
 

 
 

Om Almen och tillkomsten av kommunens representationsvåning 

Per Wiker 

 

Almenkvarteret 
När Tingvalla fick stadsrättigheter 1584 av Hertig Carl, Gustav Vasas yngste son, och 

Karlstad grundades, var invånarantalet bara runt 150 personer. Befolkningen var dessutom 
till stora delar centrerad kring Stora Torget och trähusen låg tätt inpå varandra. Tack vare 
stadsrättigheterna blev Karlstad precis det handelscentrum som Hertig Carl avsett och staden 
växte sakta, men säkert. Fortfarande var det i stort sett kring torget den stora tillväxten 
skedde – och det blev så klart ännu trängre mellan husen. Kvarteren lite längre bort, som 
Almen, hamnade lite i periferin och här byggde stadens borgerskap så småningom sina hus, i 
en då närmast lantlig miljö; husen i Almen var de sista innan stadens utmarker tog vid. När 
Karlstads brann 1865 var det förödande med ett kompakt centrum byggt i trä och nästan hela 
staden förintades på en dag. Men kvarteret Almen, på andra sidan dåvarande 
Skutbyggaregatan (nuvarande Fredsgatan), klarade sig undan lågorna tack vare sitt läge 
bakom en skyddande barriär av träd och en liten park (Telegrafhuset var ännu inte byggt). 
Tack vare detta finns nu ett helt kvarter som visar spåren av det gamla Karlstad. Efter 
branden, när Karlstad byggdes upp på nytt, förblev Almen till stora delar orört och husen blev 
med tiden slitna och nedgångna.  

Det har växt fram en bild av att stadens politiker och tjänstemän ville jämna hela kvarteret 
med marken och att några tappra eldsjälar räddade husen från förgängelsen. Det är inte en 
helt rättvis bild; staden är hela tiden engagerad i vad som ska hända, skyddar husen i planer 
och uttrycker aldrig någon annan ambition än att bevara kvarteret – men att det ska ske på 
rätt sätt och utifrån de förutsättningar som finns. Man får betänka att staden inte ägde något 
av husen; de var privatägda och staden hade inte heller lika stora ekonomiska muskler som 
idag. Det som staden möjligen kan kritiseras för är en i vissa fall bristande kommunikation 
och otydlighet i hanteringen, visserligen beroende på att man faktiskt inte visste vad man 
ville, men det gav ändå upphov till osäkerhet och onödiga spekulationer kring vad som skulle 
hända. 

 

Om gårdarna och husen i Almen 
Först kan det vara bra att titta på vilka hus det handlar om. I nordöst ligger det hus som 

denna artikel främst handlar om, Landshövdingegården, där kommunens 
representationsvåning finns en trappa upp. I bottenvåningen finns en lokal som hyrs av en 
förening samt ett antikvariat. Tomten finns inritad på karta redan 1696 men det är först 
senare som den bebyggs. Kanske sker det i samband med en annan av Karlstads förödande 
stadsbränder, år 1719, som leder till att borgmästare Leonard Johan Ringer plötsligt står utan 
bostad – för han bor i Landshövdingegården i mitten av seklet, som den enligt vissa den första 
hyresgästen. Vid sekelskiftet 1700/1800-talet bor under kortare eller längre tid Värmlands 
läns fyra första landshövdingarna i gården (därav namnet); det vill säga i tur och ordning 
Johan Gustaf Uggla, Nils Silfverskiöld, Arvid von Nolcken och Axel Pontus von Rosen. Det var 
troligen Uggla eller Silfverskiöld som byggde på huset med två våningar och huset fick sin 
nuvarande utformning. Till gården hörde tre uthuslängor. Den västra är idag riven, den östra 
står kvar, liksom den södra (om än något förkortad). I den östra finns i dag bland annat en 
hantverksbutik och den södra hyrs av kultur- och fritidsnämnden för arrangemang på 
innergården. Parallellt med den västra längan hade Doktorsgården sina uthus. Uthuslängorna 
innehöll bland annat ladugård, höränne, loge, vedbod, tvättstuga, nattstuga, 
spannmålsmagasin och under en tid ett brännvinsbränneri. Efter von Rosen bodde här Karl 
Gustav Nyström (magasinsförvaltare och kunglig kamrer) och Olov Salomon Lindmark 
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(häradsskrivare), därefter kronofogde Gustav Mauritz Nygren (som var svåger till Salomon 
Lindmark). På senare tid inrättades flera, mindre lägenheter i huset och mellan 1937 och 
1955 bodde exempelvis konstnären Stefan Johansson i en av dem. Krögaren Henry Odén, som 
ägde Stadshotellet och senare även Landshövdingegården, använde under en tid lägenheterna 
som personalbostäder för sina anställda. 

Bredvid Landshövdingegården ligger Doktorsgården. Tomten var bebyggd på 1700-talet 
men nuvarande hus är från början på 1800-talet. Här har bland annat två av stadens mest 
kända doktorer bott (därav namnet), Petter Sundberg och Erik Högberg. 1838 köptes gården 
av Erik-Gustaf Geijers svärfar Knut Lilliebjörn, som dock aldrig hann flytta in innan han 
oväntat avled. I stället flyttade sonen Henrik Lilljebjörn in. 1873 köptes gården av förvaltaren 
vid Skoghalls sågverk Per Wilhelm Dahlgren och gården har därför också kallats för 
Dahlgrensgården. Sonen Johannes Wilhelm Dahlgren, Djursholm, övertog gården och ägde 
den när diskussionerna om Almen gick som hetast. 

Söder om Doktorsgården ligger det som i dag kallas för Flachska gården. Den uppfördes på 
1600-talet i en våning, men byggdes i början av 1800-talet på med en våning. Den köptes 
1831 av Erik Gabriel Flach och stadens första postkontor huserade i den västra flygeln. Efter 
Flach övertogs gården av L.G. Wennsten och den förblev i släktens ägo under en lång tid. 
Rivningslov för Flachska gården lämnades in 1951, men köps då i stället in av Thorild Geijer 
som rustar upp gården med hjälp av arkitekten Arvid Klosterborg. På södra delen av Flachska 
gården fanns flera uthus, bland annat Karlstads sista svalgångsbyggnad.  

Söder om Landshövdingegården låg Tidholmska gården eller Hantverkargården som den 
också kallats. Tomten var inritad redan i början av 1700-talet men bebyggdes troligen på 
1850-talet av repslagarmästare Johan August Tidholm. Han var morbror till fabrikör Gustaf 
Adolf Andersson, som 1860 öppnade den verkstad som senare blev senare KMV, numera 
Metso. Efter det har bland annat kommissionären Anders Gustav Andersson, grosshandlare 
Carl Sjöstedt, skräddarmästare Kjellgren bott där och Mamsellerna Eriksson hade kakaffär där 
en tid. Huset revs 1961. Söder om Tidholmska gården låg Roos bageri/Bergmans gård. Den 
byggdes i mitten av 1800-talet av bagarmästare Thure Roos och övertogs av smeden Bergman 
runt 1860. Väster om dessa gårdar, ungefär vid ingången till dagens stadshus, fanns bland 
annat ett hus som kallades för ”kopparslagarens hus”.  Från 1860 ägde och ägde smeden Knut 
Bergman tomten, där han också hade sin smidesrörelse. Lärlingar var bland annat Lars 
Magnus Ericsson och Carl-Johan Wennberg. Lars Magnus flyttar sedan till Stockholm och 
grundar 1876 L.M. Ericsson och byggde telefonapparater åt svenska folket. Carl-Johan 
grundar Wennbergs i Karlstad 1875. 

I huset bredvid på Drottninggatan fanns en tid en magasinsbyggnad som tillhörde Flachska 
gården och som anslöt till svalgångsbyggnaden. Längst i sydväst, där Drottninggatan och 
Pihlgrensgatan möts, låg ett hus som uppfördes i slutet av 1800-talet och som bland annat var 
lärarinneseminarium under en tid; det var bland annat här som Nils Ferlin gick sin första tid i 
övningsskolan i början av förra seklet. 

 

Början på historien 
Den allmänna uppfattningen bland karlstadsborna tycks ha varit att husen i kvarteret 

Almen var ”ruckel och råttbon” och det verkar inte ha funnits någon större opinion att bevara 
eller rusta upp kvarteret – tvärtom. Under 1930-talet börjar frågan om Almen komma upp på 
agendan och inställningen till kvarteret tycks också sakta förändras. Ett startskott verkar vara 
Flachska gårdens ansökan om att få bygga på huset med två våningar för att man ville lägga ut 
det till försäljning. Det behövdes fler våningar för att det skulle vara ekonomiskt gångbart, 
konstaterar man. Man erbjuder till och med staden att köpa gården 1937, men staden avböjer. 
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Den annonserade försäljningen får dock den effekten att föreningar som ”Samfundet för 
byggnadsvård” och ” Hembygdsgillet i Karlstad” med Sigurd Gustavsson i spetsen engagerar 
sig i Almen-frågan, vilket sätter i gång processen med debatter, skrivelser och förslag (året 
efter, 1939, publicerar Hembygdsgillet i Karlstad stridsskriften ”Rädda Almen!”). I februari 
1938 börjar uthusbyggnaderna till Tidholmsgården att rivas – även om det bara är för att 
flyttas lite närmare boningshuset. Det ses dock som ett tecken på att någonting är i görningen 
i kvarteret, kanske gjorde man plats för ett nytt hus, och Hembygdsgillet i Karlstad sätter in 
annonser i tidningarna för att göra karlstadsborna uppmärksammade på situationen. Den 15 
mars 1938 lyckas man också mobilisera sex ledamöter i stadsfullmäktige att underteckna en 
motion till stadsfullmäktige om Almens bevarande. Motionen är i stort sett ett upprop för att 
låta Almen vara. Staden tar under tiden fortlöpande fram planer och förslag för vad man vill 
göra, men man verkar inte helt säker vad man egentligen vill. I ett förslag finns exempelvis ett 
fyravåningshus inritat ungefär där Stadshuset senare byggdes.  

 

Ernst Spoléns förslag 
I mars 1939 får arkitekten Ernst Spolén i uppdrag av staden att komma med förslag på vad 

man skulle kunna göra med Almen. Spolén hade en viss Värmlandsanknytning; han växte upp 
i Fryksände, men var bosatt i Stockholm och jobbade bland annat med Ragnar Östberg vid 
bygget av Stockholms stadshus (med särskilt ansvar för möblerna – han formgav exempelvis 
möblerna i Gyllene Salen och salen Tre kronor). Senare, under 1940-talet, flyttar Spolén till 
Karlstad och öppnar egen arkitektbyrå. Spolén var för övrigt svåger med konstnären Ivar 
Arosenius, känd bland annat för barnboken ”Kattresan”. Spoléns förslag presenteras för 
drätselkammaren (vilket i dag motsvaras ungefär av kommunstyrelsen) i maj samma år och 
innehåller en ambitiös skiss som bland annat innebär att Doktorsgården och 
Landshövdingegården blir lekstuga respektive barnkrubba – omgiven av plaskdamm, sandhög 
och lekstadion. Uthuslängorna föreslås bli vandrarhem (utom en som föreslås bli idrottshus), 
och vidare föreslås det skolträdgårdar, lekträdgårdar och köksträdgårdar, ABF ska inhysas i 
Tidholmsgården och Flachska gården ska inrymma Värmlands hemslöjd. Såväl 
byggnadsnämnden som drätselkammaren är skeptiska till förslaget och menar att det är för 
stora ingrepp i miljön. Man bordlägger ärendet och ger uppdrag åt intendenten på Värmlands 
Museum Helge Kjellin att tillsammans med Ernst Spolén samt stadsarkitekten avge ett 
yttrande. Tyvärr glömmer man att meddela Kjellin detta uppdrag, så något yttrande kommer 
aldrig in (mer om det senare). Spoléns utredning tas upp igen under sommaren i 
drätselkammaren men bordläggs igen och något egentligt ställningstagande kring 
utredningen verkar inte ske, av protokollen att döma.  

 

Samfundet för Hembygdsvårds och Dr Erik Lundbergs förslag 
Under arbetet med vad som ska hända med Almen har staden begärt, och också fått, beslut 

om byggnadsförbud från Länsstyrelsen men när staden nu ber om förlängning av förbudet 
överklagas det av tomtägarna i Almen – de vill helt enkelt komma i gång med att bygga - eller 
sälja. Nu kan de göra vare sig det ena eller andra. Frågan ligger dock fortfarande på is och i 
januari 1941 stöter Hembygdsgillet på i drätselkammaren för att få veta vad som ska hända. 
De föreslår samtidigt att Dr Erik Lundberg på Riksantikvarieämbetet i samråd med Samfundet 
för Hembygdsvård ska bedöma kvarteret Almen och att Hembygdsgillet utifrån detta ska få i 
uppdrag att komma med ett nytt förslag för Almen. De får gehör och drätselkammaren ställer 
100 kronor till Hembygdsgillets förfogande för den utredning med förslag till åtgärder i 
ärendet ”som gillet ansåge bäst befordra de av hembygdsgillet framförda önskemålen”. Inför 
detta beslut har museichefen Helge Kjellin skrivit ett brev till staden. Nu har han nämligen 
blivit varse att han tydligen blivit tilldelad ett uppdrag i juni 1939 – vilket han inte haft en 
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aning om. Visserligen har han varit utomlands mycket, men ändå. Han finner det hela 
anmärkningsvärt och meddelar i förbigående att han råkar veta att inte heller stadsarkitekten 
har känt till uppdraget. Stadsarkitekten själv har för Kjellin, en smula surt får man förmoda, 
förklarat detta förhållande med att stadsarkitektkontoret sedan två år inte längre får 
stadsfullmäktiges handlingar! Under 1941 arbetar Hembygdsgillet vidare och kan i januari 
1942 presentera ett ”saneringsförslag”, som kanske snarare får ses som Dr. Lundbergs och 
Samfundet för Hembygdsvårds förslag. I förslaget omvandlas Landshövdingegården till tre 
bostäder. Uthusen kan man inte nyttja utan att deras särprägel förloras konstaterar man, men 
de ska ändå bevaras, i ”museal form”. För Doktorsgården föreslår man att undervåningen 
omvandlas till två lägenheter medan övervåningen blir en ”ståtlig representationsvåning”. 
Med tanke på vad som senare händer i grannhuset Landshövdingegården kan man notera den 
specifika benämningen på våningen, även om det troligen inte är en representationsvåning för 
staden man avser. Även Flachska föreslås bli bostäder, såväl huvudbyggnad som flyglar. 
Tidholmska gården föreslår man ska rivas och ersättas av ett helt nytt hus (som dock ska likna 
det gamla). De totala kostnaderna beräknas till 416 700 kronor (vilket motsvarar runt 9,5 
miljoner kronor i dagens penningvärde), fördelat på 228 700 kronor för renoveringar och 
188 000 kronor för utköpet (det senare rakt av räknat på taxeringsvärdet). Man tycks inse att 
det är väldigt mycket pengar, i synnerhet som man själv hänvisar till den pågående 
ekonomiska krisen när man har svårt att få in nödvändiga uppgifter, så man föreslår att det 
som i Stockholm ska skapas en ideell byggnadsförening eller stiftelse som sedan hyr ut 
bostäderna. 

Ungefär samtidigt kommer ett brev från bröderna O.A. Wennsten och Eric Wennsten, som 
äger Flachska gården, med en undran varför det går så långsamt med arbetet. De har helt 
enkelt tröttnat på långbänken, som för Flachskas del som vi sett inleddes runt 1933. De blir 
bakbundna av att inte veta vad som händer – de kan vare sig bygga om eller sälja. Wilhelm 
Dahlgren som äger Doktorsgården, ansluter i ett brev till bröderna Wennstens upprop. Den 30 
mars 1942 tar drätselkammaren upp Hembygdsgillets utredning och säger sig visserligen gilla 
idéerna men konstaterar, föga förvånande, att det inte finns pengar till det och ger nu 
byggnadsnämnden i uppdrag att göra ett eget förslag på stadsplan för kvarteret.  

 

Krögaren Henry Odéns förslag  
Under tiden kliver en ny aktör in i bilden. Det är krögaren på Stadshotellet Henry Odén. 

Han drivs av tanken att rädda Almen och har blivit inspirerad av Sigurd Gustavssons arbete i 
Hembygdsgillet i Karlstad. Först försöker han dra ihop ett antal intressenter själv för att 
finansiera en stiftelse, men det går trögt. Då beslutar han helt enkelt att göra det på egen hand 
och bildar Fastighetsbolaget Almen med sin mamma och sina systrar och 1943 inleder han ett 
engagemang som ska pågå i tretton år. Först går han till direktör Wahlström och får av honom 
köpa Landshövdingegården. Därefter köper han Doktorsgården. Henry Odén har dock inte för 
avsikt att ha husen för egen del, även om han under tiden använder en del av husen som 
personalbostäder. Han har helt andra planer och i februari 1944 lämnar han en skrivelse med 
sina förslag till drätselkammaren. Odén har noterat att flera städer har inrättat så kallade 
”ungdomsgårdar” och föreslår att detsamma ska ske med Almen. Doktorsgårdens övre våning 
föreslås bli konditori och Landshövdingegårdens övre våning en klubblokal. Dessa kan bära 
sig själv ekonomiskt, möjligen, men för verksamheten i längorna där ungdomsföreningarna 
ska hålla till behövs bidrag från staden. Han har redan bollat frågan med en arkitekt – men vill 
veta vad staden tycker i frågan innan han tar fram mer detaljerade ritningar. 
Drätselkammaren tillsätter en kommitté (Almenkommittén) för att diskutera frågorna och 
kommunicera med Odén och detta visar sig bli en segdragen process. Odén och hans arkitekt 
ritar vidare och i maj 1944 lägger Odén fram ett förslag till Almenkommittén, framtaget 
tillsammans med arkitekten Arvid Klosterborg, inklusive en ekonomisk kalkyl. Arvid 
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Klosterborg var baserad i Lidingö, Stockholm och hade bland annat som chefsarkitekt 
ansvarat för de senaste årens utveckling av tivolit på Gröna Lund, liksom restaureringen av 
Furuviksparken i hemstaden Gävle och nöjesavdelningen på Stockholmsutställningen 1930. 
Landshövdingegården föreslår Klosterborg ska bli klubbrum till de olika föreningarna. 
Doktorsgården föreslår man ska byggas ihop med Landshövdingegården och övervåningen 
ska bli konditori, medan skytte- och idrottsföreningarna får undervåningen. Flygeln (vid 
Flachska gården) föreslås få användas av hemvärnet. Uthuslängorna föreslås bli 
föreläsningssalar och vävsalar (Doktorsgårdens) och lokal för Lottakåren 
(Landshövdingegårdens). Tidholmska gården ska enligt förslaget hyras ut och även inhysa en 
bostad för vaktmästare (vilket lär behövas när man ser på alla aktiviteter och föreningar som 
ska samsas i kvarteret). Det föreslås även att ett nytt hus ska uppföras längs Drottninggatan 
med biograf, skjutbana, badmintonhall och en butik för sportartiklar. Kalkylen visar på en 
initial kostnad för renovering på 1,1 miljoner kronor (vilket motsvarar ca 24 miljoner kronor 
idag). Den årliga driftkalkylen visar på utgifter på 63 000 kronor per år, men även inkomster 
på 79 000 kronor. En ren vinstaffär för staden alltså! Förslaget justeras en smula sedan 
kommittén reagerat på att det fanns en biograf inritad i det nya huset vid Drottninggatan - 
vilket ansågs olämpligt att ha i frestande närhet till ungdomarna. Den nya kalkylen hamnar 
ändå på 11 000 kronor i plusresultat varje år. Odéns villkor för att överlåta fastigheterna (och, 
får man ha i bakhuvudet, en omfattande ungdomsverksamhet) till staden var att bygget skulle 
börja senast under samma höst, vilket förlängs till den 1 juni 1945 för att de skulle hinna 
undersöka intresset bland föreningar. Ett sådant första möte hålls den 4 januari 1945, med 
föreningar och organisationer där man samlar in synpunkter och idéer.  

 

Fortsatta förhandlingar 
Staden börjar vid det här laget verka lite klämda över hur situationen har utvecklat sig och 

försöker förhandla så gott det går med Odén och föreslår rent av att staden ska få överta 
tomterna utan de specifika villkoren, som till exempel att bygga ett nytt hus vid 
Drottninggatan. Det är Odén givetvis inte intresserad av och under tiden har han köpt 
ytterligare en gård, den Tidholmska gården, så nu äger han genom sitt bolag en betydande del 
av Almen-kvarteret. Stadsfullmäktige avsätter vid sitt sammanträde i maj 1945 ändå 11 500 
kronor för att utreda en ungdomsgård/hembygdsgård i kvarteret Almen, en utredning som 
presenteras av Odéns arkitekt Arvid Klosterborg i november 1945. Totalkostnaden är 
oförändrad, men det finns smärre justeringar och preciseringar av lokalerna, bland annat 
kring det nya hus man föreslår med badmintonhall, lekhall och bowlingbana längs 
Drottninggatan. Bowlingbanan tycks ha tillkommit som ersättning för biografen. Fortfarande 
är kalkylen att inkomsterna ska överstiga kostnaderna, med 31 400 kronor.  

Nu börjar staden genom Almenkommittén på allvar dra öronen åt sig och det verkar som 
att man börjar känna att det hela har tagit för stora proportioner och att man blir inmålad i ett 
hörn. Man säger att man hellre vill börja i mindre skala, att fler stadsdelar kunde få 
ungdomsgårdar än bara centrala Karlstad och i april 1946 meddelar man Odén officiellt att 
man inte kan köpa gårdarna på de villor som lämnats. Man beslutar dock i samma veva att 
tillsätta en kommitté som ska se över lokalfrågan för ungdomarna och kollar en gång till med 
Odén, för säkerhets skull, om man inte kunde få köpa ändå, utan att uppfylla villkoren…? 
Svaret från Odén är fortsatt nej, men han tar i svaret till synes lite överraskande upp frågan 
om den nyuppfyllda Sandholmen vid Värmlands Museum och om det kanske kan bli en 
restaurang där - kanske rent av med spriträttigheter? Här får vi stanna bandet lite. Henry 
Odén var vid denna tid indragen i en fejd med krögaren Ego Holm på Grand Hotell (som också 
ägde restaurangen i Stadsträdgården). 1947 skulle det nämligen hållas en stor utställning på 
Sandgrundsudden, med ett stort antal besökare. För att dessa skulle äta och dricka gott 
behövdes det en restaurang på området, i alla fall tillfälligt. Den 13 augusti 1945 lämnade Ego 
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Holm in en skrivelse till staden med sin intresseanmälan och bara två dagar senare inkom en 
ungefär likalydande ansökan från Odén. På Holms sida var man övertygade om att någon 
inom stadens organisation hade läckt. Hur det var med den saken är inte lätt att veta, men 
som vi ser var kontakterna mellan staden och Odén nära och förtroliga. Staden är synnerligen 
engagerade i själva utställningen. Eftersom Sandgrundsudden fortfarande bestod av holmar 
beslöt staden att fylla ut området – det var alltså nu som dagens Sandgrund skapades. Snart 
kom önskemål om att den nya restaurangen borde ha fullständiga rättigheter, vilket som ett 
brev på posten väckte stadens nykterhetsvänners engagemang och motstånd. När frågan 
skulle avgöras i stadsfullmäktige den 27 juli 1946 stod alltså två intressenter mot varandra, 
Ego Holm och Henry Odén. Den senare hade lierat sig med de starka nykterhetsivrarna, ett 
inte helt otaktiskt drag. I omröstningen vann dock Ego Holms förslag ändå med en rösts 
övervikt. Snöpligt nog blev det trots allt ingen restaurang på Sandgrund i slutändan den här 
gången, eftersom det behövdes ett godkännande från regeringen - vilket man inte fick. Det är 
mot bakgrund av denna strid som Henry Odéns nya inspel i förhandlingen i den parallellt 
pågående Almenfrågan kan ses. Odéns nya krav är alltså att han mot spriträttigheter och 
restaurang på Sandgrund kan tänka sig ett överlåtande. Utställning hölls förresten ändå, men i 
Stadsträdgården.  

 

Ny spelplan 
Det går det ett par år och 1949 har Odén fått en ny idé som han presenterar i en skiss för 

Almen, med bostadshus och affärer och han vill nu låta staden hyra Landshövdingegården, 
Doktorsgården, uthuslängor och Tidholmgården av honom. Staden tackar nej till förslaget. Det 
ligger för långt från ungdomsgårdstanken - och dessutom har man nu köpt en del av Sundsta 
Herrgård som kommer att användas som ungdomsgård. Kanske börjar Odén nu förstå att det 
nog inte blir något av hans stora planer för ungdomen i Karlstad. Kanske ägnar han själv 
mycket tid just nu åt sin bok ”Bland kungar och kavaljerer i Värmland” som utkommer 1955. I 
1951 lämnas en ansökan om rivningslov för Flachska Gården. Thorild Geijer, avlägsen släkting 
till Erik Gustaf Geijer, köper i stället och rustar upp gården med hjälp av Arvid Klosterborg 
(alltså samme man som hjälpt Odén med skisserna kring Landshövdingegården och 
Doktorsgården – för övrigt även Stadshotellet). Flachska gården blir alltså aldrig en del av 
Odéns fastighetsportfölj. 

I juli 1956 avlider Henry Odén plötsligt, 64 år gammal, vilket såklart ändrar spelplanen 
fullständigt. Redan i september 1956 nämner fastighetschefen i en skrivelse för första gången 
ett nytt problem som staden står inför; han påtalar lokalbristen i Rådhuset där stadens 
administration sitter och pekar på möjligheterna att förlägga ett nytt kombinerat nämndhus 
och polishus i Almen - genom att köpa Odéns fastigheter. Vid sitt sammanträde den 18 
oktober 1956 beslutar stadsfullmäktige att köpa berörda fastigheter av Henry Odéns dödsbo, 
man köper allt utom Flachska gården (som Odén aldrig kunde förvärva) och köpesumman är 
537 000 kronor, vilket idag motsvarar ca 7,5 miljoner kronor. Nu äger staden plötsligt en stor 
del av kvarteret och planeringen kan ske mer ordnat och långsiktigt. Man får också betänka 
att det fortfarande bor hyresgäster i husen. Kostnaderna för renoveringar beräknas till 
242 000 kronor. 

 

Hotande bränder 
Nu följer ytterligare ett par år av välbehövligt lugn i frågan, men den 22 augusti 1959 

kunde allt ändå ha fått ett tragiskt slut. ”Karlstadspyromanens” allra första natt kunde 
nämligen ha avslutat hela Almens historia. En av de fem platser som pyromanen Lennart 
Ekvall tände på var nämligen just i Almen. Han försöker sätta eld på längan längs Fredsgatan 
genom att stoppa papper i ett katthål, men branden upptäcks genom en slump av en 
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förbipasserande och längan kan räddas. Denna första natt tände han på ytterligare fyra 
platser och senare samma sommar brände han ner Stadsträdgårdens restaurang. Ytterligare 
två gånger är det för övrigt nära att Almen brinner ner. Den 17 december 1960 inträffar en 
brand i undervåningen på Landshövdingegården. Orsaken var troligen att någon tömt en 
askkopp i en papperskorg. I en av lägenheterna bodde en frånskild servitör på Stadshotellet. 
Han ordnar denna dag en liten fest med en kompis och en kvinnlig granne från övervåningen 
och troligen är det en av gästerna som oförsiktigt tömmer askkoppen i en papperskorg i 
lägenheten innan de två männen går för att ”dricka grogg på Stadskällaren”. Grannen, som har 
sin son med sig, har de först lett upp till sin lägenhet eftersom hon blivit för berusad. Branden 
upptäcks även här i tid och kan släckas. Ingen döms för branden. Den 1 oktober 1961 inträffar 
den tredje branden inom bara ett par år. Under natten brinner det först i Haga, sedan i 
Landshövdingegården och sist på Kvarnberget. Branden i Almen började under en 
vindstrappa men upptäcktes av två kockar som bodde i huset, troligen anställda på 
Stadshotellet, och än en gång kommer Almen undan med blotta förskräckelsen.  

 

Nytt nämnd- och polishus  
I januari 1960 tillsätter staden en kommitté med uppdrag att utreda frågan om ett nämnd- 

och polishus. Att det ska vara ett gemensamt hus beror givetvis på att polisen fortfarande är 
kommunal, den blir statlig först 1965. I september 1960 granskar kommittén inkomna förslag 
men man har redan nu insett att det inte kommer att vara möjligt med ett gemensamt hus – 
helt enkelt eftersom det inte finns utrymme för utbyggnad om det skulle behövas. Det är 
proppfullt redan från start. Ett nämndhus föreslås ändå, men en tanke som diskuterats att låta 
polisen vara i Rådhuset i stället funkar inte, utan man föreslår nu att ett nytt hus för polisen 
ska byggas i kvarteret Freja. Polishuset beräknas kosta 2,5 miljoner kronor men staten 
förväntas stå för 800 000 av denna summa (en del av polisen är faktiskt redan statlig, 
nämligen den så kallade Statspolisen som tillkom efter händelserna i Ådalen 1931). I 
Rådhuset föreslås i stället de sociala nämnderna, överförmyndaren, familjerådgivning, 
bostadsförmedling, uppbördsverket, stadsfogdekontoret samt ”eventuellt” Karlstads 
Bostadsaktiebolag och Karlstads Bussaktiebolag sitta. I nämndhuset, som beräknas kosta 4,5 
miljoner kronor, ska drätselkammaren, stadskansliet, drätselkontoret, fastighetskontoret, 
byggnadskontoret, byggnadsnämnden, organisationsnämnden och skolstyrelsen sitta. Ett 
principbeslut om nämndhus tas i stadsfullmäktige den 20 oktober 1960 och 7 miljoner kronor 
avsätts också för att bygga de båda husen. 

En komplikation är att konstnärerna Lars Sjögren, Harry Sandberg och Herman Reijers 
sedan en tid hyr lokaler i Almen och har sina ”primitiva ateljéer” i ett av de gamla husen 
(Tidholmska gården). I stadsfullmäktige beslutas i april 1961 att de ska vräkas, med 
motivering att de inte betalat hyran. Det har de nog inte heller, det rapporteras nämligen att 
de har försökt få staden att acceptera konst för hyran i stället för pengar, vilket staden inte 
accepterat. Däremot betalas deras hyresskuld på 1 066 kronor av Karlstads FCO (Fackliga 
Central Organisation) – som får konst i utbyte.  

Centrala Byggnadskommittén lämnar i maj 1961 sitt förslag på nytt nämndhus och den 
totala kostnaden beräknas till 5 910 000 kronor. Utöver detta uppskattas 
renoveringskostnader för de byggnader som ska vara kvar till 300 000 kronor. 
Drätselkammaren beslutar samma månad att godkänna detta och ger uppdraget att ”i 
erforderlig omfattning låta påbörja restaurering av tre st kulturhistoriska byggnader”. Man 
tar också upp namnfrågan – och beslutar att kalla det för ”stadshus” i stället för ”nämndhus” – 
det är alltså nu, i maj 1961, som ”Stadshuset” får sitt namn.  

Stadsarkitekt Per Lagergren sätter genast i gång med sitt arbete och på hans förslag (i 
samråd med Riksantikvarieämbetet) godkänner byggnadsnämnden i augusti 1961 att 
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rivningsarbetet kan påbörjas. Det som ska rivas är bland annat Doktorsgårdens och 
Landshövdingegårdens uthuslängor. Även Tidholmsgården rivs nu vilket innebär att de fyra 
konstnärerna slutligen vräks, vilket de givetvis ogillar öppet i tidningarna. Fastighetschef 
Harald Grude har dock ingen förståelse utan konstaterar krasst att staden inte har någon 
skyldighet att ”skaffa lokaler till konstnärer”.  

 

Arbetet går vidare 
I september är Lagergren klar med sin utredning. Han föreslår att Doktorsgården ska göras 

om till bostäder och för Landshövdingegården föreslår han att undre plan ska inrymma en 
konsthantverksbutik och turistbyrå, medan övervåningen föreslås bli en 
representationsvåning för stadens räkning. I förslaget ingår även nödvändiga renoveringar. 
Drätselkammaren beslutar i september 1961 dock enbart om reparationerna och de 
nödvändiga rivningarna vid septembersammanträdet - vad byggnaderna i övrigt ska 
användas till skjuter man på framtiden. Kanske känner man nu att det går lite väl fort med att 
specificera den framtida användningen. 

På drätselkammarens sammanträde den 13 november 1961 är frågan om Lagergrens 
utredning från september uppe igen. Riksantikvarieämbetet har under tiden kommit med ett 
formellt godkännande av ett nytt nämndhus (visserligen med förbehållet att fasaden mot 
Almen ska putsas) och man tillstyrker ”livligt” stadsarkitektens förslag i övrigt. 
Stadsombudsmannen (motsvarar idag kommundirektör) Gustaf Palmér redogör för 
drätselkammaren att han varit i underhandskontakt med Riksantikvarieämbetet och de har i 
sin tur rekommenderat att staden ska anlita slottsarkitekt Ragnar Jonsson, Stockholm för 
uppdraget att komma med slutligt förslag på restaureringen samt hur byggnaderna ska 
disponeras. Drätselkammaren beslutar i enlighet med Palmérs förslag och nu kommer de 
första protesterna, från herr Ander, det vill säga Nya Wermlands-Tidningens direktör Gustaf 
Ander som var ledamot i drätselkammaren vid denna tidpunkt. Han motsätter sig att 
Landshövdingegården ska användas för representation och säger att för ”dylika ändamål finns 
Stadshotellet och Restaurang Sandgrund samt ytterligare hotell i staden” och menar att 
lokalerna i stället borde användas för mer ”kulturella ändamål”. Svaret till honom blir från 
herr Eng (Lars Eng, med titeln vaktmästare) att man ju inte tar någon ställning till vad 
lokalerna ska användas till - det blir en senare fråga och alltså något för slottsarkitekt Jonsson 
att svara på. Därmed gjuter man olja på vågorna, i alla fall tillfälligt. 

Slottsarkitekt Ragnar Jonsson arbetar under hela 1962 med sitt uppdrag. Man får ha i 
åtanke att han samtidigt var intendent vid Byggnadsstyrelsen, slottsintendent för Stockholms 
slott samt slottsarkitekt för Tullgarns, Ulriksdals och Rosersbergs slott! Jonsson presenterar 
sitt förslag för Landshövdingegården och Doktorsgården i drätselkammarens arbetsutskott 
den 17 januari 1963. I förslaget finns två trerumslägenheter inritade, liksom en 
sexrumslägenhet (Doktorsgården), en affärslokal, två mindre kontorsrum och en 
representationsvåning (Landshövdingegården) - alltså ganska exakt det som stadsarkitekten 
Per Lagergren föreslog i sin första skiss 1961 och det som Gustaf Ander reste invändningar 
mot i drätselkammaren. Centrala Byggnadskommittén får i uppdrag att räkna på kostnaderna 
för förslaget och hamnar på en totalsumma på 850 000 kronor. 

 

Beslutet om representationsvåningen i stadsfullmäktige 
När ärendet slutligen ska avgöras om restaurering av de tre byggnaderna på 

stadsfullmäktiges sammanträde torsdagen den 16 maj 1963 blir det livliga och heta 
diskussioner och redaktör Sture Stålfors yrkar på återremiss för frågan om 
representationsvåningen. Det konstateras dock snart att det rent juridiskt inte går att 
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återremittera bara en del av ett ärende - i så fall måste ärendet återremitteras i sin helhet. 
Efter votering beslutas (med röstsiffrorna 31 mot 5) att ärendet ska avgöras vid sittande 
sammanträde och vid beslutet går man senare på drätselkammarens förslag, till och med utan 
votering. Stadsfullmäktige beslutar vidare om ett anslag på 550 000 kronor utöver de 300 000 
kronor som man sedan tidigare avsatt, för att möta upp mot den av Centrala 
Byggnadskommitténs beräknade kostnad. De fem som vill återremittera ärendet är Olle 
Lindskog (direktör), Gösta Rudérus (komminister i domkyrkoförsamlingen), Eric Darfeldt 
(trädgårdsarkitekt), Gunnar Modigh (direktör) och Sture Stålfors (redaktör på Nya 
Wermlands-Tidningen).  

Sture Stålfors nöjer sig inte med detta beslut utan lämnar tillsammans med Gustaf Ander 
och Erik Bergström (den senare Nya Wermlands-Tidningens redaktionschef och tillika kåsör 
under signaturen ”Flanören”) den 7 juni 1963 in en överklagan av beslutet till Länsstyrelsen. I 
protesten har man både formella invändningar och några invändningar i sak. 
Drätselkammaren konstaterade som vi sett i samband med sitt beslut att man skulle ta 
ställning i frågan senare, vilket de klagande inte tycker att man har gjort. ”Någon vidare 
utredning har enligt vad vi kunnat finna inte presterats i de förberedande instanserna”, 
skriver man. I överklagan hänvisar de tre återigen till att det redan finns lokaler för 
representation. Förutom de enskilda företagarna menar man att staden till och med har egna 
möjligheter genom Mariebergs Herrgård och Folkets Hus och säger vidare att det som saknas i 
Karlstad snarare är lokaler för ”kulturella arrangemang och tillfälliga utställningar”. Gustaf 
Ander hade ju som vi sett redan 1961 rest invändningar i drätselkammaren mot att en 
representationsvåning planerades, med ungefär samma argument. Om det nu inte görs till 
kulturlokal är det i så fall bättre att Landshövdingegården görs om till bostäder, konstaterar 
de tre. Avslutningsvis säger man att det är för mycket osäkerhet kring projektet för att 
använda skattemedel och påtalar också det faktum att staden precis har inlett ett arbete med 
att strama åt representationen – och man menar att en representationsvåning snarare sänder 
motsatta signaler. Den åtstramning man tänker på var bland annat ett beslut om 
representationsregler i drätselkammaren den 14 september 1959, som tillkommit efter 
många års debatt och diskussioner, där man nu delat upp stadens representation i tre 
kategorier och även satt regler för hur den skulle gå till - och var besluten ska tas. 

 

Överklagandet bemöts 
Den 5 augusti 1963 diskuterar drätselkammaren vilket svar staden ska ge till 

Länsstyrelsen. I svaret som drätselkammaren slutligen enas om säger man att det från början 
faktiskt var tänkt att ett rum för representation skulle ligga en trappa upp i det nya 
stadshuset, men att man sedan hamnat i att det var lämpligare att inrymma det i 
Landshövdingegården ”med möjlighet att därvid ge lokalerna en vackrare belägenhet och en 
utformning och inredning som anknöt till stadens historia och kultur”. Därmed hade man 
släppt tanken på representationsmöjligheter i Stadshuset och det blev alltså enbart kontor 
där. Vad gäller möjligheten att använda Landshövdingegården till kulturella evenemang och 
utställningar menar drätselkammaren att beskaffenheten på byggnaden inte tillåter det 
(ljusförhållandena i rummen är otillfredsställande) och inte heller att bostäder kan byggas på 
övervåningen, som man gjort i grannhuset Doktorsgården, på grund av ”den osymmetriskt 
förlagda trappan”. Herr Eng framhöll i sitt yttrande att ”lokalerna med hänsyn till det museala 
värdet bör behålla sin gamla prägel och vid sådant förhållande icke kan användas såsom 
bostadsvåning.” Representationen, förklarar man vidare som ett svar på den framförda 
kritiken från Ander, Stålfors och Bergström, kommer inte alls att öka på grund av att staden 
får en egen representationsvåning - den kommer att ligga på samma nivå som tidigare, inte 
minst för att det inte finns något annat än ett uppvärmningskök att tillgå och man alltså måste 
hämta maten från stadens restauranger. ”Den avsedda och beslutade 
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representationsvåningen i Landshövdingegården får ses som ett självklart komplement till 
stadshuset där möjlighet bjuds till informell samvaro efter sammanträden och till sådan 
smärre representation som förhållanden och gästfrihet kan kräva”, säger man. Avslutningsvis 
konstaterar man att överklagandet inte visar att något i beslutet bryter mot lagen. Den 19 
september 1963 är ärendet om hur stadens svar på överklagandet ska formuleras uppe i 
stadsfullmäktige. Sture Stålfors inleder med att yrka att stadsfullmäktige ska uttala sig för 
bifall till det till Länsstyrelsen inlämnade besväret (vilket inte är så konstigt eftersom det ju är 
han som skrivit det!). Herr andre vice ordförande (Fritz Helmer) går upp i talarstolen och 
påtalar att mot bakgrund av att det i skrivelsen från Stålfors, Ander och Bergström inte nämns 
någon som helst formell besvärsgrund (trion har inte nämnt något om att beslutet skulle vara 
olagligt) är det egentligen helt onödigt att skicka in ett så långt svar som drätselkammaren har 
formulerat - det räcker gott med att kort och gott påpeka att inget fel har begåtts när beslutet 
togs. Eftersom Helmer inte yrkar på någon annan skrivning, är det ändå drätselkammarens 
svar som sänds in till Länsstyrelsen. Torsdagen den 21 november 1963 (kvällen innan mordet 
på John F Kennedy) redovisas för stadsfullmäktige att Länsstyrelsen har avslagit besvären - 
just precis med motiveringen att inget i beslutet är formellt felaktigt. Ander, Stålfors och 
Bergström överklagar Länsstyrelsens beslut, men även detta avslås. Nu är alltså alla hinder 
borta för en stadens representationsvåning.  

 

Arbetet slutförs 
Den 13 april 1964 kan Centrala Byggnadskommittén precisera inredningskostnaderna för 

representationsvåningen (som alltså inte ingick i de extra 550 000 kronorna man fått) till 
50 176 kronor, utifrån ett förslag från den anlitade inredningsarkitekten Tyra Nordström, 
Stockholm. I summan ingår bland annat möbler av Carl Malmsten och Centrala 
Byggnadskommittén ursäktar sig i skrivelsen för att möblerna är så unika att ”inget 
konkurrensanbud kan erhållas”. Man har alltså köpt dem utan upphandling. Stadsfullmäktige 
godkänner kostnaden, som man rundar av till 55 000 kronor jämnt, vid sitt sammanträde den 
17 september 1964. Under hösten och vintern sker arbetet och den 11 maj 1965 beslutar den 
då relativt nya representationsnämnden (den inrättades 1964 och heter idag 
omvärldsnämnden) att invigningen av stadens nya representationsvåning ska ske fredagen 
den 4 juni 1965 kl. 16.00. 90 gäster från stadsfullmäktige, drätselkammaren, Centrala 
Byggnadskommittén, chefstjänstemän samt ”vissa andra gäster” är inbjudna till invigningen. 
”Fru Haglund” utses att stå för de praktiska arrangemangen, som bland annat består i att 
servera gästerna ”sherry och juice”. I stadsfullmäktige senare samma höst, den 21 oktober 
1965, summeras kostnaderna för hela Almenprojektet av Centrala Byggnadskommittén till 
1 190 000 kronor, vilket är 235 000 kronor dyrare än planerat. Fördyringen beror på 
omfattande grundarbeten och nytt bjälklag i Landshövdingegården och uthuslängan, samt en 
stor omfattning av nödvändiga arbeten som hörde samman med att byggnaden var i 
undermåligt skick. Vad gäller Stadshuset blir det i slutändan att kosta 5 659 000 kronor i 
stället för de budgeterade 5 610 000 kronorna. Även det blev alltså lite dyrare än beräknat, 
men bara marginellt. Bygget av Stadshuset inleddes för övrigt i mars 1962 och stod klart för 
inflyttning i juni 1963. Den officiella invigningen sker dock först den 23 maj 1964 av tidigare 
utrikesministern Östen Undén, bördig från Karlstad. 

 

Fortsatta stridigheter 
Nu är alltså Stadshuset invigt och klart, men än är inte allt frid och fröjd. Redan 1966 kom 

representationsvåningen upp på dagordningen igen, efter ett besök av statsminister Tage 
Erlander. Den 6 september 1966 år höll nämligen Erlander ett valmöte i Folkets Hus inför det 
stundande riksdagsvalet och efter detta bjöds ”funktionärer och partigäster” till Almen. Till 
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stadsfullmäktiges sammanträde den 15 september ställde Nils Hertting en interpellation till 
stadsfullmäktiges ordförande Malte Eurenius om det verkligen gick i linje med vad 
representationsvåningen var tänkt att användas till? Eurenius försvarade sig med att staden 
inte bekostat den aktuella representationen och att det föreföll lämpligt att efterhöra 
Erlanders synpunkter på viktiga frågor när han nu var i staden. Han fick genast mothugg av 
vice ordförande som menade att Erlander faktiskt inte var i staden i egenskap av 
regeringsrepresentant, utan som representant för Socialdemokraterna (det var ju ett 
valmöte!). Nils Wallander, drätselkammarens ordförande, försvarar representationen (både 
han och Eurenius representerade Socialdemokraterna i stadsfullmäktige och var förresten 
själva med på tillställningen i Almen) och det vore rent försumligt att inte ta tillfället i akt – 
bland annat hade man diskuterat den då så aktuella universitetsfrågan. Sture Stålfors går upp 
i talarstolen och konstaterar att nu har det hänt, det som han var rädd för när han en gång 
motsatte sig att staden skulle få en representationsvåning! Erik Nordberg å sin sida tycker att 
det är märkligt att klaga på en sådan här liten sak och trodde att motståndarna enbart gjorde 
det ”av valtaktiska skäl”. Ordförande Malte Eurenius avslutar debatten med att det 
”sannerligen inte var god PR för staden” att man pratar om Erlanders besök på detta sätt.  

Genom åren har många tusen personer, och som stadens gäster, besökt den våning som för 
300 år sedan var ett hem för borgmästare och landshövdingar och som senare kom att bli 
föremål för många och långa diskussioner, innan kommunen till slut köpte gården i oktober 
1956. Gästböckerna skvallrar om många spännande besök, med allt från nordkoreanska 
ambassadörer, västtyska journalister, sportstjärnor, prinsar och prinsessor, organisationer, 
föreningar och Sven-Ingvars firande av 66 veckor på Svensktoppen med ”Två mörka ögon” - 
till vigslar och interna sammankomster. Men det är en annan historia. 
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