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1. Inledning 
 

1.1. Problemformulering 
År 1865 drabbades Karlstad av en brand som ödelade nästan hela staden. Endast några få byggnader 
klarade sig undan lågorna. Majoriteten av befolkningen blev hemlös och tvingades att bo i tält. Trots 
denna storskaliga förödelse så byggdes staden upp med rasande fart. Tältstaden byttes snabbt ut mot 
baracker och uppbyggnaden fortsatte därifrån. Redan 1867, endast två år efter branden, var Karlstad 
nästan helt restaurerat. Det var även ”bara” omkring 200 människor som dog i branden. Hur kunde detta 

komma sig? Om hela staden brann ner borde väl fler människor mist livet, och borde det inte ha tagit 
längre tid att bygga upp en hel stad från grunden? Hur återhämtade sig befolkningen så fort? 

Branden i Karlstad och dess konsekvenser är på många olika sätt ett mycket intressant område att 
undersöka. Staden hade en tämligen bra beredskap inför just bränder som hade upprustats kontinuerligt 
under hela 1800-talet, men ändå brann staden ner till grunden. Trots att staden jämnas med marken så är 
den så gott som återuppbyggd när 60-talet slutar, och den stadsplanering som staden byggts efter kom att 
bli en inspiration för en av tidens ledande stadsplanerare, Albert Lindhagen, som kallade den ”storartad.” 

Samma stadsplanerare blev senare en av upphovsmännen till 1874 års nationella byggnadsstadga, som 
var ett försök att reglera stadsplaneringarna och troligen också förhindra liknande bränder från att hända 
i framtiden. Trots att stadsbränder har varit en stor oro för stadsbefolkningen under 1800-talet har de 
även använts som ursäkter för att modernisera städerna, vilket den nya stadsplanen i Karlstad är ett 
tydligt tecken på. Något liknande skedde även efter Umeås stadsbrand, dock är den utanför tidsramen för 
denna uppsats då den inträffar 1888. Även i denna stad så var Lindhagen verksam, då det system av 
esplanader som han skapat delvis hade implementerats i Umeå före branden. Efter att branden inträffat 
så valde staden att nästan helt planera återuppbyggnaden kring detta esplanadsystem. 

Även tiden före branden är intressant att undersöka, då den lägger grunden för undersökningen och ger 
möjligheten att göra jämförelser mellan till exempel hur befolkningsutvecklingen i staden förändras före 
och efter det att branden inträffat. Åren före branden är visserligen inte lika intensiva som åren efter 
branden, men de är heller inte utan några problem. Sjukdomar som kikhosta och mässling sprider sig och 
Karlstad lider av en ökad arbetsutvandring till både Norge och även andra orter inom Sverige. 

De stora frågorna som jag har undersökt i denna uppsats är främst hur befolkningsutveckling och 
migration, både inflyttning och utflyttning,  påverkas av katastrofer i städer. Migration är även kopplat 
till bebyggelse, och jag har även undersökt de orsaker som ledde till att Karlstad lyckades återhämta sig 
och återuppbyggas så fort efter branden. Karlstad förändras mycket av att branden inträffar, och målet 
med undersökningen är att få en djupare förståelse för exakt vad det är som förändras i staden och på 
vilket sätt dessa förändringar sker. Exakt hur gick förloppet av den tidigare nämnda 
befolkingsutvecklingens till under 1860-talets gång?  Hur ändrade sig befolkningsantalet från år till år 
och varför? Exakt i vilken utsträckning påverkade och förändrade branden befolkningsutvecklingen i 
staden? Det är frågor som dessa som denna uppsats har som mål att undersöka och besvara. Vilka följder 
fick denna katastrofala händelse för staden Karlstad? 
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1.2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur stadsbranden 1865 kom att påverka Karlstad som stad. Detta 
undersöks genom att se hur stadens befolkningsutveckling påverkades av branden, samt hur branden 
påverkade jordbruksmarkerna, tomterna och egendomarna i Karlstad då byggnationen av nya byggnader 
och hus är starkt kopplat till befolkningsutveckling. 

Min hypotes är att nivån av emigration kommer att vara högre än immigrationen under åren efter 
branden i jämförelse med åren före. Befolkningsutvecklingen i staden kommer att vara kraftigt negativ 
under brandens efterskede. Med detta menar jag inte nödvändigtvis att staden börjar förlora befolkning 
eller att utvecklingen stannar helt, istället kommer den att sakta ner eller sjunka kraftigt efter branden 
men ändå vara allmänt positiv på längre sikt, det vill säga perioden 1861-1870. 

 

1.2.1. Frågeställningar 

 Hur såg migrationen och befolkningsutvecklingen i Karlstad ut före och efter branden?   
 Hur såg antalet tomter och egendomsstatistiken ut i Karlstad ut före och efter branden? 
 Hur påverkade branden stadens styrelses arbete? 
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1.3. Forskningsläge 
Hammarström nämner i sin uppsats 'Stadshistoria som forskning’ att den stadshistoriska forskningen i 
Sverige egentligen inte tog fart förrän på 1920- och 30-talen. Innan dess hade historiker främst fokuserat 
på rikshistoria, men Hammarström menar att en anledning till skiftet i historikernas fokus kan ha att göra 
med den stora ökningen av stadsjubiléer som inträffade och väckte intresse hos lokalpatriotiska 
entusiaster och amatörer i dessa städer. Sedan 1960-talet har stadshistoria kommit att användas av 
historiker som inte betraktar sig som främst stadshistoriker, främst i form av att undersöka specifika 
aspekter eller företeelser i en stad, precis som i denna uppsats. Detta har till stor del varit undersökningar 
av till exempel frikyrkor och andra organisationer. Ett exempel på detta är forskningsprojektet 
Folkrörelserna som startades i Uppsala 1965, som har utgivit ett antal avhandlingar som berör just 
frikyrkliga och fackliga föreningar under 1800-talet senare hälft och 1900-talets början.1 

I modern tid ser man på stadshistorien med mer respekt än vad man gjorde i början av 1930-talet enligt 
Hammarström. Hon tar även upp frågan om representativitet i statistiken och menar på att den moderna 
svenska stadshistorien inte visar representativitet på ett tillfredsställande sätt, då staden som studieobjekt 
förändrar sig på ett sätt som är svårare att fånga än tidigare. Den officiella statistiken i Sverige efter 
1850-talet är problematisk enligt Hammarström då den inte fullständigt återger verkligheten i städerna. 
Hon menar att de siffror som presenteras i den svenska statistiken från denna tid och framåt är 
orealistiska när man ska undersöka städer som ekonomiska eller demografiska enheter. 

Hammarström nämner inte Karlstad direkt i sin uppsats, men hon vidareutvecklar den moderna svenska 
stadshistorieforskningens status genom att ta upp ett antal forskningsprojekt som hon själv medverkar i. 
Ett av dessa projekt, som benämns som ”Svensk Stadsmiljö. Byggande och boende under de senaste 
hundra åren,” är ett samarbete mellan forskare från olika historiska institutioner i Stockholm och 
Uppsala samt den konstvetenskapliga institutionen i Stockholm. Hammarström nämner att de främst 
studerar stadsplaneringsutveckling och bostadsbyggande i Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.2 
Deras arbete skulle dock utan tvekan enkelt kunna appliceras till andra städer i Sverige, som till exempel 
Karlstad. 

Statshistoria har ända sedan dess genombrott på 1920- och 30-talen haft en stark monografisk inrikting, i 
alla fall i Sverige, och inom detta område är det främst styrelse- och förvaltningsfrågor som historikerna 
har valt att undersöka.  Lars Nilsson menar i sin bok Den urbana transitionen att frågorna om 
transitionen till ett urbant samhälle samt tillväxten av dessa urbana samhällen oftast lämnats åt 
geograferna. 

Nilsson skriver att det var först under 1970-talet som den stadshistoriska forskningen omorienterade sig 
och forskningen om urbana förhållanden började slå igenom. Istället för att fokusera på tidigare områden 
som förvaltningsfrågor valde forskarna nu att undersöka ämnen av demografisk, social eller ekonomisk 
art. Under denna period upplevde även intresset för allmän stadshistoria en markant ökning. Nilsson 
nämner även att urbanrelaterade strukturstudier får ett uppsving under den här perioden och ger exempel 
på detta i form av studier och andra forskningsprojekt kring migration och folkrörelser som bedrevs vid 
Uppsala universitets historiska institution. Nilsson menar att detta skifte i den stadshistoriska 
forskningens fokus är på grund av tydliga utländska influenser och omorienteringar i andra delar av 

                                                             
1 Hammarström, I., 1978, s. 184-185 
2 Hammarström, I., 1978, s. 189-191 
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historieämnet, då intresset för ekonomisk, social och demografisk forskning ökade i nästan hela 
västvärlden under 1960-talet och framåt.3 

Lars Nilsson tar i sin uppsats även upp tillväxtprocessen i svenska städer under 1800-talets och 1900-
talets gång. Han undersöker bland annat hur demografi och näringsliv påverkat stadsväsendet och hur de 
har framkallat tillväxtsskillnader mellan orter. Migrationsnetto och födelsenetto nämns som viktiga delar 
i spridningen av tillväxt i Sverige. Det framkommer tydligt i hans undersökning att det är 
migrationsnettot som i de allra flesta fall har haft störst påverkan på tillväxten i svenska städer under 
1800-talet och början av 1900-talet.  Detta illustreras med hjälp av ett antal olika diagram, tabeller och 
kartor.4 

Nilsson undersöker främst åtta städer i sin studie: Öregrund, Kalmar, Jönköping, Uppsala, Karlstad, 
Umeå, Ulricehamn och Östersund. Med hjälp av ett diagram skapar han en bild över hur födelsenettot 
och migrationsnettot påverkat tillväxten i dessa städer, och resultatet visar att i näst intill alla åtta städer 
är det migrationsnettot som har styrt förändrings- och tillväxtprocessen. Det finns bara ett undantag och 
det är Karlstad, som utmärker sig då det är den enda staden där födelsenettot visat sig ha haft större 
inflytande på tillväxten än migrationsnettot. Nilsson menar att Karlstad under 1800-talet räknades som 
en del av gruppen av rikets mest expansiva städer och att denna avancering inte i någon större 
utsträcking kunde tillskrivas migrationen. Mellan 1835 och 1855 förbättrades Karlstads position 
avsevärt, men tillväxten sjönk något mellan 1855 och 1885 trots att migrationsnettot fortsatte att stiga i 
förhållande till andra städer.Karlstad utmärker sig som sagt då födelsenettot har haft större påverkan på 
tillväxten än migrationsnettot under den undersökta perioden. Detta är inte fallet i någon annan stad. 
Enligt Nilsson är det i de allra flesta fallen migrationsnettot som har skapat en avancering i den så 
kallade tillväxthierarkin, och att det endast är i enstaka fall som födelsenettot har tagit över den ledande 
rollen i genereringen av tillväxt. 5 

Gregor Paulsson tar i sin bok Svensk stad upp nästan alla aspekter av livet och utvecklingen av en svensk 
stad under loppet av 1800-talet. Han har i boken valt att lägga ett generellt större fokus på de estetiska 
aspekterna av stadslivet som konst och klädstilar än på till exempel ren befolkningsutveckling eller 
fastighetsstatistik. Detta betyder inte att han har ignorerat dessa områden, och Paulssons forskning är 
ändå stadshistoria och därav relevant för denna undersökning. 

Paulsson ägnar ett kapitel åt städers förutsättningar, stadsplaneringar och exploatering. Han menar att 
den byggnadsstadga som antogs 1874 var en stark centraliserande faktor i städernas miljöbildning, och 
ledde till intensiv exploatering av städernas tomtmarker för att bygga bostäder. Exploateringen 
reglerades av stadsplaneväsendet samt de lokala byggnadsordningarna, men de höll sig inom ramen för 
byggnadsstadgan.6 

En bidragande faktor till att denna byggnadsstadga skapades kan faktiskt sägas ha varit stadsbranden i 
Karlstad. I sin uppsats Umeå, Björkarnas stad så nämner Rolf Hugosson stadsplaneraren Albert 
Lindhagen, en av tidens ledande stadsplanerare och den främste upphovsmannen till stadgan. Lindhagen 
hade studerat utländska stadsplaner samt själv rest till bland annat Paris och Bryssel år 1860 och blivit 
bekant med dessa städers breda boulevarder och ibland drastiska kvartersförändringar. Lindhagen hade 
även studerat den stadsplan som Karlstad infört för att återuppbygga staden efter branden och verkar ha 

                                                             
3 Nilsson, L., 1989, s. 10-12 
4 Nilsson, L., 1989, s. 247 
5 Nilsson, L., 1989, s. s. 272-275 
6 Paulsson, G., 1950-53,  s. 489  
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fattat tycke för den, då han hade följande kommentar: ”Karlstad antagit en stadsplan, som, vid 

jämförelse med vad hos oss är vanligt, kan anses storartad.”7  

Det var även Lindhagen som införde esplanadsystemet under slutet av 1800-talet, vilket många städer 
drog nytta av. Umeå är ett exempel på detta då esplanadsystemet som redan hade införts under åren före 
stadsbranden 1888 expanderades till att omfatta i princip hela Umeå stad. Esplanadsystemet förhindrade 
också branden att sprida sig till vissa områden.8  

Lindhagen ligger alltså bakom stora delar av 1874 års byggnadsstadga, och det är högst troligt att han 
inspirerades av stadsbranden i Karlstad samt den nya stadsplaneringen som branden resulterade i när han 
skrev stadgan. År 1866 fick Lindhagen i uppdrag att omarbeta det hårt kritiserade förslag som till slut 
kom att bli byggnadsstadgan. Han hade fått stort förtroende med uppgiften, då han tidigare utarbetat en 
ny stadsplan till Stockholm. Lindhagens förslag till ledde till att byggnadsstadgan blev sedd som en av 
de mest progressiva i hela Europa, och Kungl. Maj:t hade så pass högt förtroende för Lindhagen att hans 
förslag antogs direkt.9   

Då all denna forskning i grund och botten handlar om stadshistoria anser jag att samtliga böcker och 
uppsatser är mycket relevanta att grunda min forskning i. Hammarström tar exempelvis upp den 
stadshistoriska forskningen som ämne i sin studie, medan Hugosson främst lägger fokus på Umeå stads 
historia och särskilt den stadsbrand som där inträffade år 1888. Nilsson fortsätter Hammarströms 
forskning om stadshistoria som ämne i Den urbana transitionen men undersöker även aspekter av 
stadshistorian som hur tillväxt påverkas olika av födelsenetto och migrationsnetto. Han samarbetar även 
med Forsell för att illustrera hur städer, kommuner och landsting har förändrats under 150 år fram till 
modern tid.   

1.4. Metod 
Denna uppsats är en sorts blandad kvantitativ och kvalitativ studie. Jag kommer att göra en 
undersökning över befolkningsutvecklingen samt jordområde och egendomar i Karlstad med hjälp av det 
statistiska källmaterial jag har tagit fram. Jag ska sedan göra en kvalitativ undersökning och förklara 
varför statistiken ser ut som den gör med hjälp av det källmaterial som jag har hämtat ut ifrån 
kommunarkivet.  

De första två frågeställningarna i studien utgörs av statistiska, kvantitativa frågor där jag med hjälp av 
Värmlands landshövdings femårsberättelser tagna från Statistiska Centralbyråns hemsida samt Karlstads 
in- och utflyttningslängder från kyrkoarkivet skapar en bild av hur befolkningen och migrationen 
utvecklades i Karlstad under 1860-talet.  

Den kvantitativa undersökningen ska svara på de frågor som har ställs i detta arbete. Då frågorna i 
grunden främst berör statistisk utveckling passar en kvantitativ metod mycket bra som ett verktyg för att 
kunna besvara dem. Syftet med den kvantitativa undersökningen och statistiken är att den ska visa och 
ge svar på vad som hände, alltså vilka effekter branden hade, ur ett befolkingsutvecklingsperspektiv 
samt ur ett tomt- och egendomsperspektiv. För att illustrera befolkningsutvecklingen och tomterna i 
Karlstad har jag i huvudsak använt mig av tabeller som illustrerar den information, så kallad beskrivande 
statistik, som finns i femårsberättelserna samt in- och utflyttningslängderna från kyrkoarkivet. 

                                                             
7 Hugosson, R., 2009, s. 21-22 
8 Paulsson, G., 1950-53, s. 490 
9 Nilsson, L. & Forsell, H., 2013, s.114 
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Då tanken bakom den kvantitativa delen av studien är att undersöka hur Karlstads befolkning, dess 
egendomar samt hur utvecklingen av dessa såg ut före och efter branden är syftet med den kvalitativa 
undersökningen att djupare undersöka vilka konsekvenser branden hade för staden och hur reaktionerna 
från myndigheterna såg ut. Detta uppnås genom att använda protokoll, handlingar och längder som har 
hämtats från Karlstads kommunarkiv. Protokollen i fråga är tagna från Karlstads stadsfullmäktige samt 
stadens drätselkammare.   

Då båda dessa myndigheter ej finns kvar i modern tid kan en förklaring till deras syfte och funktioner 
behövas. Stadsfullmäktige var helt enkelt det högsta beslutande organet i en stad, vars ledamöter valdes 
via kommunala val. Fullmäktiges ordföranden valdes bland ledamöterna och av ledamöterna själva.10 
Drätselkammaren var enligt 1862 års förordning om kommunalstyrelse i städerna det organ, tillsatt av 
statsfullmäktige, som skulle förvalta stadens finanser och fastigheter. De hade även hand om diverse 
andra ärenden, främst ekonomiska, i städerna.11 Den moderna motsvarigheten till stadsfullmäktige är 
kommunfullmäktige, och dagens kommunstyrelse är dåvarande drätselkammaren. 

Utöver att dela upp uppsatsen i två delar så har jag valt att besvara varje frågeställning var för sig och i 
ordning. Detta ger uppsatsen en lämplig struktur som passar väl till typen av undersökning jag har valt 
och skapar ett sorts flöde i uppsatsen som är enkelt att följa.  

Jag har inte ansett att jag har behövt avgränsa ämnet på något större vis, då det syfte jag har valt redan är 
väldigt preciserat. Tidsperioden jag har valt att undersöka sträcker sig från 1861 fram till år 1870 och 
själva ämnet ”hur katastrofer påverkar migration” har jag inte heller ansett att jag har behövt avgränsa. 

Ämnet är visserligen ganska brett, men då jag tydligt har valt att lägga fokus på ett lokalt perspektiv i 
form av stadsbranden i Karlstad anser jag att en ytterligare avgränsning inte har varit nödvändig.  

Jag har haft vissa problem att få tag på böcker till forskningsläget, då jag har varit tvungen att använda 
mig av den äldre upplagan av Gregor Paulssons Svensk Stad, samt att jag inte har kunnat få tag i 
Wångmars bok överhuvudtaget. Hammarströms bok har jag varit tvungen att fjärrlåna från ett annat 
bibliotek. Jag har även upplevt vissa svårigheter med materialet under uppsatsens gång, både 
arkivmaterialet och det material jag använt till att beskriva forskningsläget. De protokoll från 
stadsfullmäktige som har använts i undersökningen var mycket svårlästa då jag inte är van vid att läsa 
skrivstil från denna tidsperiod. Jag försökte att hämta ut tryckta protokoll från Karlstads 
Universitetsbibliotek, men tyvärr sträckte sig deras samling endast tillbaka till 1907. Många sidor i just 
stadsfullmäktiges protokoll innehåller text som är mycket blek och skriven med en handstil som jag icke 
kan läsa, men sammanlagt har jag lyckats tyda tillräckligt många sidor av både protokollen från 
stadsfullmäktige och drätselkammaren för att kunna presentera ett lämpligt resultat och ett svar på mina 
frågeställningar. 

 

1.4.1. Material 

Uppsatsen använder främst arkivmaterial från Karlstads stadsfullmäktige samt stadens drätselkammare. 
Protokollen från stadsfullmäktige berör år 1865 medan drätselkammarens protokoll omfattar både 1865 
samt 1866. Även fast materialet ”bara” berör två år så var jag tvungen att göra avgränsningar då det 

fanns en stor mängd protokoll att välja mellan. Ur stadsfullmäktiges protokoll  har jag valt ut protokollen 
från den 4 juli samt 21 december för att få en överblick på stadens situation direkt efter branden samt hur 

                                                             
10 Nilsson, L., 1989, s. 41 
11 Nationalencyklopedin, drätselkammare (hämtad 2019-04-24) 
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situationen såg ut ett halvår senare. Jag har samma motiveringar för mina val av drätselkammarens 
protokoll: att undersöka dessa myndigheters reaktioner på branden samt hur situationen i staden ser ut 
under en längre tid efter att den inträffat. Drätselkammarens protokoll sträcker sig dock över en något 
längre tidsperiod: från 6 juli 1865, då de hade sitt första möte efter branden, till 4 juli 1866. Jag har valt 
att avgränsa denna statistik något då jag från början hade planerat att inkludera ytterligare tre protokoll, 
ett från stadsfullmäktige och två från drätselkammaren, men efter att jag läst mig in djupare i protokollen 
och efter att jag börjat skriva ner resultatet av min undersökning ansåg jag att de fyra protokoll som 
använts i uppsatsen var tillräckliga för att presentera ett rimligt resultat. 

Jag har även använt statistik från Statistiska Centralbyrån i form av H. Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvandes femårsberättelser från åren 1861-1865 samt 1866-1870. Hädanefter kommer dessa 
femårsberättelser att benämnas som ”Landshövdingens femårsberättelser.” I dessa så skriver 

landshövdingen ner viktiga saker som skett under dessa perioder, till exempel ett utbrott av mässling år 
1862 eller stadsbranden som den här uppsatsen handlar om. Även statistik och tabeller över saker som 
till exempel befolkningsökningar är nerskrivna i femårsberättelserna och det är främst den statistik om 
just befolkningsökning samt bebyggelsestatistik inom staden som använts i denna uppsats. 

Det bör noteras att det finns viss diskrepans i femårsberättelsernas befolkningsstatistik. Landshövdingen 
har skrivit ner befolkningsmängden från både kyrkoböckernas husförhörslängder samt 
mantalslängderna. Det finns tydliga skillnader i befolkningsmängderna i dessa två längder, då 
husförhörslängderna visar betydligt högre siffror än mantalslängderna med endast ett undantag år 1865, 
då mantalslängdernas siffror är högre än de som presenteras i husförhörslängderna. Anledningen till 
detta är främst en stor arbetsutvandring till Norge, då de som utvandrade fortfarande var inskrivna i 
husförhörslängderna men ej i mantalslängderna. 

Definitionen av en husförhörslängd är enligt Nationalencyklopedin ”en enligt 1686 års kyrkolag av 
prästen upprättad förteckning för kontroll av församlingsbornas läsfärdighet och katekeskunskaper.” De 

innehåller uppgifter om familjemedlemmars och tjänstefolks födelsetid, hemort, flyttningar, giftermål, 
dödsfall och vaccinationer. De skrevs av prästerskapet och bytte i slutet av 1800-talet namn till 
församlingsböcker.12Mantalslängderna liknar husförhörslängderna på det sättet att de innehåller 
information om personers namn, hemorter, yrke, civilstånd m.m. Skillnaden ligger i att man i 
mantalslängderna skrev ner de personer som var skyldiga att erlägga mantalspengar, så kallade 
mantalsskrivna.13 Den moderna motsvarigheten på mantalsskrivningen är Skatteverkets folkbokföring. 

Jag har också dragit nytta av de inflyttnings- och utflyttningslängder som finns på kyrkoarkivet. I dessa 
har prästerna i Karlstad skrivit ner alla de människor som flyttat till och från staden. Detta inkluderar 
personernas namn, stånd, ämbete och yrke, men också även vilken ort de flyttat in ifrån eller vilken ort 
de flyttar ut till. Jag har valt inflyttnings- och utflyttningslängderna som sträcker sig från 1862 fram till 
1870. Jag har inte gått in på detalj om varje person i själva undersökningen då det skulle tagit allt för 
lång tid. Syftet med att välja dessa längder är för att kunna få en överblick på exakt hur migrationen i 
Karlstad såg ut under detta decennie. 

Jag ser samtligt material jag har använt för att genomföra undersökningen är mycket trovärdigt. Alla 
dokument ligger stadsbranden mycket nära i tiden då det nyaste dokumentet, landshövdingens 
femårsberättelse för åren 1866-1870, skrevs endast fem år efter att branden inträffat.  Samtligt material, 
från protokollen och längderna till femårsberättelserna, är även offentliga handlingar och skrivna av 
                                                             
12 Nationalencyklopedin, husförhörslängd (hämtad 2019-04-24) 
13 Nationalencyklopedin, mantalslängd (hämtad 2019-04-24) 
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tjänstemän. Drätselkammarens och stadsfullmäktiges protokoll är antecknade av de två myndigheternas 
respektive sekreterare, husförhörslängderna och in- och utflyttningslängderna är skrivna av präster, 
mantalslängderna är officiella skattedokument och femårsberättelserna är skrivna av landshövdingen 
själv. Detta höjer trovärdigheten på materialet avsevärt. Jag har heller inte hittat några värderingar eller 
tendens i materialet. I längderna presenteras endast siffror och i de olika protokollen har sekreterarna 
bara skrivit ner det som har diskuterats utan några tydliga värderingar. Inte heller landshövdingen har 
visat någon särskild agenda eller värderingar i sina femårsberättelser, istället återger han precis som i 
myndigheternas protokoll endast vad som har skett i Värmlands län under de fem år som har gått utan att 
visa några egna åsikter i sina texter.  
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2. Resultat 
 

2.1. Bakgrund: Katastrofberedskap 
Katastrofer och beredskapen inför dem har en lång historia, även i Sverige. Under kalla kriget, till 
exempel, byggdes skyddsrum i alla Sveriges tätorter, då man var beredd på ett kärnvapenkrig som till 
slut aldrig kom. Vid naturkatastrofer som större skogsbränder och översvämningar har hemvärnet och 
andra soldater satts in för att bekämpa katastrofen. 

Katastrofberedskapen har som sagt en lång historia, men den har inte alltid varit så effektiv som i 
modern tid. I Sverige implementerade man spannmålsmagasin för att bekämpa missväxt och svält 
genom att hålla priset på spannmål nere redan på 1700-talet, och på 1800-talet började folket att 
massvaccinera sig mot smittkoppor, då en dödlig sjukdom. Samma sak prövades under koleraepidemin 
på 1830-talet med begränsad framgång. Det moderna brandväsendet började även ta form under den här 
tiden, vilket var ett sätt för samhället att bereda sig inför de fruktade stadsbränderna.14 

Katastrofer har även en tendens att visa orättvisor i samhället. Det finns de tillfällen då rikare områden i 
städer byggs med skydd mot katastrofer i åtanke men fattigare kvarter inte tillåts den säkerheten, ibland 
avsiktligt. Staden Hannibal vid Mississippi-floden i USA är ett exempel på detta. En mur byggdes 1985 
runt huset som Mark Twain föddes i för att skydda huset mot översvämningar, medan ett fattigkvarter 
bebott av svarta människor som sträckte sig längs floden inte skyddades alls. När en översvämning 
skedde i staden år 1993 klarade sig huset undan några skador medan fattigkvarteret dränktes i tre meter 
djupt flodvatten.15 

Sådana katastrofer har påverkat mänskligheten i alla tider, även i dagens storstäder där vädret i de allra 
flesta fall inte påverkar vardagen. Exempel på naturkatastrofer i mer modern historia är jordbävningen 
och tsunamin i Lissabon 1755.  

I modern tid har myndigheterna tillgång till många olika medel för att förhöja katastrofberedskapen hos 
befolkningen, till exempel via flygplan, t.v. och radiomeddelanden. Sådana medel fanns inte längre 
tillbaka i historien och katastrofberedskapen led på grund av detta, men den moderna tiden är inte heller 
utan problem. Om kunskap om hur man ska agera inte redan finns hos befolkningen så blir 
myndigheternas kommunikation näst intill värdelös. Trots alla sina medel så har myndigheterna 
tendensen att underskatta behovet av information hos befolkningen. Denna brist på information som kan 
uppstå har ibland ledit till att man i nödlägen inte lyckats nå ut med korrekt information till invånarna, 
vilket i många fall har orsakat stor oro hos befolkningen, då de har skapat osanna uppgifter och rykten 
för att tillfredsställa sina behov för information.16 

Ser man till den lokala katastrofberedskapen så hade Karlstad under 1800-talets gång skapat allt fler 
lagar och fördordningar som var kopplade till brandskydd, då man hela tiden var oroade över eldfaran. 
Man förbjöd till exempel tobaksrökning på allmän gata, krogar var tvungna att släcka sina lysen och slå 
igen senast kl. 9 på kvällen och man föreslog ett förbättrade gatubelysningen genom att installera så 
kallade reverberlyktor och 37 nya gatulyktor. Man antog även en ny brandförordning den 27 juni 1827, 
som bland annat förbjöd bryggerier och bagerier att verka under stormförhållanden, då risken för brand 
höjdes av dessa verksamheter. Överträdelser mot förbudet, vilka ofta förekom, straffades med böter. 

                                                             
14 Legnér, M., 2007, s. 93 
15 Legnér, M., 2007, s 95-96 
16 Legnér, M., 2007,  s. 96-97 
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Man började även att byta ut stadens gamla brandsprutor, som var gjord av trä, mot sprutor i metall. 
1827 delades staden in i 23 sprutrotar, och varje kvarter försågs med en uppsynsman som hade i uppgift 
att se till så att alla skorstenar och eldstäder var i ordning. 1839 bildades en frivillig brandkår i staden 
som leddes av militära officerare. Brandkåren höll övningar på Stora torget och Salttorget. 1847 
omorganiserades kåren, som då bestod av 130 medlemmar, och den fick ett nytt reglemente. Kårens 
delades in i två olika roller: släckningskåren och bärgningskåren. Släckningskåren bestod av 100 man 
uppdelade på 3 sprutlag med en förste och en andre brandmästare som befäl, medan bärgningskåren 
bestod av 30 man och hade två bärgningsmästare som befäl.  Hela kåren lydde under en styrelse som 
bestod av de två brandmästarna från sprutningskåren, de två bärgningsmästarna från bärgningskåren 
samt tre  så kallade rotemästare, som också var del av båda kårarna. I släckningskåren fanns sex 
rotmästare och i bärgningskåren fanns två. Den förste brandmästaren var ordförande i styrelsen.17 

Karlstad kan alltså sägas ha haft en bra katastrofberedskap inför branden, med tanke på de stora 
satsningar som gjorts  på just brandsäkerhet under loppet av 1800-talet. Detta gör branden och dess stora 
omfattning till ett ännu mer intressant forskningsområde. Om nu beredskapen för en brand hade 
kontinuerligt upprustats under de föregående 60 åren, hur kunde då en sådan brand ens börja? Om 
brandförordningen och brandkåren var så pass bra för sin tid, varför brann då nästan hela staden ner till 
grunden?  

 

2.2. Befolkningsutvecklingen i Karlstad före och efter branden 
Låt oss börja med att besvara uppsatsens första frågeställning: Hur såg Karlstads befolkningsutveckling 
och migration ut innan samt efter branden? Det är tydligt redan från början att Karlstad upplever en 
positiv och stabil, om något långsam, befolkningsutveckling under de fem åren före branden som 
undersökts. År 1861 uppgick stadens befolkning till ungefär 4700 människor och denna siffra började 
öka ganska kraftigt under de kommande åren. Följande är en tabell på Karlstads befolkningsutveckling 
från och med år 1861 fram till 1865, året då branden skedde. Tabellen illustrerar 
befolkningsutvecklingen i Karlstad under 1860-talets första och andra halvor. Dessa siffror är från 
Karlstads husförhörslängder under dessa år. 

Tabell 1. Befolkningsutvecklingen i Karlstad 1861-1870 enligt stadens husförhörslängder. 
År Män Kvinnor Summa 
1861 2063 2665 4728 
1862 2104 2718 4822 
1863 2152 2676 4828 
1864 2237 2781 5018 
1865 2185 2591 4776 
1866 2148 2611 4759 
1867 2323 2896 5219 
1868 2422 3011 5433 
1869 2487 3006 5493 
1870 2504 3104 5608 
Källa: Kongl Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser, 1861-1865, 1866-1870 

                                                             
17 Dalgren, L. & Moberg, O., 1954, s. 84-87 
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Tabellen visar att det finns en tydlig positiv utveckling av befolkningen under de första fem åren av 60-
talet. Trots att utvecklingen är positiv är den knappast stabil. Mellan 1861 och 1862 ökar befolkningen 
med strax under 100 personer, medan ökningen mellan 1862 och 63 endast består av 6 personer. Antalet 
kvinnor minskar med ungefär 40 personer där antalet män ökar med nästan 50. Den låga ökningen 1863 
skulle kunna bero på det mässlingsutbrott som skedde under 1862, då 564 människor på landsbygden 
miste sina liv.18 Mellan år 1863 och slutet av 1864 verkar dock Karlstads invånare återhämta sig kraftigt, 
då det sker en ökning på nästan 200 personer i staden. Detta leder till att antalet invånare i staden växer 
från ungefär 4800 till över 5000. Dessa höga siffror kom inte att bli långvariga: när hela staden brinner 
ner till grunden i mitten av 1865 minskar befolkningen kraftigt. Invånarantalet faller till att likna år 
1861:s siffror och 5000 människor sjunker till knappt 4800.  

De sjukdomar som plågade staden under den första hälften av 1860-talet hade ingen större inverkan på 
befolkningsutvecklingen. År 1861 drabbades 35 socknar av kikhosta, men detta verkar inte haft någon 
större verkan på befolkningsutvecklingen mellan 1861 och 1862. 1863 års mässlingsutbrott hade, som 
tidigare nämnts, möjligen en något negativ påverkan på stadens befolkning men påverkade i första hand 
landsbygden. Hösten efter branden 1865 insjuknade 194 personer i smittkoppor, varav 24 avled, men det 
är osäkert i vilken utsträckning detta faktiskt påverkade befolkningen i längden då själva branden 
orsakade en folkminskning på ungefär 200 personer.19 

Även under 1860-talets andra halva är befolkningsutvecklingen övervägande positiv och till skillnad 
från de föregående fem åren så tar ökningen en explosiv fart. Femårsperioden börjar dock med 
motgångar. Befolkningen som rasade med över 200 personer år 1865 fortsätter den negativa trenden 
under nästkommande år, då staden förlorar ytterligare totalt 20 människor. Det är högst troligt att 
Karlstad redan hade börjat kraftigt återhämta sig under slutet av 1865 och början av 1866, men då den 
stora mängd arbetare som kom till staden för att hjälpa återuppbygga den blev tvungna att bo i trånga 
baracker bröt eventuellt kolera ut i staden. Detta ledde till att 185 människor avled och kan förklara 
varför befolkningen minskar ytterligare under detta år.20 

Detta är den sista sjukdomen eller katastrof som drabbar Karlstad under 1860-talet och utvecklingen 
fortsätter sin positiva trend, som tidigare nämnts. 1865 och 1866, decenniets svåraste år, följs av en 
befolkningsexplosion år 1867, då antalet invånare i staden ökar med nästan 400 människor. Siffrorna 
stiger från 1866:s 4759 till 5219 personer på bara ett år. Befolkningsutvecklingen börjar jämna ut sig till 
nivåer som liknar åren före branden, med genomsnittliga ökningar på ungefär 100 till 200 människor per 
år. Mellan 1867 och 1868 ökar befolkningen från strax över 5200 till över 5400. Takten sänks något 
under år 1869, då invånarantalet endast ökade med 60 personer och inte överskred 5500. Ökningen 
återgår till genomsnittet året därpå och Karlstad påbörjar 1870-talet med en befolkning på strax över 
5600 människor. 

Något som sticker ut i tabellen är ”överskottet” av kvinnor och ”underskottet” av män. Under alla år som 

har undersökts så är antalet kvinnor mycket högre än antalet män. Fördelningen är knappast jämn; 
Andelen kvinnor utgör under samtliga år omkring 56% av befolkningen medan männen utgör omkring 
44%. Det är mellan 500 till 600 fler kvinnor än män i Karlstad under 1860-talet med undantag för 1867, 
det mest jämna året, då skillnaden sjunker till ungefär 400 fler kvinnor än män. Anledningen till detta är 
oklar, men det är värt att notera. 

                                                             
18 Landshövdingens femårsberättelser 1861-1865, s. 6 
19 Landshövdingens femårsberättelser, 1861-1865, s.6 
20 Landshövdingens femårsberättelser, 1866-1870, s.4 
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De mantalslängder som landshövdingen nämner visar ett liknande resultat, men det bör noteras att det 
förekommer stora skillnader mellan husförhörslängderna och mantalslängderna. Resultatet är i slutändan 
ungefär likadant, men sifforna är annorlunda år för år. Mantalslängderna visar till exempel att 
befolkningen ökar år 1865 till skillnad från husförhörslängderna som visar raka motsatsen. Följande är 
en tabell som illustrerar befolkningsutvecklingen i Karlstad under 1860-talet utifrån de siffror som 
presenteras i mantalslängderna. 

Tabell 2. Befolkningsutvecklingen i Karlstad 1861-1870 enligt stadens mantalslängder. 
År Män Kvinnor Summa 
1861 1907 2604 4511 
1862 1998 2662 4660 
1863 2029 2644 4673 
1864 2108 2706 4814 
1865 2149 2742 4891 
1866 2062 2521 4583 
1867 2166 2602 4768 
1868 2319 2857 5176 
1869 2381 2919 5300 
1870 2439 2919 5358 
Källa: Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser, 1861-1865, 1866-1870 

Jämfört med husförhörslängderna finns det tydliga skillnader i mantalslängderna. Resultatet är i 
slutändan detsamma, alltså en positiv befolkningsutveckling, men diskrepansen ligger i att takten och 
siffrorna är helt annorlunda. Mantalslängderna visasr ett betydligt mindre antal invånare än vad 
husförhörslängderna gör. Det enda undantaget är år 1865, då det förekommer 100 fler invånare i 
mantalslängderna än i husförhörslängderna. Utöver det så verkar mantalslängderna följa samma mönster 
men de ”ligger efter” med ett år. Jämförs båda längder syns det tydligt att de båda har ett år där 

befolkningsmängden sjunker drastiskt, men minskningen sker 1866 i mantalslängderna till skillnad från 
husförhörslängderna, där minskningen sker 1865.  

Ett ytterligare exempel på detta syns genom att jämföra den explosiva befolkningsökning som sker under 
1860-talets andra hälft. Denna ökning förekommer tydligt i båda längder, men i mantalslängderna sker 
den 1868, ett år efter den sker i husförhörslängderna. Den är inte heller lika stor, vilket stämmer överens 
med mantalslängdernas generellt lägre siffror. Ökningen mellan 1866 och 1867 i husförhörslängderna är 
460 personer, medan befolkningen ökar med 408 personer i mantalslängderna mellan 1867 och 1868. 

Det finns även skillnader i andelen kvinnor jämfört med män. Det bor fortfarande betydligt fler kvinnor 
än män i staden, precis som husförhörslängderna visar, men andelen män är något större i 
mantalslängderna. Det är också större variation år för år än vad det är i husförhörslängderna. Andelen 
män i mantalslängderna börjar på 42% år 1861 för att sedan långsamt öka under decenniets gång, och år 
1870 har den ökat till 45% av befolkningen. Detta är till skillnad från husförhörslängderna, vars andel 
män utgör 44% av befolkningen och andelen kvinnor är 56% under samtliga undersökta år. 

Befolkningen är, som tidigare nämnts, lägre i mantalslängderna än vad den är i husförhörslängderna. 
Skillnaden varierar från år till år, men det är i genomsnitt omkring 200 till 300 fler personer nerskrivna i 
husförhörslängderna än i mantalslängderna. År 1870, till exempel, uppgår antalet invånare i staden till 
5608 i husförhörslängderna, medan mantalslängderna visar 5358 personer. Det saknas alltså nästan 300 
personer i mantalslängderna under detta år. Landshövdingen menar att diskrepansen skapats av bristande 
uppgifter till mantalsskrivningen, då många av länets arbetare utvandrade till Norge utan att hämta ut ett 
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avflyttningsbetyg. De stod därför fortfarande skrivna i husförhörslängderna men inte i 
mantalslängderna.21 

Inflyttning och utflyttning och migration har alltså haft stor påverkan på stadens befolkning. Denna 
påverkan verkar inte synas lika tydligt i husförhörslängderna som i mantalslängderna, men den är 
fortfarande tydligt viktig för stadens befolkningsutveckling. Kyrkoarkivets in- och utflyttningslängder 
har använts till denna del av undersökningen, då de ger svar på hur många personer som migrerade till 
och från staden, samt exakt vilka de var, när de migrerade och vart de kom ifrån eller flyttade till. Exakta 
personer tas inte upp i denna uppsats, då det inte är relevant till syftet och skulle kunna förlänga 
uppsatsen med säkerligen fler än hundra sidor,  men följande tabell visar in- och utflyttningsstatistik i 
Karlstad från och med 1862 fram till år 1870. 

Tabell 3. In- och utflyttade personer i Karlstad 1862-1870. 
År Inflyttade Utflyttade 
1862 327 281 
1863 366 365 
1864 348 345 
1865 266 461 
1866 417 206 
1867 432 225 
1868 372 256 
1869 380 356 
1870 347 386 
Källa: Kyrkoarkivets in- och utflyttningslängder, 1862-1870 

Även här syns en tydlig övervägande positiv trend under hela decenniet med stora variationer i 
migrationsnivåerna år till år. Från 1862 till 1864 är migrationen positiv, men något stagnerande: under 
1863 utgörs skillnaden mellan de inflyttade och de utflyttade av endast en person.1865 bryter den 
positiva trenden precis som i de tidigare två tabellerna i denna uppsats. Fler människor flyttar ifrån 
staden än de som flyttar in under detta år och statistiken gör en extrem vändning: mängden utflyttande är 
stort överlägnsa i antal med näst intill 200 personer. Det är sannolikt att majoriteten av de som flyttar ut 
är människor som förlorat sina hem i branden och har som avsikt att påbörja nya liv på andra orter. De 
inflyttade är troligen till stor del de arbetare som landshövdingen nämnt i femårsberättelserna. 

Statistiken gör ytterligare en extrem vändning tillbaka till den positiva utvecklingen år 1866, då de 
inflyttande är överlägsna de utflyttande med över 200 personer. Den höga immigrationen håller i sig 
fram till 1869, då den har stagnerat tillbaka till nivåer som liknar år 1863. Immigrationen är fortfarande 
överlägsen, men skillnaden mellan de inflyttade och de utflyttade är knappt 25 personer, inte över 200 
som de föregående 3 åren. För att avsluta decenniet passerar de utflyttande återigen de inflyttande i antal 
år 1870. Emigrationen överstiger immigrationen i staden med ungefär 40 personer under detta år. Den 
emigration som sker under hela 1860-talet, och speciellt ökningen som sker mot decenniets slut och 70-
talets början, är med största sannolikhet riktad främst mot Norge. Landshövdingen nämner själv ut den 
diskrepans som finns mellan husförhörslängderna och mantalslängderna i femårsberättelserna och menar 
på att skiljaktigheten beror på felaktig och ofullständig information vid mantalsskrivningen. 
Arbetsutvandring nämns som en bidragande faktor till den ofullständiga informationen och 
landshövdingen syftar främst på utvandringen till Norge, men också även till andra orter inom Sverige.22 

                                                             
21 Landshövdingens femårsberättelser, 1861-1865, s.4 
22 Landshövdingens femårsberättelser, 1861-1865, s. 4 
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2.3. Egendomar och tomter i Karlstad före och efter branden 

Uppsatsens andra frågeställning undersöker hur Karlstads tomter och egendomar påverkades av branden. 
Branden som bröt ut år 1865 ödelade staden, som tidigare nämnts, och det är intressant att undersöka 
detta djupare. Även sådan statistik som berör just stadens egendomar och tomter har landshövdingen 
skrivit ner i sina femårsberättelser. Följande är en tabell som visar obebyggda och bebyggda tomter i 
Karlstad mellan år 1861 till 1870. Tabellen visar även antal nybyggda boningshus för varje år. 

Tabell 4. Tomtstatistik i Karlstad, fördelad på bebyggda, obebyggda samt antalet nybyggda 
tomter 1861-1870. 
År Bebyggda Obebyggda Nybyggda 
1861 511 99 3 
1862 515 142 7 
1863 517 140 8 
1864 518 139 9 
1865 345 312 56 
1866 439 186 95 
1867 546 152 106 
1868 606 139 61 
1869 620 127 11 
1870 622 126 19 
Källa: Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser, 1861-1865, 1866-1870 

Något som omedelbart sticker i tabellen ut är den dramatiska ökning av obebyggda tomter som sker 
mellan åren 1861 och 1862. Det är oklart varför detta sker då landshövdingen inte nämner någon 
händelse som skulle kunna vara relaterad eller någon sorts orsak till ökningen i någon av 
femårsberättelserna. Inte heller antalet nybyggda boningar stämmer överens med statistiken över 
bebyggda tomter, och detta fenomen genomsyrar hela tabellen. Jämförelsen mellan år 1862 och 1863 är 
ett bra exempel på detta, då åtta nya hus skall ha byggts men listan över bebyggda tomter visar en 
ökning på endast två hus i jämförelse med föregående år. Även här är orsakerna oklara. 

Fram till 1865 byggs inte många nya bostäder i Karlstad. Antalet nybyggda hus når inte ens upp till tio 
per år under denna period, men detta kommer att ändras i takt med utbrottet av branden i staden 1865. 
Efter branden har antalet bebyggda tomter nästan halverats: 1864 var 518 tomter i staden bebyggda, året 
därpå var det endast 345. Staden börjar dock att återuppbyggas mycket fort. Redan samma år som 
branden så man upprättat 56 nya bostäder, nästan fem gånger fler än föregående år.  

Nybygget fortsätter och dess takt ökar markant under 1866 och 1867. År 1866 byggs 95 nya hus i staden 
och ökar ytterligare till 106 hus under 1867, och det är under 1867 som staden kan sägas ha återhämtat 
sig: antalet bebyggda tomter är 546, alltså fler än innan branden. Nybyggnationen börjar att sakta ner 
efter 1867 och antalet nya hus sjunker till 61 i slutet av år 1868 och vid det här laget har antalet 
bebyggda tomter i staden överskridit 600. Mängden nya hus byggda sjunker ytterligare det kommande 
året till 11, och den intensiva period av byggnadsarbete som startades av branden kan nu sägas vara slut.  

Decenniet slutar med 622 bebyggda tomter och 126 obebyggda tomter i Karlstad. Antalet nybyggda hus 
ökar något under 1870, då 19 hus byggs. Jämfört med periodens början har staden expanderat med över 
300 tomter: år 1861 bestod staden av dryga 600 tomter, både bebyggda och obebyggda, medan år 1870 
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består staden av näst intill 800 tomter. Det finns över 100 fler bebyggda tomter 1870 än vad det fanns 
1861.   

Tomterna och egendomarna i Karlstad under 1860-talet visar alltså i stora drag samma resultat som 
befolkningsstatistiken. Alltså en positiv men långsam utveckling under första halvan av decenniet som 
blir kraftigt drabbad av branden 1865. Den återhämtar sig starkt under två till tre år efter branden för att 
sedan mot slutet av decenniet återgå till en utvecklingstakt som mer liknar tiden före branden. 

 

2.4. Brandens påverkan på stadens styrelser 
Den tredje frågeställningen i detta arbete undersöker mer detaljerat hur branden påverkade arbetet som 
stadens styrelser genomförde, detta med hjälp av protokoll från både Karlstads stadsfullmäktiges samt 
drätselkammarens möten under 1865 samt 1866. Genom att undersöka protokoll skrivna direkt efter 
branden och jämföra dem med protokoll från senare datum kan en mer detaljerad bild av branden och 
dess konsekvenser för myndigheterna skapas. 

Branden bröt ut 2 juli 1865, och Karlstad stadsfullmäktige hade sitt första möte två dagar efter att den 
hade inträffat, alltså 4 juli. Mötet hölls för att diskutera de åtgärder som hade vidtagits efter branden, 
samt för att diskuteta det telegram som stadsfullmäktige hade tagit emot från kungen. Kungens brev är 
det första som nämns i protokollet, och de skriver att kungen beklagar för den olycka som har drabbat 
Karlstad. Regeringen skänkte även 4000 riksdaler i nödhjälp till Karlstad, och dessa pengar skulle 
komma att användas till att börja bygga upp staden på nytt.23   

Protokollet nämner även att stadsfullmäktige gett i uppgift till drätselkammaren att söka eller konstruera 
nya lägenheter åt någon. Personen eller personerna i fråga har tyvärr inte kunnat utläsas. Det 
framkommer också att stadsfullmäktige är snabba att agera och planera, då de redan två dagar efter 
branden diskuterar hur staden ska återuppbyggas någorlunda detaljerat. De diskuterar i protokollet om 
staden ska byggas på samma ställe eller flyttas och de beslutar även om skapandet av en kommité som 
ska ansvara för uppgörandet av en ny stadsplanering och tomtreglering i den nya staden. 
Stadsfullmäktiges ledamöter verkar även vilja söka upp ”skickliga och erfarna” ingenjörer för att hjälpa 

till med arbetet. Byggandet av nya boningshus för att ersätta de som brunnit ner nämns också i 
protokollet. Utöver dessa händelser tar protokollet från 4 juli främst upp valet av nya ledamöter till 
stadsfullmäktige. 24 

Det andra protokollet som har undersökts från stadsfullmäktige är från den 21 december 1865, ett halvår 
efter att branden inträffat. Detta protokoll inleds med ett val av revisorer för granskning av 
nästkommande års räkenskaper. Dessa revisorer skulle vara fem till antalet och assisteras av två 
suppleanter och bekräftas av fullmäktige. De utser även en särksild revisor för siffergranskning av det 
arvode på 250 riksdaler som stadsfullmäktige tagit emot i anmärkningsprovision. 

I protokollet nämns även att en inventerings- och besiktningsman har utsetts i staden. Detta verkar ha 
varit en åtgärd för att på något sätt reglera eller skapa ett reglemente för gasverksstyrelsen i staden, då 
dessa begrepp nämns tillsammans ett antal gånger i protokollet. De diskuterar även någon sorts 

                                                             
23 Karlstad Stadsfullmäktiges protokoll, 4 juli 1865, s. 1 
24 Karlstad Stadsfullmäktiges protokoll, 4 juli 1865, s. 3-4 
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gransking av delägarna till de byggnader som uppförts i staden för att ha tillsyn och överseende över 
byggnadsarbetet som pågick i Karlstad.25 

Stadsfullmäktige gjorde även en förberedande granskning av ett förslag över nästkommande års in- och 
utgifter som skapats av magistraten. De verkar diskutera hur många riksdaler som ska taxeras under 
nästkommande år, vilket bestämdes till 33 370 riksdaler, samt när skatten ska samlas in vilket bestämdes 
att bli månaderna juni och september. Protokollet nämner även att någon plats kvickt ska överlämnas till 
stadens handelsbolag, men det bör noteras att denna del av protokollet är slarvigt skriven och innehåller 
ett antal fläckar av bläck vilket gör den svår att tyda.  

Handelsbolaget nämns ett antal gånger i protokollet. En hotellbyggnad nämns, och stadsfullmäktige ger 
handelsbolaget i uppdrag att ”bortföra” byggnaden tills den första februari nästkommande år. Om de inte 

utför sitt uppdrag hotar stadsfullmäktige att ”bortförandet” kommer att ske på bolagets bekostnad. 

Paragraf 10 är den första i protokollet som direkt nämner branden, då stadsfullmäktige beslutar att 
belöna de konstaplar som tjänstgjort under branden genom att fördela 80 riksdaler mellan dem. Slutet av 
protokollet handlar återigen mest om valet av nya ledamöter till stadsfullmäktige, men behovet av att 
hyra en möteslokal tas upp och fullmäktige beslutar att lägga 65 riksdaler till det ändamålet.26 

Drätselkammarens första möte och protokoll sker något senare än stadsfullmäktiges: deras första möte 
hålls den 6 juli 1865, två dagar efter stadsfullmäktiges första möte och fyra dagar efter att branden 
inträffat. Detta protokoll är mycket kort, vilket kan ses som udda med tanke på att ett enorm katastrof i 
form av branden precis inträffat. Bland det första de nämner är det bidrag på 4000 riksdaler i stöd för 
nödlidande som stadsfullmäktige tagit emot från regeringen. Anmälningen av diverse kostnader tas 
också upp i detta protokoll, samt ett antal utdrag och uppdrag som har delats ut till drätselkammaren av 
stadsfullmäktige i samband med branden. 

Drätselkammaren verkar själva ge ett uppdrag till stadens byggmästare att se till att åtgärder för 
eventuella felaktigheter i stadens återuppbyggnad implementeras så snabbt och effektivt som möjligt. Ett 
lån på beloppet 10 000 riksdaler som ska betalas den 17:e nästkommande augusti nämns också i 
protokollet, i allra största sannolikhet pengar som ska användas till att betala de utgifter som krävs för att 
bygga upp Karlstad på nytt. Bland det sista som nämns i protokollet är att en komminister har begärt 
förskott på sin tillkommande lön.27 

Det andra protokollet som har valts ut från drätselkammaren kommer från den 4 juli 1866, ett helt år 
efter branden och deras första möte. Det första som diskuteras under detta möte är en tvist om 
äganderätten till ett antal tomtdelar på Herrgårdsgatan i Karlstad mellan magistraten och 
drätselkammaren. Tvisten handlar om rätten att bruka dessa tomtdelar som lagerlokaler för bland annat 
timmer och slutar med att en notarie förbjuder drätselkammaren att bruka dessa tomtdelar eller betala 
vite, alltså böter. Magistraten har köpebrev som bevisar stadens rätt att utnyttja tomterna, vilket troligen 
är anledningen till varför magistraten vann tvisten. Diskussionen kring tomtdelar fortsätter i 
nästkommande paragraf och här återkommer även fokuset på den nya stadsplanering som synts i tidigare 
protokoll. Det är skrivet att man har uppmanat de privata ägarna till tomter som enligt stadsplaneringen 
ska användas till att konstruera torg, gator och andra allmänna byggnader att låta staden erhålla dessa 
tomter i gengäld för dess åsatta värden. De startar även en utredning med hjälp av magistraten och 
lantmäterikontoret kring en specifik tomt där det är osäkert om tomtens innehavare faktiskt är den riktiga 

                                                             
25 Karlstad Stadsfullmäktiges protokoll, 21 december 1865, s. 1-2 
26 Karlstad Stadsfullmäktiges protokoll, 21 december 1865, s. 3-5 
27 Karlstad Drätselkammares protokoll, 6 juli 1865, s.1-3 



17 
 

ägaren till tomten.28 Staden har även fått anhålla Herr komministerns lantmätare som har som uppgift att 
i stadsdelen Haga verkställa den mätning och utstakning av mark för bygget av nya torg och gator som 
utmärkts i stadsplaneringen. 

I protokollet nämns även en ansökan till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande om åläggande för Karlstads 
stad att till hälften deltaga i underhållet av färjan och färjestugan vid älven, då Karlstads Tingslag 
tidigare har ansvarat för byggnationen och underhållet av både färjan och färjestugan men kostnaderna 
på senare tid blivit för höga för att tingslaget ska klara av att betala underhållet själva. Utgifter är i 
fortsatt fokus då landshövdingen nämner en kommunalskuld på 72 riksdaler. Det verkar som att åtgärden 
till detta är att debetsedlar ska utskrivas till de skatteskyldiga personerna och insättningarna i staden så 
att skulden kan betalas av.  

Det framkommer en del missnöje hos delar av befolkningen, då ett brev som addresserats till 
magistraten. Brevet berör en förordning av landshövdingen angående kommunstyrelsen som skrevs 
1862. Brevet verkar även uttrycka någon form av missnöje över taxeringsvärdena i staden.29 Missnöjet 
uppenbarar sig även hos ett antal högt uppsatta landägare i Karlstad. Deras missnöje riktar sig mot den 
särskilda värderingsnämnd som har hand om stadens tomter. De anser att värderingsnämnden hade 
uppskattat värdet på deras tomter fel och ville ha någon form av ersättning för detta fel. 
Drätselkammaren anser dock att någon sådan kompensering ej behövde ges och nekade deras begäran. 

Protokollet avslutas med en ytterligare skrivelse, denna gång från Kungliga Kommerskollegiet till 
magistraten och drätselkammaren. Kommerskollegiet vill att magistraten skall upplysa handels- och 
sjöfartsbolagen om någonting. Denna paragraf är dock tyvärr så pass svårtydd att jag inte har kunnat 
utläsa exakt vad magistraten skall upplysa om.30 

Det framkommer tydligt att både drätselkammarens och stadsfullmäktiges vardag inte verkar påverkas 
särskilt mycket av branden, i alla fall inte i den utsträckningen att de omedelbart överger alla andra 
sysslor för att fokusera enbart på branden. Det enda av de fyra protokollen som har undersökts som 
verkar helt fokuserat på att åtgärda branden är stadsfullmäktiges första protokoll från den 4 juli 1865, två 
dagar efter branden.  

Ämnen och åtgärder relaterade till branden återkommer dock genom varje protokoll även om de inte 
alltid har uppenbara kopplingar till branden. Det är inte helt otroligt att den paragraf i stadsfullmäktiges 
protokoll från 21 december 1865 som handlar om det nästkommande årets taxeringsvärde är starkt 
påverkad av att brandens inträffande, till exempel. Det är möjligt att det värde på 33 370 riksdaler som 
bestäms av fullmäktige kan vara mycket högre än tidigare år, kanske som ett försök och en åtgärd för att 
samla in mer pengar till stadens återuppbyggnad.  

Den nya stadsplaneringen är också ett återkommande tema inom samtliga protokoll. Både 
stadsfullmäktige och drätselkammaren lägger fokus fokus på stadsplaneringen och hur staden ska 
återuppbyggas i olika utsträckning. Stadsfullmäktiges protokoll från den 4 juli 1865 pratar i princip 
enbart om stadsplanering, konstrueringen av nya byggnader samt de pengar som krävs för att genomföra 
arbetet. Även drätselkammaren nämner stadsplaneringen mycket, särskilt i dess protokoll från den 4 juli 
1866. Där nämns till exempel att staden förhandlar med ett antal tomtägare för att köpa de tomter som 
enligt stadsplaneringen ska användas till nya gator och offentliga byggnader.   

                                                             
28 Karlstad Drätselkammares protokoll, 4 juli 1866, s.1-2 
29 Karlstad Drätselkammares protokoll, 4 juli 1866, s. 3-6 
30 Karlstad Drätselkammares protokoll, 4 juli 1866, s. 7-8 
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2.5. Sammanfattning 
För att sammanfatta det hela kan man konstatera att både befolknings- och tomtstatistiken upplever en 
positiv men liten utveckling under första halvan av 1860-talet fram till år 1865, då de båda upplever 
stora nedgångar till följd av stadsbranden. Efter detta ökar både befolkningen och antalet nybyggda 
tomter explosivt under ett par år fram till omkring 1868, då läget återigen normaliseras. Migrationen 
följer ungefär samma mönster: positiv immigration fram till 1865, då emigrationen tar över under året, 
för att sedan återgå till en mycket högre immigration under 1860-talets andra halva. Undantaget ligger i 
åren 1869 och 1870, då emigrationen återigen överstiger immigrationen. 

Ser man till stadsfullmäktiges och drätselkammarens protokoll syns det tydligt att de inte verkar 
påverkas mycket av branden, och den påverkan som märks är de snabba beslut om stadsplanering och 
återuppbyggnad som tas av både stadsfullmäktige och drätselkammaren. Utöver detta verkar stadens 
myndigheter fortsätta med sina vanliga sysslor. Planeringen och verkställandet av den nya 
stadsplaneringen återkommer många gånger i protokollen, och det är tydligt att båda myndigheterna 
lägger stort fokus på den. 
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3. Analys och Diskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur stadsbranden 1865 kom att påverka Karlstad som stad. Detta 
undersöktes genom att se hur stadens befolkningsutveckling påverkades av branden, samt hur branden 
påverkade jordbruksmarkerna och tomterna i staden. Jämförelser har gjorts i dessa ämnen, både före och 
efter branden, samt att protokoll från stadens drätselkammare och stadsfullmäktige har undersökts för att 
ge en djupare inblick i vilka konsekvenser branden hade för staden.  

Har syftet och de frågor som ställdes blivit besvarade? Det kan absolut sägas att samtliga 
frågeställningar har blivit besvarade. Det som har uppnåtts i resultatdelen av uppsatsen ger en tydlig bild 
av händelseförloppet efter stadsbranden 1865 ur ett befolkningsutvecklingsperspektiv, ett 
migrationsperspektiv samt ett tomtperspektiv. Man får även en tydlig bild av hur stadens myndigheter 
reagerade och hanterade branden genom stadsfullmäktiges och drätselkammarens protokoll.   

Det framkommer tydligt i landshövdingens femårsberättelser  att befolkningsutvecklingen som sker 
under 1860-talet överlag är en positiv sådan, då det inte finns något år då befolkningen faktiskt minskar. 
Undantaget är naturligtvis 1865, då branden genom ett antal olika faktorer leder till att stadens 
befolkning minskar med ungefär 200 invånare. Befolkningsökningen håller dessutom inte samma takt 
varje år som har undersökts. Den är mycket långsammare under åren före branden och ökar kraftigt efter 
branden. Även här finns det många faktorer som har en påverkan, men då landshövdingen själv nämner i 
sina femårsberättelser att en mängd baracker har uppförts för att husera de arbetare som jobbar för att 
bygga upp staden igen så är troligen arbetskraftinvandring en av de största faktorerna. Det måste trots 
allt ha behövts en enorm mängd arbetare för att man ens skulle kunna tänka tanken att färdigställa ett 
sådant stort projekt som att bygga en hel stad från grunden. 

Diskrepansen mellan husförhörslängderna och mantalslängderna är en mycket intressant del av 
undersökningen. Hade det rört sig om små skillnader i befolkningen mellan längderna hade det inte varit 
lika märkvärt, men skillnaderna mellan de två längderna är närmare 600 personer under vissa år. 
Landshövdingen förklarar diskrepansen genom att säga att det är många personer som arbetsutvandrat 
till andra orter eller Norge som fortfarande står kvar i husförhörslängderna men ej längre 
mantalslängderna. 

Diskrepansen, och egentligen hela den kvantitativa delen av undersökningen, blir ännu mer intressant 
om man tar hänsyn till Hammarströms forskning, som menar på att majoriteten av den officiella statistik 
som skrivits i Sverige efter 1850-talet är felaktig och problematisk på olika sätt. Hon anser att dessa 
källor är olämpliga för att undersöka städer som ekonomiska och demografiska enheter. Det finns belägg 
för att informationen i femårsberättelserna är riktig, då den är nerskriven av landshövdingen själv, men 
det finns ändå frågor att ställa kring Hammarströms forskning. Om nu så pass många människor 
utvandrat till Norge enligt mantalslängderna, varför reflekteras inte detta i husförhörslängderna? 
Husförhörslängderna visar ju på så sätt felaktig information. Denna diskrepans är uppenbar under hela 
1860-talet, och det är då troligt att många av de som arbetsutvandrade till andra orter och Norge och inte 
kom tillbaka på de tio åren inte gjorde det senare heller.. Varför uppdaterades då inte 
husförhörslängderna för att ta bort de som inte längre bodde i Karlstad? 

Undersökningens resultat visar ungefär samma händelseförlopp när det gäller stadens tomter och 
egendomar. Under åren före branden bygger man i genomsnitt sju till nio nya hus per år, men efter 
branden ökar detta mycket kraftigt. År 1867 byggs långt över 100 hus. Den tidigare nämnda 
arbetskraftsinvandringen spelar utan tvekan en stor roll här. Om inte en så stor mängd arbetare hade varit 
tillgängliga hade byggandet av nya hus varit mer utspridd och utvecklingen varit något mer stabil. Det är 
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möjligt att det kanske hade byggts i genomsnitt 50 hus varje år, istället för att det byggs över 100 det ena 
året för att sedan sjunka till 50 nästa år. I detta fantiserade hade naturligtvis byggnadsarbetet tagit 
betydligt längre tid, vilket ju inte kan räknas som ett särskilt positivt resultat.  

Min hypotes kring migrationen visade sig vara till hälften rätt. Det är visserligen sant att emigrationen är 
högre än immigrationen efter branden, men detta gäller bara under den senare halvan av 1865, då antalet 
utflyttade personer överstiger antalet inflyttade med ungefär 200. Utöver detta så är de första åren efter 
branden dominerade av immigration, och det är förmodligen främst den tidigare nämnda 
arbetskraftsinvandringen som ligger bakom den stora majoriteten av inflyttningarna i staden under dessa 
år. Den höga emigrationen under 1865 är troligen människor som blivit av med sina hem och ägodelar 
och väljer att flytta till nya orter för att börja om sina liv på nytt. 

Däremot kan det ses tydligt att även om emigrationsnivån är låg direkt efter branden så börjar den sakta 
att stiga under 60-talets andra halva. År 1870 har antalet emigranter faktiskt blivit fler än antalet 
immigranter i staden. Det är troligen inte Norge som får ta skulden för utvandringen denna gång, utan 
istället blir ett annat land den nya destinationen för många. 1860-talet befinner sig precis i början på den 
mest intensiva perioden av emigrering till USA i svensk historia, och det är troligt att den ökning av 
emigranter som sker fram till år 1870 och som förmodligen fortsätter utanför uppsatsens ramar är ett 
tecken på att perioden är på väg att ta fart ordentligt. 

Det är intressant att trots att migrationen är så pass hög under åren efter branden och att den haft så pass 
stor påverkan på både befolkningsutvecklingen och tomt- och egendomsstatistiken är Karlstad enligt 
Lars Nilsson den enda stad i landet där födelsenettot påverkat befolkningens tillväxt mer än 
migrationsnettot. Om Karlstad, som Nilsson menar, inte är dominerat av migrationsnettot men ändå tar 
emot tillräckligt många immigrerande arbetare för att kunna bygga upp en helt ny stad på bara några år 
väcker det en fråga: hur ser då immigrationen och emigrationen ut i en stad där tillväxten faktiskt 
domineras av migrationsnettot? 

Att arbetsutvandringen till Norge var så pass hög att landshövdingen anser det som nämnvärt i sina 
femårsberättelser är även det en intressant del av resultatet. Det är i min syn en sorts spegling av nutiden 
då det idag är många svenskar, särskilt ungdomar, som väljer att under några års tid bosätta sig i Norge 
och arbeta där, då lönerna är mycket högre än i Sverige. Många har ju hört talas om hur mycket pengar 
som kan tjänas genom att jobba på till exempel en norsk oljeplattform i Nordsjön. Det är möjligt att de 
som utvandrade till Norge på en tiden kunde ha haft liknande motiveringar som utvandrarna i modern 
tid. Det var troligen även ganska lätt att ta sig från Sverige till Norge precis som idag, då de på 1800-
talet var ett enat land. 

Ser man till stadsfullmäktiges och drätselkammarens protokoll så är det som sticker ut mest de 
upprepade gångerna som båda myndigheter pratar om den nya stadsplaneringen som ska implementeras 
i Karlstad efter branden. Paulsson, Nilsson och Hugosson tar alla upp denna stadsplanering i sina verk, 
och alla tre konstaterar att den kom att hyllas av Albert Lindhagen, en av tidens ledande stadsplanerare, 
och tillsammans med själva branden fungerande den med allra största sannolikhet som inspiration för 
1874 års byggnadsstadga, som blev gällande i hela Sverige. Det är tydligt att brandberedskapen var bra 
även efter branden, då myndigheterna är mycket snabba med att skapa åtgärder och ta beslut om stadens 
framtid. Något som är intressant är att varken stadsfullmäktige eller drätselkammaren talar om branden 
med direkta ord särskilt mycket. Det är uppenbart ur protokollens kontext att majoriteten av deras 
handlingar är direkta resultat av branden, men just ordet ”brand” nämns väldigt sällan i protokollen. Det 
är svårt att utläsa ton från en text och det försvåras ytterligare när texten är ett protokoll som bara 
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beskriver händelse efter händelse, men oviljan att nämna branden vid dess ”namn” skulle möjligen 

kunna tyda på någon sorts känsla av skam. I Karlstad, och även hela övriga Sverige, hade man rustat upp 
sitt brandförsvar under nästan 60 års tid och lyckades ändå inte förhindra att staden gick förlorad och nu 
vill myndigheterna kanske helst inte prata om sitt ”misslyckande.” 

Jag har i både metoden, materialredogörelsen och även i resultatet belyst att mycket av det arkivmaterial 
som har använts till den kvalitativa delen av undersökningen, alltså protokollen från drätselkammaren 
och stadsfullmäktige, har varit mycket svårt att läsa. Vissa av protokollen har varit rent av otydbara av 
olika anledningar, från bläckfläckar till ålderdomliga ord och i många fall har själva handstilen som 
protokollet skrivits med varit problemet. Detta kan låta som att jag inte har kunnat läsa något alls av 
materialet, men så är inte fallet. Jag har som tidigare nämnt lyckats att skapa lämpliga svar på mina 
frågeställningar utifrån arkivmaterialet, men även dessa är till viss del påverkade av problemet. Ett 
exempel på detta är den paragraf i ett av drätselkammarens protokoll där stadens handelbolag ska 
upplysas om någonting av drätselkammaren. Jag kunde inte tyda den paragrafen alls, något som är 
mycket synd då det är information som går förlorad. Detta är till stor del på grund av min egna ovana vid 
tidens skrivstil och hade jag kunnat utläsa mer av materialet hade resultatet, som redan uppfyller alla 
krav som syftet och frågeställningarna ställt, kanske varit ännu mer utförligt. Vikten av att faktiskt kunna 
läsa äldre handstilar och äldre språkformer har uppenbarat sig under förloppet av detta arbete och det 
hade varit positivt för undersökningen om jag hade spenderat längre tid på att försöka lära mig detta.      
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3.1. Avslutning 
Det är tydligt att branden har haft en stor påverkan på många olika områden inom ämnet ”staden 

Karlstad.” Många slutsatser kan dras av undersökningens resultat och analysen av detta resultat, och 

även dessa kommer jag att presentera i ordning av frågeställningarna. 

Befolkningsutvecklingen och migrationen i staden kan konstateras vara mycket starkt påverkade av 
branden. Takten på befolkningsökningen var något långsam under åren innan branden, men får en 
kraftig ökning efter att branden inträffar. Det enda året där Karlstad upplever en befolkningsminsking är 
1865, alltså samma år som branden inträffar. Den främsta orsaken till den höga befolkningsökningen 
efter branden är arbetskraftsinvandring, då staden behövde många arbetare för att kunna återuppbyggas i 
snabb takt. En diskrepans i siffrorna mellan de husförhörslängder och mantalslängder som använts till 
undersökningen förklaras delvis av arbetsutvandring till Norge. 

Migrationen i staden följer ungefär samma mönster som den generella befolkningsutvecklingen: alltså 
långsam positiv utveckling före branden, en negativ utveckling under brandåret för att sedan öka kraftigt 
positivt under resterande 1860-talet. Här finns dock ett ytterligare undantag: 1869 och 1870 överstigs 
immigrationen av emigrationen och utvecklingen blir på så sätt återigen negativ. Den tidigare nämnda 
arbetsutvandringen till Norge och andra städer i Sverige nämns som en påverkande faktor för 
migrationen, något som liknar nutiden, och vändningen mot emigration efter 1869 kan bero på att 
emigrationen till USA börjar ta fart. Karlstad är trots den höga arbetsinvandringen en av de enda 
städerna i landet där födelsenettot påverkar befolkningen mer än migrationsnettot. 

Även utvecklingen och byggnationen av nya tomter och egendomar i Karlstad följer samma mönster 
som befolkningsutvecklingen. Först en långsam positiv utveckling följt av en plötslig stor minskning 
som sedan vänder tillbaka till en mycket kraftigare positiv utveckling. Före branden byggs ungefär 8 hus 
om året, medan långt över 300 byggs under åren efter att branden inträffat. Arbetskraftsinvandringen är 
starkt kopplad till tomternas utveckling, då det troligen hade tagit mycket längre tid eller inte hade varit 
möjligt att bygga upp staden utan den stora mängd arbetare som flyttade till staden. 

Stadsfullmäktiges och drätselkammarens protokoll visar tydligt att myndigheterna i staden är beredda att 
ta snabba åtgärder och börja planera för att återuppbygga staden så snabbt som möjligt. Ett antal olika 
saker diskuteras i protokollen, till exempel val av ledamöter till stadsfullmäktige, men saker relaterat till 
branden läggs i fokus som skapandet av en ny stadsplanering. Just stadsplaneringen nämns väldigt 
mycket, både i själva protokollen och i den tidigare forskning som har använts i uppsatsen, vilket gör det 
tydligt att den har stor betydelse, både förr i tiden och även nu. Myndigheternas snabbhet att agera tyder 
på en bra katastrofberedskap även efter branden. 

Vad har resultatet av denna uppsats lärt ut? Först och främst att trots att Karlstad var mycket starkt 
påverkat av branden var denna påverkan inte lika negativ på lång sikt som jag trodde från början. 
Samtliga undersökta utvecklingsområden håller en positiv utveckling under 1860-talet som faktiskt ökar 
kraftigt efter branden. Det finns endast några få undantag till mönstret av positiv utveckling, till exempel 
året då branden inträffar där sifforna i alla områden minskar. Befolkningen återhämtar sig dock snabbt 
och blir större än den var innan branden, det byggs fler hus än innan branden och fler människor flyttar 
in till Karlstad än innan branden. 

Uppsatsen har även gett en djupare inblick i hur några av stadens myndigheter reagerade på branden och 
vilka åtgärder som togs. Även här visades mina förväntningar vara fel. Man skulle kunna tro att 
myndigheterna var förlamade av branden och inte visste vad de skulle göra, men så är inte fallet. Både 
drätselkammaren och stadsfullmäktige är väldigt snabba och effektiva med att diskutera åtgärder, tänka 
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på sätt att skaffa de pengar som behövs till återuppbyggnaden av staden och även rita upp en helt ny 
stadsplanering. 

Jag själv har även lärt mig vikten av att välja ut källmaterial som jag faktiskt kan fullt ut förstå, eller att 
om man ska använda sig av sådant material bör man i alla fall spendera en längre tid på att lära sig förstå 
tidsperiodens språk och handstilar. Jag har som sagt skapat ett resultat som ger tillfredsställande svar på 
alla mina frågeställningar utifrån det material jag har kunnat läsa, men det är mycket möjligt att 
resultatet kunde varit mycket längre om jag hade tagit mig mer tid att lära mig handstilarna bättre.  

Det är även en intressant lärdom att det även på denna tid var många som valde att flytta till Norge av 
arbetsrelaterade skäl, något som kan jämföras med våran nutid. Man tänker kanske att människor ofta 
stannade på samma plats på den här tiden, men så är inte fallet. Migrationsstatistiken överlag är ett bra 
belägg för detta, då det syns tydligt att det årligen migrerar omkring 500 till 600 personer från och till 
Karlstad under 1860-talet, och detta är bara en stad av hundratals där situationen skulle kunna vara 
likadan. 

 

3.2. Vidare forskning 
Det som sticker ut allra mest i undersökningen, inte bara i resultatet utan även i den tidigare forskningen,  
är i min mening det stora fokuset som läggs på stadsplaneringen. Både drätselkammaren och 
stadsfullmäktige nämner den nya stadsplaneringen upprepade gånger i samtliga protokoll, och tre av de 
böcker och avhandlingar som använts för tidigare forskning nämner också Karlstads nya stadsplanering i 
olika utsträckning.  

Med tanke på detta stora fokus som läggs på stadsplaneringen, samt att den eventuellt kom att inspirera 
en av tidens främsta stadsplanerare och ledde till skrivandet av 1874 års byggnadsstadga,  anser jag att 
det vore mycket intressant att undersöka den djupare. Hur såg den nya stadsplanen ut och varför blev 
den en så stor inspiration för senare stadsplanerare? Vilka skillnader kan ses mellan den gamla 
stadsplaneringen och den nya? 

Stadsbränder har i många fall använts som bra tillfällen att modernisera städerna. Paris och Vänersborg 
är några exempel på städer som drabbats av stora bränder och sedan byggts upp med mer ”moderna” 

stilar. Vad var då definitonen av en modern stad i det sena 1800-talets Sverige? Hur skiljer sig 1800-
talets moderna stad från tidigare stadsplaneringar eller våran tids städer?    
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