjör 
Gustaf Lovén. ”Folkmängden i staden uppgå nu till cirka 19 500 
personer. Ytterligare stadsdelar har kommit till såsom Kroppkärr, 
Sundsta, Lamberget, Sommarro, Sjöstad och Marieberg.”

”Orienteringskarta öfver Karlstad upprättad och utgifven 1893 av löjtnanten vid Värmlands Regemente Artur Svanström”



ra Elf pekar Erik Bengtson på en möjlig förklaring. 
Stadshistorikern C. E. Nyström fick ett anslag om  
4 000 kronor från stadsfullmäktige för att trycka hans 
två böcker, om Karlstad före branden, och det om de 
följande 50 åren. Till detta kom ”en frikostlig gåva” à 
1 000 kronor från Wermlandsbanken.”Är det därför 
det Clarholmska fallissemanget och följderna därav 
inte nämns med ett ord? Är det därför som Clarholms 
dödsår är felaktigt?” frågar sig Bengtson, och föreslår 
själv att ”Det som hände med konkursen och själv-
mordet var ju för alla rättänkande Karlstadsbor så chi-
kanerande att de inte kunde ha hänt – och om något 
inte hänt kan man ju inte skriva om det.”
Inte bara för stadens anseende, utan i synnerhet för 
Wermlandsbanken, för att inte tala om familjen Clar-
holm själv, var detta mycket känsligt.

”Han lånade en massa pengar ur sin egen bank och 
smutsade dess namn ordentligt. 30 år senare var 
det tillräckligt sopat under mattan för att Wermlands-
banken skulle låta avmåla sin före detta direktör och 
hänga porträttet i styrelserummet, konstaterar Erik 
Bengtson.”

Clarholms konkurs följdes av andra. Clarholms kom-
panjon Hjalmar Falk lämnade snart efter Fritz död in 
sin konkursansökan, denna uppvisande en brist på 
mer än en kvarts miljon. Lars Dalgren och Ove Mo-
berg, som färdigställde Nygrens stadshistoria efter 
hans död skrev 1958 hur ”Clarholm och Falk hade 
spekulerat tillsammans och bl.a. lagt ned stora sum-
mor i Bredane gods. De av Clarholm förskingrade 
beloppen utgjordes främst av änkors och faderlösas 
medel. Clarholms självmord följdes av andra. Då 
Fröding i den först nämnda dikten Atlantis talar om 
rikemän, som bestal andra, åstadkom nöd och elände 
men som slutligen bragtes till undergång och själva 
gav sig döden, hade han sålunda upplevt en liknande 
händelseutveckling i sin egen stad.”

Tingen, som skymta på botten
Äro ej klippor och revlar och skär
- ser du de glänsande slotten
ser du palatserna där?
Sagans Atlantis,
Drömmens Atlantis,
Världen, som sjönk, det är!

Skinande vita fasader
runt kring en skinande marmorborg,
heliga stoder i rader, gårdar och gator och torg!
Nu är det öde,
Hän genom staden
vandrar dess minne i sorg.

Guldet fick makt att förtrycka
rikmännens kast, en förnäm myriad
stal millionernas lycka
åt och drack och var glad,
vann sin förfinings
segrar, och nöden
växte med segrarnas rad.

Så efter mäktiga öden
sjönk och förgick Atlantidernas makt
folket, som själv gav sig döden
ligger i gravarna lagt
härligt begåvat
sjunket, förfallet
sist till sin undergång bragt

Erik Bengtson, vars historiska roman kretsar kring 
Fritz Clarholms uppgång och fall, kallar honom ”man-
nen bakom Värmlands okända Kreuger-krasch.” 
Bengtson ser ett direkt samband mellan publikationen 
av Frödings dikt Atlantis i Karlstad-Tidningen den 5 
mars 1892 och branden på Sommarro: 

”Några dagar efter publiceringen av den raskt kända 
dikten ”Atlantis” brinner så landeriet Sommarros corps 
de logi ner till grunden…Sommarro är för många en 
evig symbol för – just! – rikmännens kast, för försking-
raren Clarholm, för stortjuven Clarholm. För ynkedo-
men och kujonen Clarholm, han som smet iväg från 
livet!...Vem begriper inte för det första att det här är 
en pamflettdikt, för det andra att det finns ett solklart 
samband mellan branden och den här diktens uppdy-
kande i en beryktad skandaltidning?”

Artur Svanströms 1893 års ”Orienteringskarta öfver 
Karlstad” är lite otydligare, men markerar Sommaro 
efter branden 1892; ladugård, stall, och tjänstebostä-
der.
Efter självmordet, konkursen, och försäljningen inträd-
de en ny tid på Sommarro, som efter några ägarbyten 
styckades upp till försäljning, först avsett till de mer 
välbeställda. Mats Ronge ger följande beskrivning av 
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Sommarro från Klarälvsidan. T v herrgårdsbyggnaden. T h ar-
rendatorsbostaden med uthusbyggnader. Enligt Ingrid Andersson 
är mannen på bilden hennes farfar Jan-Erik Eriksson (1846-1916). 
Ronge (1958) har följande bildtext: ”Sommarro-området från 
älvsidan. I bildens mitt ”rättarbostaden” och i bakgrunden t h de 
stora uthusbyggnaderna. Foto taget på förvintern 1892 av August 
Malmborg.”



landeriets öden under åren som följde konkursen:

”För att återgå till Sommarro, kom efter bankdirektör 
Clarholm häradshövding Viktor Ryman som ägare till 
gården. Denne bodde där ett par år, varefter stället 
övertogs av jägmästaren Emil Guizetti…Under Gui-
zettis tid funnos såväl huvudbyggnaden som som-
marsalongen och flygelbyggnaden. Först sedan G. 
omkring 1890 lämnat Sommarro, nedbrann huvud-
byggnaden något år senare (1892). Jägmästare Gui-
zetti, som befarade att egendomen i egenskap av på-
stådd donationsjord skulle kunna gå honom förlustig, 
sålde gården till en f.d. järnvägsbyggare från Närke 
vid namn Johan Eriksson, en till naturen hård men 
samtidigt rejäl och rättvis person, vilken betytt mycket 
för Sommarros senare utveckling. E. var tidigare äga-
re till gården Skål i Ulfsby och ville nu göra Sommarro 
till ett förnämligt litet villasamhälle utanför staden dock 
icke med en mångfald mindre tomter, utan fastmer 
med en bebyggelse, som skulle passa ”ståndsperso-
ner” – såsom han själv uttryckte det. Särskilt angelä-
gen var E. att den första bebyggelsen vid dåvarande 

Hammarövägen (utefter Klarälven) skulle bli ”bättre” 
vilket också skedde. De vackraste partierna kring ek-
allén och kring flygelbyggnaden ville E. ej sälja alls. 
Tomtaffärerna kommo rätt snart igång, men det dröjde 
ända till år 1907 innan den avsedda bebyggelsen tog 
fart.…. Lantbrukare Eriksson…efterträddes år 1920 
eller 1921 av gårdsägaren Anders Jansson och lant-
brukaren Oscar Olsson.” 

Amelie Clarholm hämtade sig aldrig från skandalen. 
Hon överlevde sin make med nästan 40 år, och dog 
den 30 januari 1923, nästan 84 år gammal. Hennes 
resterande dagar var olyckliga. Efter makens själv-
mord lämnade hon staden, och efter att ha återvänt 
levde hon skyggt och undandraget, och, som det ver-
kar, på minnena från den gamla tiden innan katastro-
fen. ”Hennes minne var beundransvärt, och på höga 
ålderdomen kunde hon livfullt berätta om lifvet i Värm-
land i hennes unga år, då brukslifvet ännu hade glans 
och stil,” skrev Per, hans hustru Elin, samt sonen Fritz 
i nekrologen från 1923.

27

Bilden ovan.Sommarro i ruiner. Rester 
efter brand, murstock och skräp” 1892. 
I Ronge (1958) ”Ruinerna efter det 
nedbrunna Sommarro. August Malm-
borgs foto från senvintern 1892. 

Bilden t v. Sommarro herrgård år 1891.
Okänd fotograf, bilden tillhör Värm-
lands museum.



Per Clarholm
Av inte mindre intresse för Sommarros historia är so-
nen Per Clarholms biografi.
Per Clarholm var född under ett besök hos fabrikör 
E.C. Montans familj ute på Jakobsbergs gård år 1860. 
”Doktor Per Clarholm föddes på Jakobsberg. Hans 
föräldrar bodde visserlien på Sommarro, men det var 
under ett av moderns tillfälliga besök på Jakobsberg 
som den sedermera så kände kommunalmannen och 
läkaren den 12 juli 1860 såg dagens ljus i gårdens 
nordvästliga hörnrum.” Sonen Clarholm var klass-
kamrat med Gustaf Fröding och Mauritz Hellberg, och 
kom att ha betydande inflytande över stadens utveck-
ling, liksom sin far blev han stadsfullmäktiges ordfö-
rande. Hans största förtjänst var dock grundandet 
av Värmlands lasarett. Krönikörer har observerat hur 
mycket av Per Clarholms liv tycks definierat av hans 
vilja till revansch, av att återupprätta det skamfilade 
familjenamnet. 

I hans ganska omfattande efterlämnade papper söker 
man förgäves efter några personliga referenser till, el-
ler minnen av fadern. I tidningsintervjuer och tal talar 
han dock gärna om det gamla Sommarro, men det 
är nästan alltid minnesbilder över interiörer och möb-
lemang, med detaljerade beskrivningar av möbler 
och ägodelar, ofta med exakta beskrivningar på var 
de stått och vem som begagnat dem. Sommarro var 
för alltid borta, men efter pensioneringen köper Per 
Clarholm Alsters herrgård, som han inreder med dyra 
möbler som han inköpt på sina resor runt i världen, 
dels gamla möbler och tavlor från Sommarro, vissa 
som verkar ha stannat kvar i familjens ägo, andra som 
han tycks ha återköpt. 

När kung Gustaf V i juni 1926 besökte Karlstad i 
samband med Värmlands regementes trehundrårsju-

biléum, och för att avtäcka Christian Erikssons staty 
av Karl IX inmundigade konungen under denna fos-
terländska fest sin supé i Frimurarlogen på en ”Bords-
dekorationen var en matta av mossa, besatta med 
violer, jämte röda rosor i guldskålar vilka tillhört Oscar 
I.” Stadsfullmäktiges ordförande Clarholm hade själva 
konungen till bords och höll tal vid såväl galamidda-
gen som statyns avtäckande. Nya Wermlands-Tid-
ningen rapporterade entusiastiskt att konung Gustaf 
spisade sin stekta morkulla med sallad, sin gåslever i 
gelé, sin melon och jordgubbar med frusen grädde på 
pärlan i Per Clarholms samlingar, den Bernadottska 
servisen. ”Av intresse kan vara att nämna, att konung-
en med uppvaktning åt på en servis, som Karl XIV 
Johan erhållit som gåva av staden Paris, när han blev 
marskalk av Frankrike.” Reportaget om detta ligger 
prydligt sorterat i Per Clarholms samlingar som nu 
förvaras på Värmlandsarkiv.

Lasarettschefen, överläkaren, hedersledamoten av 
Värmlands Nation i Uppsala tycks mycket ha uppskat-
tat vara i händelsernas centrum. Inte bara urvalet i 
hans samlingar tycks organiserat att för att ge honom 
själv – och släkten Clarholm – det eftermäle han öns-
kat, han arbetade också målmedvetet på den rollen 
under sitt liv. Han njöt av att bjuda in utvalda grupper 
besökare, eller journalister från lokalpressen, för att 
berätta om sig själv, hans och hustruns släkt, och sitt 
nya hem Alsters herrgårds historia. Clarholm åtnjöt en 
enorm pondus, och reportagen från hans hem var un-
derdåniga, närmast insmickrande. Då Karlstads-Tid-
ningens reporter bereddes tillträde till det Clarholm-
ska hemmet på Alster för ett längre specialreportage 
för julnumret för 1939, beskrevs doktorn och hans 
hem på följande sätt:

”När doktor Per Clarholm var färdig med sitt stora be-
tydelsefulla livsverk som chef för Värmlands central-
lasarett 1928, hade han redan i god tid förut bestämt, 
att Alsters herrgård skulle bli hans och hans makas 
hem för återstående livsdagar. Budskapet om detta 
köp mottogs med glädje och intresse. Ty nu förstod 
man, att Alsters gamla herrgård gick mot en ny lycka. 
Doktor Clarholm är av födsel och ohejdad vana den 
genuine värmlänningen. Och både han och hans fru 
Elin Clarholm, den aristokratiska, kloka, och goda 
landshövdingedottern, ha ett utpräglat sinne och för-
ståelse för tradition, historia, och konst.”

”Den stora vita salen på nedre botten, där väggarna 
från golv till tak äro täckta med gammalt förnämligt 
porslin av världskända märken är något alldeles unikt. 
Här har varje sak och varje servis sin tjusande histo-
ria, och om inte alla äro så romantiska som den om 
den kungliga servisen i blått och guld. Köpmandottern 
från Marseille, sedermera drottning Desideria skänkte 
den en gång till en svensk. Till klenoderna i denna 
herrgårdssal hör bl.a. den förgyllda väggklockan med 
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Förmaket i nedre våningen. Foto år 1890.
Empiremöbeln, klädd i blått siden. På 1800-talet stod den på 
Apertin, men vid Charlotte von Gertens död 1875 förvärvades 
den på auktion av Fritz Clarholm, Pers far, som placerade den på 
Sommarro herrgård. Efter hans död flyttade änkan den till Sjötulls-
borg. Nästa anhalt blev lasarettsvillan, Per Clarholms tjänstebo-
stad, och slutligen Alsters herrgård.
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Förmaket i nedre våningen.
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den roterande jordgloben, det stora skulpterade och 
signerade 1600-talsskåpet. Långsoffan efter ena väg-
gen, i vilken nio fruar på en gång kunna få plats, stod 
en gång i det Clarholmska hemmet på Sommarro. ”På 
den låg jag, när staden brann 1865, säger doktorn. 
Han var då 5 år gammal och minns branden myck-
et väl.” Han berättar, hur han och andra småpojkar 
funno ett stort nöje i att samla papper och handlingar 
som med vinden kommo flygande ned mot Sommar-
ro – från det brinnande rådhuset. I den nedre hallen 
står Erik Gustaf Geijers föräldrars kassakista, i var-
dagsrummet Esaias Tegnérs skrivbord. Den bekväma 
karmstolen bredvid har tillhört Ebba Brahe. Samling-
arna i hall, galleri och salar i övre våningarna äro av 
stort intresse och värde. Stora salongen prydes av ett 
karaktäristiskt porträtt i olja av svärfadern, landshöv-
ding Curry Treffenberg, galleriet av dotterns porträtt 
– fru Clarholm – ung och skön, i vitt siden. ”De här 
korgarna, säger doktorn, och håller upp ett par vackra 
porslinskorgar, hade vi fyllda med julgott i mitt hem.”

Om väggarna pryddes med oljemålningar av Per 
och Elin Clarholm (1864-1948) och deras släktingar, 
var dock en person frånvarande; Fritz. Hans porträtt 
kom aldrig att hängas upp i sonens hem. Lasaretts-
chefen talade mycket och gärna, och tycks gjort så 
med charm och älskvärdhet. Men en sak talade han 
ogärna om: sin far. ”Jag kände inte honom, och han 
kände inte mig. Men det gick bra ändå,” skall han ha 
svarat på frågan om hur han förhöll sig till sin far. Nå-
got mer var inte att tillägga. Jo, förstås, ”Han dog.” 
Faderns avskedsbrev till honom och modern läste 
han aldrig, utan brände dem oöppnade, utan Amelies 
vetskap. De tragiska episoderna i famljelivet fann ing-
en plats i Per Clarholms återberättande av familjens 
framgångssaga. Karlstads-Tidningen återger versio-
nen den fått till livs från den gamle lasarettchefen:
”På en byrå står den Clarholmska dopskålen. I den 

lilla porslinsskålen har värden på stället och flera ge-
nerationer förfäder blivit döpta. Här finns reliker från 
fars och mors föräldrars släkt generationer tillbaka: 
mormors konstrika sybord och sekretär, soffor, bord, 
stolar, speglar, porträtt och fotografier. I lilla salongen 
med de ofördärvade tidstrogna gamla tapeterna, som 
föreställa landskapsbilder från både Italien och Grek-
land, står ett par vita fåtöljer. En gång ha de stått i 
Karlstads domkyrka. ”Kungastolarna” användes på 
den tid, då de kungliga på sina resor till Norge stan-
nade över i Karlstad. Allt vårdas med ömhet och om-
tanke, och värdfolket njuter av sitt vackra hem och 
dess minnen och skatter.” 

Historien om Sommarro blev, i Per Clarholms tapp-
ning, historien om dess objekt; en berättelse om anti-
kviteter och målningar, en berättelse i stort utan sub-
jektet Fritz. Den yngre Clarholm tycks ha haft ett gott, 
visuellt minne, och hans berättartalang var omvittnad, 
och glimtar av denna finner man fortfarande bland 
hans efterlämnade dokument på Värmlandsarkiv. 
Ett av de sista dokumenten i hans samlingar på Värm-
landsarkiv är ett brudtal han skrivit för en släktings 
giftermål två år innan sin död. Per Clarholm drar sig 
här tillminnes det första bröllop han bevistade, på sin 
barndoms Sommaro som åttaåring, 1868:

”När jag vill, kan jag för min inre syn i detaljer fram-
kalla bilden av bröllopssalen i den gamla vita gården 
vid Klara Elv och jag skulle än i dag kunna åtaga mig 
att åter placera de gamla nu spridda möblerna på 
sina rätta platser…På vardera sidan om vigselförrät-
taren stod en piedestal med en staty och därbredvid 
ett bord med en silverkandelaber och på väggen över 
hans huvud satt en gammal 1700-tals förgylld pendyl, 
som sena tiders barn nu få se på det gamla Alster. 
Omedelbart efter vigseln kringbjöds det på Cham-
pagne och konfekt och biskopen föreslog brudparets 
skål, sedan Kammarherre R. Cederström föredragit 
av honom författade verser. Hela bröllopssalen var 
full av stående bröllopsgäster, men i den gamla hörn-
soffan sutto fyra åldringar….Alla fyra voro de född på 
1700-talet och tre av dem hade framlevt sitt första 
decennium på det århundradet och de hade levat un-
der sex konungars regering. De gamla damerna hade 
alla vita mössor med banden knutna till en stor rosett 
under hakan och den gamle lagmannen, som hade 
kritvitt hår, satt och stödde sig mot sin käpp.” 

Per Clarholm dog barnlös 1942, efter att hela livet 
sökt upprätta familjenamnet efter faderns självmord. 
Merparten av Per Clarholms samlingar donerades 
till Nordiska museet, Alsters herrgård till Värmlands 
läns landsting, som använde den till konvalecenthem 
fram till 1970, därefter som Gustaf Frödings minnes-
gård, sedan 2003, efter att ha sålts för en krona, i 
Karlstad kommuns ägo. Clarholm d.y:s eftermäle är 
förvisso ett helt annat än hans fars. I den jubileums-

1937 års Sommarrokarta liknar den vi har idag, och avbildar ett 
område som ännu finns i levande minne bevarat. Ängsmarken 
mellan Östra och Västra Sommarrokolonien hade nu bebyggts, 
och blivit Fågelsångsvägen, Sommarrovägen och Lyckebovägen.
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Farfar köpte Sommarro gård

F
arfar, Jan-Erik Eriksson (1846-1916), var född i 
Svenshyttan utanför Karlskoga. Han köpte herr-
gården 1890 från en Jägmästare Guizetti, som 

ägde herrgården efter Clarholm. Landshövdingen 
hade sin häst på Sommarro gård. De hyrde in häs-
tarna. Det är farfar som sitter framför Sommarro herr-
gård på kortet i Mats Ronges bok. Gården brann ner 
1892. 1904 sålde farfar mark, som styckades upp. 
Byggnationen började 1907. Farfar var inte från en 
speciellt rik familj. Han var godsägare, jordbrukare, 
och rallare. Han köpte och sålde gårdar och tomter, 
han byggde och sålde. Han hade också köpt tomter 
på Torggatan, Östra eller Västra, har jag hört. Innan 
han köpte Sommarro hade han Skog herrgård i Ulfs-
by. Under de sista levnadsåren gick de med förlust. 
Farfar tog det hårt. 

Farmor Kristina, gift Eriksson, kom ifrån Ulfsby gård. 
När hon dog 1910 blev farfar ensam med en son. 
1911 eller så gifte farfar om sig med hushållerskan 
Edla, min styvfarmor. ”’När jag fick styvmor, då fick jag 
styvfar,’ sade far. ’Det var en sträng fostran.” 

Med Edla hade han Torsten, född 1912, och Ivan, född 
1914. Liksom pappa, Erik Adolf Eriksson född 1898, 
var de alla tre födda i rättarbostaden till Sommarro 
gård. Pappa bodde där till 1920, när herrgårdsägorna 
såldes. Farfar hade också ett fosterbarn, Anna, som 
bodde på Sommarro. Hon flyttade till Amerika. Kom 
på besök till Karlstad runt 1950. Hon visste mycket 
om gården. Hon var yngre än pappa. 

Farmor hade rätt gott ställt, och pappa fick ärva hen-
ne. Det var ganska mycket pengar, han fick en god 
man eftersom han var minderårig. ”Varför behöll du 
inte detta, varför sålde du?” undrade Ingrid ibland. 

Farfar dog 1916 i hjärtinfarkt, de hittade honom livlös 
i hans arbetsrum på Sommarro gård. Styvfarmor tog 
över huset och sålde det 1920 till en herr Olsson. En 
doktor Agwall hade köpte tomt här, och styckade av. 
Kanske på 40-50-talet. Jag vet inte riktigt, men tror 
det var ett behandlingshem, Ekallén 7, åtminstone för 
en kortare period.

Ivan gick till sjöss, och blev sedan hamndirektör. Han 
var född på Sommarro. Han lever inte heller, och 
hade inga barn. Torsten blev möbelhandlare, tog sig 
namnet Sonnelid. Pappa drev ett åkeri, hade taxi med 
gengasdrivna bilar.  

Pappa var 45 när jag föddes. Farfar var 66 när Tor-
sten Sonnelid föddes. Hans son, min kusin Bengt 
Sonnelid, har mer material. När Torsten avled var det 
också en artikel. 

”Tänk om man vore så förståndig att man skrivit ner 
allt detta, men det gjorde man ju inte. Man vet ju aldrig 
hur länge föräldrarna lever,” säger Ingrid.

Per och Karl Rudling i samtal med Ingrid Anders-
son, Hagagatan, Karlstad, sondotter till Jan-Erik 
Eriksson, Sommarro gårds sista ägare.

Rättarbostaden på vad som idag  är Ekallén 7 är en av Sommar-
ros äldsta byggnader. Här på bild från 30-talet. Inez, Gerd och Ulla 
Wenklo med systerdottern Monika Andersson.

skrift Landstinget i Värmland utgav för 150-årsminnet 
av sitt grundande 1863 framhålls, i underrubriksstora 
bokstäver, att ”Per Clarholm kommer för alla tider att 
framstå som den moderna sjukvårdens genombrotts-
man och portalfigur i detta län.” 

Även om omdömena om Per Clarholms personlighet 
varierar, för den lokalhistoriskt intresserade är kan-
ske Clarholms efterlämnade papper av större värde 
än hans antikvitetssamling. Trots deras luckor och 
medvetna blinda fläckar är det mycket tack vare just 

dem som vi 130 år efter Clarholmskraschen och herr-
gårdsbranden kan rekonstruera en hel del av livet på 
det gamla Sommarro, långt efter det att det levande 
minnet brutits.
Fotnot:
Författaren vill framföra sitt varma tack till Erik Bengt-
son, utan vars generositet med tid och bakgrundsma-
terial dessa rader inte skulle varit möjliga.




