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Sammanfattning 

Karlstad hade sedan 1584 erhållit stadprivelegier och var under 1800-talet den största staden i 

Värmland och hade en strategisk placering mellan Oslo, Göteborg och Stockholm. Karlstad 

likt så många andra städer i Sverige fick genomgå stadsbränder eftersom städer av trä hade en 

tendens att vara brandfarliga. Denna undersökning skall följa den sista samt en av de mest 

omfattade stadsbränderna i Karlstad år 1865 och tiden efter branden för att se hur staden 

sedan byggdes upp. Tidigare forskning finns om svenska städer och detta arbete syftar till att 

öka kunskapen om Karlstads stadsbild och hur den förhåller sig till andra svenska städer. 

Eftersom det är den sista stora branden i Karlstad så är det intressant att se hur frågor som 

brandskydd och stadsplanering behandlades. Frågorna som uppsatsen syftar till att besvara 

hur arbetet såg ut för stadsfullmäktige, hur staden förändrades tills stadsplanen och hur staden 

skulle bli mer bransäkrare. Vad som studien även innehåller är i vilken mån och på vilket sätt 

Karlstad kan knytas an till samhällsteorin om moderniteten. Resultaten redovisas via 

textanalys utav i huvudsak Karlstads stadsfullmäkites protokoll. 

Studien har syftat till att redogöra i kronologisk ordning för utvecklingen efter branden och 

visat på att staden fortsatte att ha samma mall via ett rutnätsystem men hade sedermera 

mycket bredare gator och större torg. 

Abstract 

Karlstad had obtained city privileges since 1584 and was under the 19th century the biggest 

city in Värmland and it had a strategic location between Oslo, Gothenburg and Stockholm. 

Karlstad similarly to many other cities in Sweden had to experience city fires because cities 

that were made of tree tended to be flammable. This study will follow the last and one of the 

most extensive cities fires that Karlstad had 1865 and the time after the fire to follow how the 

city later were rebuilt. Earlier studies exist about Swedish cities and this study will contribute 

to an answer if Karlstad was a city that is stands out differently in Swedish studies of if it 

follows common patterns like other Swedish cities did at the same time.  

Because it is the last extensive fire that occurred in Karlstad it would be interesting to see how 

issues like fire protection and city planning was addressed. The questions this study aims to 

answer is how the city council worked following the city fire, and how the city changed its 

city planning and how the city would become more fireproof. What the study also contains is 

in how much and in which way Karlstad is similar to the social theory of modernity. The 

results are presented mainly with a text analysis of the Karlstad city councils’ protocol. 

This study will try to answer how the city looked before and how it later changed. The goal of 

the study was to highlight in chronological order describe the events following the city fire 

and showed that the city kept the same template through a grid pattern but later had wider 

streets and a bigger square. 
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1. Introduktion 
Denna uppsats syftar till att behandla Karlstads stadsplanering och stadsbranden som skedde 

1865 där omkring 97 % av stadens byggnader brann upp under sommaren 1865. Karlstad 

erhöll stadsprivilegier 1584 och är där med en av de svenska så kallade anlagda städerna. 

Befolkningen i Karlstad hade 1865 befunnit sig precis omkring 5000 invånare, detta är en 

relativt stor stad under 1800-talet befolkningsmässigt. I historieproffessorn Christer 

Ahlbergers bok Den svenska staden – vinnare och förlorare listas top 15 städer under året 

1850, och i botten av denna top 15 lista har Kristianstad, Linköping, Örebro, Ystad och 

Karlshamn alla befolkningar på mellan 5 000 och 5 500.1 Befolkningen hade år 1782 varit 

omkring 2 000, och år 1857 översteg man 4 000 och därmed fördubblade befolkningen för att 

kommande åtta år utöka med omkring 1 000 nya karlstadsbor. 

Brandens omfattning beskrivs av Major C.E Nygren i hans bok Karlstads stads historia under 

de 50 åren närmaste före branden 1865 där Nygren skrivet att den förfärliga olyckan 1865 

lamslog alla, dess omfattning var omöjlig att överskåda. Han beskriver även hur rubb och 

stubb hade sopats bort och förintats, samt hur familjer som levt och verkat i denna stad i 

sekler, borgare,fattiga och instutitioner hade förlorat allt. Som sagt var cirka 97 % av staden 

uppbrunnen och det rör sig alltså om 7 gårdar som klarade sig utav 241 möjliga, en sådan 

katastrofs intensitet är mycket ovanlig, även om Karlstad har brunnit fler gånger så har det 

inte varit i denna nivå innan.2 

Staden blev mer eller mindre utraderad och stadens befolkning på cirka 5 000 personer blev 

direkt hemlösa. Flera provisoriska lösningar krävdes för att få bukt med situationen. En sådan 

katastrof påverkade många människor direkt och engagemang skapades landet över för att 

hjälpa till, sådan filantropisk verksamhet märktes tydligt av direkt efter katastrofen och den 

var av vikt för att klara situationen så bra som möjligt. Vad som är intressant i denna 

undersökning är bland annat hur man tog vara på möjligheten att efter en sådan katastrof 

kunna förfoga över planeringen av uppbyggnaden, i praktiken betyder en katasrof av denna 

kaliber att stadsfullmäktige har friare händer att ändra på stadens struktur. 

Arbetet är inspirerad av Rasmus Anderssons uppsats Karlstads stadsbrand 18653 där han i 

slutet av arbetet beskriver hur det finns utrymme för forskning inom området stadsplanering i 

Karlstad. 

1.1 Avgränsning 
Denna syftar till att behandla material som knyter an till Karlstads lokalhistoria samt 

Karlstads stadsbrand 1865. Uppsatsens källmaterial är i huvudsak protokoll som är hämtat 

Karlstads kommunarkiv och mer specifikt protokoll över kommunfullmäktige samt 

byggnadskomittén för att kunna följa processen från Karlstads förstörande till uppbyggnad. 

Uppsatsen avgränsar sig rent geografiskt till Karlstads stad och tidsmässigt är studien 

avgränsad till de månader närmast efter branden och även kort in på början av året 1866. 

Många andra städer drabbades av bränder men denna uppsats har att förhållit sig till Karlstads 

stad. För att vidare förtydliga så gäller detta den administrativa fördelning som fanns under 

 
1 Ahlberger, C. 2001. Den svenska staden – vinnare och förlorare. S.28 
2 Nygren, C.E. Karlstads stads historia under de 50 åren närmaste före branden 1865 S. 4-5 
3 Andersson, R. Karlstads stadsbrand 1865 S.23 
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min undersökningsperiod, detta är alltså inte att förväxla med dagens Karlstad kommun som 

geografisk omfattar mycket större områden då flera områden slagits ihop vid olika omgångar. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och belysa vad som hände i Karlstad efter branden 

1865 med fokus på uppbyggnaden utav staden och antagandet av stadsplanen som kom efter 

branden. Till detta syftar även studien till att se huruvida stadsplaneringen stämmer överens 

med andra typer av stadsplaneringar under 1800-talet och att se om Karlstad följer mönster 

för moderniteten. 

Detta mynnar ut i frågeställningar:  

Hur såg stadsfullmäktiges arbete ut närmast efter branden? 

Hur förändrades Karlstads stadsplan efter braden 1865? 

Vilka åtgärder gjordes för att Karlstad skulle bli brandsäkrare? 

I vilken mån och på vilka sätt visar sig teorilitteraturen (se hela kap 1.5) i processen av 

uppbyggnaden av Karlstad efter branden 1865 

1.3 Metod och material 
Stadsfullmäktige var från och med 1863 i samband med kommunalreformerna en stads högsta 

instans, och där till beslutande organ. Stadsfullmäktiges protokoll har utgjort huvuddelen utav 

undersökningsmaterialet. I protokollen redogör stadsfullmäktige för beslut gällande branden, 

och stadens uppbyggnad. Detta material likt alla andra kommunala handlingar går att 

återfinna på kommunarkivet i Karlstad. Det finns många olika källor ifrån kommunala 

verksamheter som skulle kunna stå till grund för undersökningar om branden då samtliga var 

påverkade av branden men denna uppsats har kommunfullmäktiges protokoll i fokus eftersom 

det är det beslutade organet i frågan gällande stadsplaneringen. 

Eftersom detta är en uppsats i historia så har arbetet grundas i empiri som 

historieproffesrorerna Florén och Ågren i Historiska undersökningar hänvisar till som 

”Utgående från iaktagelser av givna fakta, söker att komma fram till en allmän regel.” Senare 

nämner de även att detta är induktion alltså skapandet av kunskap genom att försöka 

formulera sanningar och slutsatser genom riktiga oberseravtioner av källor. Detta jämfört med 

deduktiv kunskap som är mer adekvat för historia. Ågren och Florén menar på att deduktion 

grundar sig i rationalism och logik för att nå sina svar genom resonermang och detta tordes 

fungera mer i andra forskningsområden än just historia där iaktagelse av källorna är 

grundläggande även om resonemangs inslag finns.4 

Vad som aktivt letats efter i källorna är disskussioner om stadsplaneringen och tolkning utav 

denna och även sådant som officiellt beslutsfattande och hänvisningar till stadsplaneringen 

har varit det som letats efter. Protokollen redovisas på ett sådant vis att man kronologiskt kan 

följa de möten som sker efter varandra och ibland hänvisar man även till tidigare möten. Efter 

branden hade stadsfullmäktige mer möten än som vanligen var fallet, det som aktivt letas efter 

är disskussioner om stadsplaneringen och stadsuppbyggnaden. Det var en stor händelse så 

detta diskuteras på de flesta mötena men eftersom stadsfullmäktige har flera ansvarsområden 

 
4 Florén, A. Ågren, H. Historiska undersökningar. S. 49 
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så kan det finnas möten där dessa ligger i fokus och dessa möten kommer inte redovisas i 

detta arbete.  

Arbetet har utgått ifrån en texttolkning av protokollen för att se hur arbetet med 

stadsplaneringen fördes, men exakt allt finns inte kvar i varken protokoll eller på Karlstads 

kommunarkiv, detta är bland annat flera utav de kartor som lämnades in till tävlingen om 

stadsplanen vilket som redogörs för tydligare i uppsatsens undersökningsdel, men även att det 

tydligt i protokollen endast hänvisas till att stadsfullmäktige haft disskussioner om ämnet men 

går senare inte in mer på detalj vad som har sagts. 

Uppsatsen har jobbat med en kvalitativ metod i undersökningsdelen, närmare bestämt en 

kvalitativ texttolkning. Uppdelningen av kvalitativa och kvantitativa metoder bör inte alltid 

dras med en skarp linje då samma arbeten kan innehålla båda men ha tyngdpunkt på ena.5 

Frågorna avgör metoden och i ett arbete som handlar om Karlstads stadsbrand finns båda att 

nyttja, men frågor som hur staden förändrades svaras bäst på genom texttolkning, följa med i 

stadsfullmäktiges resongemang om uppbyggnad och åtgärder arbetas fördelsaktigast med via 

kvalitativ metod. Exempel på kvantitativ metod i samma område skulle exempelvis vara att 

räkna och följa upp antalet byggnader före och efter branden samt befolkning. 

Materialen som går att återfinna är bland annat protokoll ifrån deras möten som hölls cirka 1 

gång i månaden, ibland oftare. Det jag aktivt har letat efter är just i protokollen närmast 

branden alltså år 1865 och 1866. Branden skedde juli 1865 så halva protokollet från 1865 

berör uppbyggnad, brandskydd och branden. Eftersom staden inte är helt och hållet uppbyggd 

på endast några månader så har protokollet från 1866 ändå varit adekvat material eftersom det 

har innehållit vidare detaljer på åtgärder gällande återbyggande utav staden. 

Vad som går att finna i protokollen är sammanfattningsvis ledamöter som närvarade, beslut 

som fattas samt frågor som skall prövas vidare. Vad som tordes vara av viss vikt att tänka på 

när man behandlar detta material är att det inte skrevs i forskningssyfte utan att dessa 

protokoll skrevs för dåtidens nutid och för dåtiden att kunna se vad som beslutats förgående 

år. Med andra ord så kan det finnas detaljer som för dem är självklara med som för läsaren är 

otydliga. Med fördelen med detta material är att det är originalkällor och därtill 

beslutsfattande sådana så det är ett bra material att jobba med. 

Materialets redovisning har berört organisationen och uppbyggnaden av Karlstads stad, därtill 

vill jag även säga att redovisat material har en normaliserad stavning. Stavningen som 

används under 1865 skiljer sig även om orden har samma innebörd så ord som ”Enka”, 

”Hvilka”, ”Af” med mer har fått en normaliserad stavning till ”Änka”, ”Vilka” och ”Av”. 

Detta för att göra redovisningen läsligare även om det är ganska triviala ändringar. 

Gällande etiska överväganden anser jag att ta några det inte behövts speciella, uppsatsen har i 

resultatdelen behandlat stadens uppbyggnad och förändring. I bakgrundsdelen har stadens 

brand behandlats där förvisso ingen dog men 5000 människor blev hemlösa och förlorade 

mycket av det de ägde, men många skulle iallafall bli något kompenserade efter detta och de 

fick extern hjälp av andra städer och aktörer. 

 
5 Florén, A. Ågren, H. Historiska undersökningar. S. 58-59 
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1.4 Källkritik 
I detta arbete har jag förhållt mig till journalisten Thorsten Thuréns källkritiska principer som 

han i sin bok Källkritik beskriver som lättförklarlig, stundom självklara och ibland näst intill 

banala.6 

Första kriteriet är äkthetskriteriet, är källorna vad som utger sig att vara. Eftersom mitt 

huvudkällmaterial har varit stadsfullmäktiges protokoll så råder det inga tvivel, 

äkthetskriteriet brukar sällan vara problemet i historia och de få gångerna det är det så blir det 

ofta uppseendeväckande, exempel från samma bok är duken i turin och Hitlers dagböcker som 

beskrivs som historiska förfalskningar.7 Stadsfullmäktiges protokoll är protokoll ifrån ett 

kommunalt organ och samtliga protokoll har datum samt underskrifter på närvarande personer 

som var deltagande. 

Stadsfullmäktiges protokoll som förvaras utav kommunarkivet var protokoll över 

sammanträdena som fördes av Karlstads stads ledamöter och det finns ingen anledning att 

riktiga misstankar mot dess äkthet. Det framgår mycket information om vilka som var 

närvarande samt underskrifter. 

Tidsaspekten grundar sig i hur lång tid det tog från nämnda händelse till att den blev 

nedskriven. Gällande detta är det värt att nämna att stadsfullmäktige hade möte oftast en gång 

i månaden och stundvid mer. Gällande stadsbranden var det endast två dagar tills nästa möte. 

Det tar alltså aldrig lång tid från en händelses inträffande till att den är nedskriven i 

stadsfullmäktiges protokoll om det tas upp för behandling. Stadsfullmäktiges sammanträden 

intensifierades efter branden och de hade betydligt fler möten än i vanliga fall. 

Oberoende kriteriet är källans förmåga att ”stå på egna ben”, med andra ord hur väl källan kan 

stå för sig själv eller om den är i direkt beroende av andra källor. Förvisso kan det förekomma 

att det i protokollen diskuteras beslut ifrån andra håll men då är det vanliga att det diskuterade 

brevet står med som en bilaga. Utöver det står stadsfullmäktige väl som ensam källa då den 

även är beslutsfattande.  Även tradering beskriver Thurén som en komponent till att källan 

blir mindre pålitlig, att sagda information färdas från mun till mun i flera led innan den skrivs 

ner. Men stadsfullmäktiges möten va tillräkligt frekventa för att undvikta märkbar tradering 

för att förvränga information. 

Den sista är tendens, huruvida källan utger en verklighet som är falsk på eget bevåg för att för 

egenvinning eller vinning till annan, detta kan gälla ekonomi, politik eller möjligen andra 

intressen.8 Eftersom mitt källmaterial beslutsfattande handlingar betvivlar jag tendensen och 

det framgår inte eller någon tydlig tendens utöver det faktum att staden brunnit ner och jobbet 

för att bygga upp den måste inledas, enskilda personer i stadsfullmäktige visar inte på att de i 

deras beslutsfattande jobbar för egen vinning. Med det sagt är stadsfullmäktige politiker och 

de röstar i omröstningar för sitt eget förslag, eller deras gillade förslag, det är transparant på 

det viset men det finns ingen tendensiös agenda gömd bakom deras beslutsfattande. Källan är 

inte tendensiös men politikerna som röstade hade sin egen agenda som de röstade för. 

 
6 Thurén, T. 2013. Källkritik. S. 7-8 
7 Thurén, T. 2013. Källkritik. S. 7-8 
8 Thurén, T. 2013. Källkritik. S. 7-8 
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1.5 Teoretisk förankring 

1.5.1 Stadsbyggande 
Att städer ser olika ut, och därtill även sett olika ut genom historien gång och det råder det 

inga tvivel om, men frågan man kan ställa sig är hur och på vilka sett har de sett ut.  

Stadsbränder har också varit mycket påverkande, med möjligen mindre än man kan tro. 

Riksarkitekten Helena Bjarnegård påstår att många tar det som givet att en stadsbrand är den 

ultimata möjligheten att göra förändringar i en stad, på detta vis slipper man allt krångel som 

det skulle höra till att förändra en stadsplan med en aktiv stad. Men Bjarnegård hävdar att vid 

storskaliga katastrofer är det inte alltid säkert då stadsborna ofta har ett trauma samt turbulent 

tid efter branden så de vill snabbast möjligt komma till stånd med en ny stadsplan och få 

igång byggandet fort, om än det skulle betyda att staden sedan ser likadan ut. 9 

Bjarnegård menar på att även om många bränder gav denna möjlighet så skedde inte 

storskaliga ändringar på iallafall de flesta fallen. Exempel på mer än bara trauman är sådant 

som krig, vinter eller bara att det inte är hållbart att en stor befolkning är utan hem, detta är 

ytterliga exempel som skulle påskynda processen att bygga. 

Det är främst från 1700-talet man kan se tydligare samband mellan nyare stadsplaneringar och 

stadsbränder, och Bjarnegård skriver att från och med 1828 fick man inte påbörja nya byggen 

utan att en stadsplanering blivit godkänd. Idealet här likt tiden innan är rutnätsystem, det vill 

säga tvärgator och långgator som går genom staden och bildar ett rutnät som började växa 

fram i Sverige under tidigt 1600-tal, detta skarp kontrast till det som fanns innan alltså typiska 

medeltida städer. 10 

Ulf Liljankoski som är arkitet skriver om olika teorier bakom stadsplaneringar och lyfter tre 

exempel varav den sista är relevant för medeltida städer och det är den ”organiska modellen” 

där en stad har utvecklats på ett naturligt vis och de olika delar utvecklas efter tiden. 

Medeltida städer kunde se olika ut, Bjarnegård menar dock på att dessa städer inte var så 

oplanerade som man kunde tro utan att kommunikationer och topografin, exempelvis vägar, 

vattenleder med mer fick avgöra utseende.11 

I kulturgeografen Lennart Améens Stadens gator och kvarter redogör han för stadsplanering 

och att stadsplan inte har en absolut entydig definition. Förvisso är den en juridisk beteckning 

på den projekteringsplan över hur en stad skall se ut innan ombyggnation eller att bygga upp 

en stad överhuvudtaget, en annan definition är det befintliga gatuverket i den existerande 

staden. 

Améen menar på att genom historien är det en enskild sak som utmärker sig och det är den 

räta linjen, vilken Améen menar på är en sak som vi faktiskt endast från och med 1900-talet 

avlägsnar oss ifrån, det han tillskriver som en anledning till att det är att människorna som 

ville skapa geometriska mönster i städer som naturen skapade, och han hänvisar även till 

Stanislawski 1946 som hävdar att städer med rutnätsbaserade planritningar ”uppfanns” i 

Mohenjo-Daro i Indien möjligen 2800 före vår tideräkning. En rutnätsbaserad stad är alltså en 

 
9 Bjarnegård, H. 2019. Konsten att bygga en stad. S.20 
10 Bjarnegård, H. 2019. Konsten att bygga en stad. S.21 
11 Liljankoski, U. 2011. Teorier om stadens framväxt och funktion 



6 
 

stad iallafall 2 system med räta linjer som korsar varandra för att sedan skapa 90 gradiga 

vinklar och kvartersbildningar med byggnader som har blir fyrkantig. 

Det är först grekerna enligt Améen som håller detta rutnätssystem som en allmänregel och 

något att sträva efter i stadsbyggande, ett exempel som lyft är staden Miletos som då, 500 f.v.t 

låg i Jonien i Mindre asien, men som är i dagens turkiet. Miletos blev totalt förstörd av 

perserna och skulle då byggas upp och det resulterade i en strikt rutplan.12 

Det som skulle bryta det till synes oplanerade medeltidsbygget var barocken som tog fart från 

1600-talet men även emot 1800-talet. Rutnätet var en del av renässansen och man bröt sällan 

på det rätlinjilga samt symmetrin. Det utmärkande är under 1700-talet förfaller det som så att 

visa breda gator löpte emot det som då skulle bli mer betydelsefulla torg. Améen ansåg att 

detta skulle bli krävande för ofta byggde man på redan befintliga rutnätssytem men då skulle 

arkitekterna kombinera öppna ytor och gatuverk med monunentbyggnader vilket som i 

praktiken skapade en renässans av radialplanen. 

Radialplanen förtjänar också en kortbeskrivning men pågrund av den ovanlighet i Norden så 

står den i denna uppsats endast som en kontrast till rutnätet. Rent visuellt är radialplanen även 

symmetrisk men till skillnad från rutnätet med raka linjer rakt igenom staden kors och tvärt så 

ser staden på pappret rundare ut med en form av centrum i mitten och byggnader som byggs 

cirkelmässigt runt. Dessa städer var säkra då städerna ofta kunde ha bra kommunikation emot 

centrum och kunde beskyddas. Sundhet och estetik är ledord som Améen nämner om denna 

typ av stadsplanering.13 

Rutnät med räta linjer är det vanliga i svensk och nordisk stadsbyggande, dock ska det sägas 

att stadskulturer och byggandet av dessa kom senare till Norden än kontienten där städer var 

betydlig vanligare och större. Danmark och södra Sverige samt Gotland tillhör enligt Améen 

nordiska undantag rent materiellt då de haft bättre kontakter med kontinental Europa samt 

möjligen haft sämre tillgång till skog, därav är fler av dessa städer byggda i sten.  

Améen förklarar vidare att stenstäder också kunde brinna men blev inte likt trästäder helt 

förstörda, och eftersom hela staden aldrig brann ner så ändrades inte hela planritningen på 

samma sätt som på andra ställen i Sverige, detta ledde till att dessa städer kunde ha krokigare 

utseende när man bygger nya väger och byggnader utan att de tidigare försvunnit. 

Det finns flera olika sätt att bygga städer på men rutnätet är något som ingenjörerna och 

stadsplanerna sällan undvek i Sveriges relativt lilla byggnation av städer i början av 1800-

talet. Ett av de första exemplen på en så kallad modifierad renässans är Vänersborg som alltså 

fick en vanlig rutplan men med en stor brandgata som delar staden i två delar samt att alla 

officiella byggnader omkring den var av sten, detta stora projekt kunde motiveras för att hålla 

staden brandsäkrare då många byggnadshus var i trä. Detta må vara påkostat men eftersom 

Vänersborg har ställning som residensstad kunde man motivera att ligga på säkra sidan i 

planeringen för att skydda staden.14  

 
12 Améen, L. 1985. Stadens gator och kvarter. S. 9-10 
13 Améen, L. 1985. Stadens gator och kvarter. S. 13-15 
14 Améen, L. 1985. Stadens gator och kvarter. S. 57-59. 



7 
 

Det som definerar den modifierade renässansen är alltså att den likt renässansen grundar sig i 

räta linjer och vinklar men utmärker sig enligt Améen med bland annat boulevarder och 

öppnad platser. Detta är första steget i en process utav modifierad renässans. 

Andra steget är att det inte endast räcker med en stor brandgata som exempelvis Vänersborg 

hade som byggdes på 1830-talet. Vad som skulle vara fördelsaktigt är att bygga en stad med 

ett fungerande system av boulevarder, öppnad platser och detta kunde göras i ett redan 

befintligt rutnätssystem som en stad redan hade, det krävdes dock mer plats för att bredda till 

gatorna. Andra steget i den modifierade renässansen är den som faller bäst i tiden men 

Karlstads brand 1865 och tidigare nämna syfte är att redogöra för huruvida Karlstads 

stadsplanering är typiskt för sin tid i denna del av 1800-talet. 

Från och med 1874 beslutades det om en byggnadstadga som för första gången i Sverige 

innehöll direktiv om hur städer skall byggas, Améen betonar hur mycket rädsla det fanns inför 

brandfara och citerar stadgans tolfe paragraf i andra kapitlet ”att breda esplanader, anordnade 

med planteringar i mitten och gator på sidorna eller andra dylika anläggningar drages genom 

staden, helst på flera ställen och i flera riktningar.” Dessa direktiv om öppna platser, bredare 

gator med mer måste anses vara förebyggande åtgärder, detta i samband med att 

stadsfullmäktige sedan 1828 inte får börja bygga en stad innan en ny stadsplan upprättats. 

Ahlberger skriver i Den svenska staden - vinnare och förlorare nämnda stadga skulle ha sin 

tyngdpunkt på goda sanitära förhållanden, smidig trafik, skönhetssinne och därtill även det så 

viktiga, stora utrymmet och brandsäkerhet. Enligt Ahlberger hämtades inspiration ifrån det 

revolutionära Paris där en ny stad som var stenbeklädd skulle växa fram, därtill breda gator. 
15Ahlberger menar på att bränderna gav även förutsättning till goda saker, exempelvis avlopp 

och vatten system. Det är trots allt så att en stadsbrand ger i den stora olyckan trots allt 

möjligheten att förändra staden på det vis man då ser passande. 

1.5.2 Moderniteten  
Karlstad var som tidigare nämnt en stad som varit eldhärjad men tiden som studien innefattar 

är en tid av ständig förändring i framförallt västvärlden. England har sedan cirka 1750-talet 

haft en kraftig industrialisering och denna skulle sedermera att sprida sig till resterande 

västvärlden. 1800-talet skulle komma att ändra på förutsättningarna för människor som grupp 

och i synnerlighet samhället i helhet. Fokuset inom denna studie är bland annat att redogöra 

för de ändringar som skett under 1800-talet för att sedan se om och hur dessa kan har inverkat 

i Karlstads återuppbyggande. Staden hade haft en storskalig brand på 1810-talet men sedan 

dessa klarat sig ifrån bränder av mer förödande slag, men under dessa 50 åren har Sverige, 

Europa och även städer som fenomen förändrats och länders urbana respektive icke urbana 

befolkning kommer få en annan sammansättning under dessa förutsättningar.  

I moderna samhällsteorier av sociologen Per Månson ägnas kapitel 12 av skrivet av Thomas 

Johansson till den brittiske sociologen Anthony Giddens. Det framgår att Giddens för ett 

resonemang som bygger på en sociologisk tolkning av det västerländska samhällets framväxt 

och därtill även framväxten av moderniteten. Vad som är en central tanke för Giddens är 

diskontinuiteter, det vill säga motsäger han sig idén om att ett samhälle är i ständig utveckling 

ifrån primitiva samhällen till de moderna, dessa framsteg är förvisso inte diskuterbara i 

 
15 Ahlberger, C. 2001. Den svenska staden – vinnare och förlorare. S. 62 
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faktumet att de har skett men vad Giddens menar på är att den inte är linjär som vissa andra 

sociologer får den att framställas.16 

Diskontinuiteter kan härröra flera saker, exempelvis går inte utvecklingen alltid i en jämn takt 

exempelvis teknologin eller räckvidden för hur dessa förändringar sker, samt i vilken grad de 

sker. Ett annat inslag är institutioners framväxt och natur, desto längre bak vi går i historien 

desto mindre centraliserat styrs länder och stora områden utav en standardiserad regering eller 

styresform. Vad gäller städer menar Giddens på att de moderna bosättningarna ofta har 

införlivat gamla städer och det kan till synes vara på ett sådant vis att den gamla stadskärnan 

ser ut som ett centrum, men Giddens menar att andra principer kan vara styrande då stad och 

landsbygdens förhållande till varandra luckras upp jämfört med tidigare perioder där staden 

närmast är att betrakta som en konstrast till landbyggden.17 

Men för att allt ovanstående skall ha betydelse kan det vara av värde att försöka definiera 

moderniteten och om möjligt avgränsa den. I boken Modernitetens följder skriven av 

sociologen Anthony Giddens och översatt utav Joachim Retzlaff framgår det att moderniteten 

är den form av samhälle, socialt liv samt organisation som från och med 1600-talet sprids 

genom Europa och som enligt Giddens kommer spridas över hela världen med sitt inflytande. 

Exakta avgränsningar kan vara svåra att dra, en tidigare gräns går lättare men var 

modernitetens slutar tvistar de lärde. Giddens påpekar att det samhälle som finns idag 

avgränsar för vissa pågrund av att det samhället som finns idag skulle vara en konsekvens 

utav moderniteten och därav finns olika beteckningar på samhället idag därbland post-

modernitet, konsumtions-samhället och informations-samhället med mer, detta är dock 

bortom denna studie men avgränsningen bör nämnas.18 

I modernitetens framväxt har inte samhällen, städer och länder samma förutsättningar som 

innan, och två olika formers relationer som finns socialt sett för exempelvis städer är det 

lokala sammanhanget med stadens som lokalt och dess nära områden, men även interaktionen 

som kan ske på avstånd, på 1800-talet mer än innan är förbindelserna mellan städer och länder 

ännu bättre än de har varit och det är en trend som fortsatt. Giddens menar på att även lokala 

förändringar kan ses som en reaktion utav en globaliserad och föränderlig värld. 19  

Giddens menar moderniteten präglas av att avstånd har blivit en allt mindre påverkande 

faktor, i högsta grad pågrund utav utbyggandet utav nätverk både på nationell nivå men även 

att nätverken mellan länder förbättras.  

Industrialiseringen på 1800-talet har givit upphov till ökad produktion i västvärlden samt 

handel, förvisso var Sverige senare på bollen än exempelvis England gällande industrier men 

under 1865 och in på 1866 har industrialiseringen tagit fart även i Sverige. I boken modernitet 

och självidentitet av Anthony Giddens samt översatt av Sten Andersson skriver Giddens att 

han talar generellt om modernitet som mer eller mindre samma sak om ”den industrialiserade 

världen” men menar på att nämna dem som mer eller mindre samma sak kräver ett 

förtydligande i form av att moderniteten även innefattar strukturella skillnader i institutioner i 

ett land.20 Giddens menar även på att samhället som är sociologernas huvud studieobjekt 

 
16 Månson, P. Moderna samhällsteorier. S. 430. 
17 Giddens, A. Modernitetens följder S. 17 
18 Giddens, A. Modernitetens följder S. 13 
19 Giddens, A. Modernitetens följder S. 66 
20 Giddens, A. Modernitet och självidentitet. S. 24   
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ändras i moderniteten och går emot en mer nationalstatliga sedermera global karaktär. 

Eftersom samhället är det huvudsakliga studieobjektet är det relevant att spegla stadens 

utveckling på vilka sätt och i vilken utsträckning stadens moderniseras i form av organisation 

av institutioner, filantropiska möjligheter samt arbetskraftens möjligheter.  

1.6 Tidigare forskning 
De svenska städerna och Karlstads stads historia sträcker sig långt tillbaka. Den handelsplats 

som redan fanns på 1200-talet vid Klaraälvens delta och benämdes där som ”Thingwalla”. 

Denna bebyggelse skulle sedermera från 1584 bli en svensk stad som vid detta skede var få 

till antalet. Vad som framgår av Christer Ahlbergers bok så tordes det ej vara konstigt att 

Karlstad är en stor stad rent befolkningsmässigt då det finns ett mönster i att de flesta stora 

städerna har varit bebyggelser och handelsplatser innan de innehavit stadsprivelegier. Karlstad 

som stad ligger förvisso inte top 10 i de åren Ahlberger redovisar för i sin bok där han 

redovisar befolkningssiffror i olika städer och Karlstads befolkning är ständigt nära top 10. 

Att jag klassificerar Karlstad som stort gör jag genom att följa Ahlbergers mall där han under 

perioder 1800-1850 klassificerar 3000 invånare och högre som ”Stor stad” och allt under som 

”mindre stad”21 

Utav de 15 mest befolkade städerna år 1800 var endast två av dem grundade mellan åren 

1580-1680 så de andra städerna är eftergångare till äldre bebyggelser. 22 Ahlberger menar 

även på att man generellt kan urskilja tre olika huvudfuktioner en stad kan ha, det har att göra 

med administation, produktion och kommunikation. Vid branden hade Karlstad ännu ingen 

järnväg så en renodlad kommunikations stad är det inte, däremot faller Karlstad bättre in i 

administrationen som residensstad.23 

Etnologerna Orvar Löfgren och Mats Hellspong skriver i sitt verk Land och stad att begreppet 

stad är värt att definera, givet att det är en geografiskt plats så skiljer sig trots allt en stad ifrån 

landsbygd. En stad och landsbygden har skiljt sig i administration och därtill även 

arbetsfördelning och kultur inom båda dessa. Rent utseende mässigt beskriver Hellspong i sitt 

kapitel städernas uppkomst och utveckling att städer allt som ofta har en stadsplan bakom sig 

och är medvetet upplagda på ett visst sätt, exempelvis planlagda gator med mer, medan 

landsbygden beskrivs som betydligt mindre täthet och omfånget av antal hus samt andra 

byggnader. 

Varför det bodde såpass många i Karlstad som det gjorde vid branden har med all sannolikhet 

många förklaringar men några saker är trots allt detta att Karlstad hade stadsprivilegier samt 

att det även är en residensstad som bär viss tyngd. Karlstad rent geografiskt ligger även mer 

eller mindre emellan Göteborg, Stockholm och Oslo, det sistnämnda har viss betydelse då 

Sverige och Norge vid detta tillfälle var i union. 

Forskning om städer lyfter både Ahlberger och Améen och har där redogjort för centrala drag 

i städer under 1800-talet så som breda gator, esplanader, rutnät och framför det som detta 

mynnar ut i, den modifierade renässansen.  

 
21 Ahlberger, C. 2001. Den svenska staden – vinnare och förlorare S. 31 
22 Ahlberger, C. 2001. Den svenska staden – vinnare och förlorare S. 28 
23 Ahlberger, C. 2001. Den svenska staden – vinnare och förlorare S. 12 
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1.6.1 Förutsättningar till stadsplanering 
I konsthistorikern Gregor Paulssons bok Svensk stad menar han på att under sent 1800-tal 

kommer stadsplaneringar komma fram till städer som inte alls överensstämmer med stadens 

tidigare planering, eller som han kallar det, inga likheter mellan den planerade staden och det 

spontana gatunätet som innan funnits. Exploatering och stadsplanering menar Paulsson på är 

gemensamma nämnare i svenska städers byggen efter industrialismen.24 

Paulsson skriver att stadsplaneringen vid detta skede var präglat av formprinciper i skarp 

kontrast till de medeltida byggarna som byggt städer av realism och förhållit sig till det 

omkring, den nya planeringen var i allmänhet baserad av geometriska nät som lades över 

staden utan vidare hänsyn till varken topografi eller den gamla staden. Paulsson lyfter 

Skänninge stad, Lycksele köping bland annat som exempel.25 

Stadsplaner hade ibland utvidgningar innehållande i planen och dessa skedde ibland på redan 

bebyggd förstad, inte heller i denna generellt svagare bebyggda del tog man hänsyn till 

tidigare bebyggelse när man skulle expandera staden och även dessa delar skulle planeras utan 

tillsyn av tidigare bebyggelse.26 

Paulsson lyfter Örebro som ett exempel på en mellansvensk centralstad som är Örebro och 

menar på att Örebro ganska omgående gick från en obetydlig småstad av agrar typ till ett 

storindustri samhälle. Två anledningar till att Örebro kunde växa på det vis den gjorde var den 

stora branden som härjade delar av staden 1854 och järnvägens tillkomst i staden.27 Branden 

gjorde en rationalisering utav centrum möjlig, på samma vis som Karlstad gjorde om sin 

stadsplan till ett rutnät efter branden 1752. 

1.7 Bakgrund 

1.7.1 Karlstad innan branden 
Den lokalhistoriska forskningen om branden som helhet skildras bland annat av C.E Nygren i 

sina böcker före och efter branden, därtill även Mats Ronges bok Det gamla Karlstad och 

även Fil. Dr. Lektor Lars Dahlgren och Fil. Dr. Lektor Ove Mobergs bok Karlstads stads 

historia som finns i flera delar men min undersökning kommer endast att innehålla den tredje 

delen som uppehåller sig 1816 till 1949.  

I Karlstads stad historia framgår det att stadsplanen för Karlstad fram till 1865 hade varit i 

övervägande samma sedan branden 1752 som likt 1865 var extremt omfattande, emellan 

dessa två bränder hade staden brunnit flera gånger men allt som oftast bränder som endast 

angrepp enskilda kvarter eller stadsdelar. Branden 1752 var så omfattande att staden befriades 

ifrån kyrkotioenden i sex år för att ge andrum åt staden28 

 
24 Paulsson, G.1950. Svensk stad. Liv och stil i svenska städer under 1800-talet S.489  
25 Paulsson, G.1950. Svensk stad. Liv och stil i svenska städer under 1800-talet. S.489 
26 Paulsson, G.1950. Svensk stad. Liv och stil i svenska städer under 1800-talet. S.489  
27 Paulsson, G.1950. Svensk stad. Liv och stil i svenska städer under 1800-talet. S.489-490 
28 Dalgren, L. Moberg, O. Karlstads stads historia. S. 9 
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Som Nygren beskriver så har bränder i Karlstad haft karaktären hos en farsot, han nämner 

siffrorna åtta och fyra där första är antalet storskaliga bränder som tagit flera kvarter eller 

stadsdelar medan fyra är antalet gånger staden blivit så gott som ödelagd. Staden hade 

onekligen en dragningskraft till bränder och spred sig ivrigt bland trähusen och de smala 

korridorer som var gatorna. Det var frekvent till den nivå så att Nygren beskriver det som att 

stadsborna knappt hann släppa traumat från den förra branden innan nästa kom och därtill 

rädslan för den. 

Nygren spekulerar i huruvida det var möjligt att bränderna satte en sådan skräck i 

befolkningen men trots detta var brandskyddet undermåligt även med tidens mått samt att 

staden var konstruerad på ett sådant vis att en uppkommen brand lätt skulle få spridning. 

Nygren anser själv att det lär ha att göra med den mycket blygsamma företagsamhet för att 

expandera staden, istället för detta bodde man centralt och trångt inom staden.  Dalgren menar 

på att det fanns en viss utkantbebyggelse exempelvis på öster sida kanalen vid Herrhagen där 

fem byggnader upprättades 1862.29 

Trots den lilla expansion och att det fanns lite byggnader vid stadens utkanter menar Dalgren 

på att staden trots detta var starkt centraliserad gällande bebyggelse och de centrala 

byggnaderna som domkyrkan, residensenset, rådhuset, biskopsgården och gymnasiehuset var 

inom staden men utöver dessa byggnader fanns det självklart många andra byggnader. 

Dalgren beskriver att den huvudsakliga bebyggelsen, det vill säga majoriteten av byggnader 

inom staden var som han nämner det obetydliga tvåvåningshus av trä täckt med torv, skiffer 

eller tegel. 

1839 hade det inkommit ansökningar om att få täcka taken på sina byggnader med papp, men 

detta avslogs förutom för enstaka hus, det skulle användas som täckningsmaterial men 

eftersom Karlstad hade brunnit ned många gånger tidigare blev men allt eftersom börjades det 

tas mer förebyggande beslut i brandsskyddsfrågan. I utställningen i Karlstadrummet på 

Karlstads stadsbibliotek har de skrivit ut ett citat ifrån frivilliga brandkåren i ett vädjande brev 

om en extra spruta. ”Att Karlstads samhälle, mera än någon annan stad i vårt land, under en 

längre följd av år varit befriad från de fasor, som större ödeläggande eldsvådor medföra, hava 

vi i främsta rummet att tacka en mild och skyddande försynd”.  

Detta citat speglar ökad medvetenhet om brandfaran, detta citat skrevs ned 1865 i feburari 

endast några månader innan branden, men de yrkar tydligt på att trots att Karlstad länge varit 

förskonad av sådana problem så är förebyggande arbete relevant, de förstod vad som kunde 

hända om man var oförberedd. Citatet är en vädjan ifrån den frivilliga brandkåren att 

Karlstads rikare befolkning skulle hjälpas åt att finansiera en extra spruta som liten hjälp till 

en annan så oförberedd instution, i samtliga källor av Ronge, Nygren och Dalgren så framgår 

det hur dåligt rustat brandskyddet var. 

Om Karlstad som stad refererar Dalgren till författaren och officeren Henrik Lilljebjörn som 

besökte staden 1810 och 1817 samt upprepade besöken 1874 där han fick chansen att se den 

nya staden. Lilljebjörn beskriver tidigare nämna byggnader såsom kyrkan och skolhuset som 

han säger skall tagit hans uppmärksamhet. Lilljebjörn skrev i sina skildringar att rådhuset och 

 
29 Dalgren, L. Moberg, O. Karlstads stads historia. S. 10 
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gamla våghuset var de enda stenhusen vid älven och även fängelset som var placerat på annat 

ställe, allt annat menar han på var stora eller små träbyggnader.30 

Staden är planerad på så vis sedan 1752 att gatorna går från väster till öster, nord till syd och 

korsar varandra i ett rutnät. Lilljebjörn menar på att under de sju åren mellan 1810 och 1817 

hade inte allt för mycket ändrats. Staden beskrivs i en dyster dager med många ruckel, vissa 

såg möjligen bättre ut än sist men pågrund av befolkning expansion var den största skillanden 

att byggnaderna fått övervåningar. Gatulivet beskrivs i sin korthet som dyster, få arbetande, 

möjligen någon enskild lärling eller tant gick att se, där till även en del tiggare.31 

1.7.2 Branden i Karlstad 
För att förstå varför det var angeläget med en ny stadsplan är det vitalt att förstå i vilken 

situation Karlstad var innan branden, vad som faktiskt hände vid branden och hur den 

närmaste tiden efter branden såg ut, och i vilken mån staden präglades utav branden. 

Den stora branden i Karlstad ägde rum den andre juli 1865. Det var en söndag och Nygren 

beskriver dagen som lugn med mycket sol och sabbatsfrid. Klockan nio ringde kyrkklockorna 

och Nygren beskriver att folk var i god tid för att få platser, gudtjänsten var allt mer högtidlig 

då det ägde rum konfirmation. Alla var inte i kyrkan men en del var det, omkring klockan elva 

stod det klart att brann i Bagare Erikssons gård som var nummer 149, det var syd öst om det 

dåvarande torget. Se bilaga ett 

Det som startade branden lär ha varit det vanliga viset av vedtorkning där man torkar veden i 

ugn för att sedan låta ligga på trägolvet. Bagare Eriksson var mäster i sitt yrke och det är till 

sist en av hans gesäller som kommer bära skulden för branden då han var sist på plats 10 

minuter innan branden tog fart.32 Klockan 11:20 sägs det att ögonvittnen yttrar sig om att 

elden är lös. Klockan 11:45 har den redan spridd fram till närliggande gårdar vilket som inte 

lär ha varit allt för svårt då gårdarna stod tätt emot varandra. Mycket folk försökte nu stoppa 

branden som endast spridit sig en bit men vatten tillgången var mycket dålig, närmaste plats 

att hämta vatten var vid hamnen.33 

Klockan halv ett har branden spridit sig flera kvarter och är enligt Pastor Höijer som avslutat 

sin gudstjänst redan spriden fram till kvarteren närmast stora torget. Branden började söder 

ifrån om man ser ifrån torget. Torgets storlek trodes givetvis försvåra spridningen av elden 

men pågrund av att det är marknad när detta sker så är torget fyllt med säljestånd som ger 

elden bättre spridnings möjlighet. Att ge en kronologiskt korrekt bild av förloppet är svårt då 

trots att det rimligen bör ha funnits omkring 5 000 vittnen under dagens gång så var de flesta 

vid olika platser vid olika tillfället samt såg hur alla deras ägodelar höll på att gå förlorade så 

de hade annat att tänka på vid förloppet. 34 

I Karlstadrummet vid stadsbiblioteket visas två kända citat ifrån branden ”Staden brinner 

sedan två timmar. Räddning synes knappast möjlig. Sprutorna gått sönder, landskontoret 

brinner”. Detta skickades klockan 14:35 av landshövdingen, det skickades ytterligare ett 

meddelande klockan nio på kvällen där han uppdaterar om det minst sagt uppgivna läget. 

 
30 Dalgren, L. Moberg, O. Karlstads stads historia. S. 12 
31 Dalgren, L. Moberg, O. Karlstads stads historia. S. 13 
32 Nilsson, O. 2015. Katastrofen var en faktum – men hur uppstod den stora branden? 
33 Nygren, C.E. Karlstads stads historia under de 50 åren närmaste före branden 1865 S. 12 
34 Nygren, C.E. Karlstads stads historia under de 50 åren närmaste före branden 1865 S. 13 
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”Hela staden nedbrunnen. Elden rasar ännu förfärligt. Biskopsgården, länsfängelset och 

lasarettet räddas antagligen. Kyrkan brinner. Tillståndet förtvivlad.” Dessa nämns även i 

Nygrens verk och gör det alltså lite lättare att tidbestämma tillståndet. 

Norra kvarteren blev skonade från elden för de var byggda av sten, och man lyckades faktiskt 

att rädda den västra bron som var gjort av trä. Denna bro tordes pågrund av sitt material legat i 

absolut fara, men med de få sprutor som fanns kvar lyckades man rädda denna. Räddningen 

utav västra bron var dessutom viktigt då det vara den enda förbindelsen nordväster ut, hade 

den brunnit hade situationen blivit anningen värre och varje byggnad man kunde rädda fick 

ses som en vinst. 

Det rörde sig så småningom mot kvällen och tidigare nämnt rasade elden på än vid klockan 9 

den andre juli 1865. Måndagen den tredje juli klockan 04:00 på morgonen har branden 

släckts, och inte tills mestadel av det stora regnfall som förvärrat situationen för de då 

hemlösa utan för det faktum att det absolut mesta som kunde brinna upp har det det laget 

redan gjort det. 

1.7.3  Nödhjälpen, stödet och försäkringarna 
Stödet som Karlstadsborna fick kom omgående. Branden slutade 04:00 på måndagen och 

hade då rasat i omkring 17 timmar. Redan senare samma dag kom det proviant ifrån 

Kristinehamnsborna, inte för att Karlstadsborna redan kunnat börja svälta på denna korta tid 

men Kristinehamnsborna hade samlat ihop rejäla mängder mat, madrasser och filtar. 

Kristinehamnsborna sade även att om Karlstadsbor vill söka härbärge i Kristinehamn så skall 

de göra allt för att möjligt för det, de skulle ta emot detta folk med öppna armar ifall de ville 

flytta, denna form av erbjudande gavs av fler närliggande orter därbland Filipstad.  

Mängder med donationer strömmade in ifrån diverse platser, vissa städer exempelvis Filipstad 

gjorde insamlingar på över 1 000 riksdaler och Kungaparet skrapade ihop över 1 0000 

riksdaler. Penningsdonationer var stora, redan 22 juni skall dessa ha uppgått i 9 0000 

riksdaler.35 Mycket tidigt grundades en nödhjälpskommité som skulle förfoga över inflödet av 

pengar och dessa pengar gick bland annat till mat och konstruktion av baracker eftersom trots 

att branden skedde i juli så förstods det att frammåt vintern måste det redan finnas byggnader. 

Detta beskymmrade såklart stadsinvånarna och i nya wermlands tidningen står det enligt 

Nygren att ”Här är det sol och sommardag, men till vintern? Ja, då torde utsikterna för de 

fattige bliva mörkare”36 

Nödhjälpskommiten fick det mycket svåra arbetet att fördela ut resurserna, dessa gick delvis 

till att bygga provisoriska byggnader att bo i, orda fördelning och förvaring av naturaresurser 

men även att betala en viss återsättning till de som fått alla sina ägodelar förstörda av branden. 

Nygren har noggrant skrivit ner den uppgjorda återbetalningstabellen, hade det man förlorat 

inte uppgått i mer än 25 riksdaler fick man full återbetalning. Hade en persons förluster 

uppgått till 25-90 riksdaler fick man en mindre ersättning procentuellt på 90 %, detta går att 

finna nogrannare i Nygrens verk men kortfattat kan man sammanfatta med att destostörre 

 
35 Nygren, C.E Karlstads brand 1865 och stadens senare historia  S. 34 
36 Nygren, C.E Karlstads brand 1865 och stadens senare historia S. 35 
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förluster desto mindre ersättning procentuellt men totalt sett mer. Förluster vid ex 500-1 000 

riksdaler ersattes 25 % och 2 000-1 0000 ersattes till 16 %. 37  

Det måste ses som tur i oturen att ett engagemang av denna grad restes, bättre förbindelser 

städer emellan, men därtill även resten av landet lär alltså ha varit grundläggande för att bistå 

med en sådan kompensation. Det bör ses i sin tid att detta på 1800-talet hade varit möjligt, 

som Giddens påpekar så finns det ingen förmodern stat som haft en likadan kapacitet för 

samordning och administration vilket som i sådanafall skulle peka på att nödhjälp i denna 

grad skulle vara osannolik. Jag har tidigare nämnt i detta arbete att Karlstad vid en tidigare 

brand hade fått några års skattelättnad för att karlstadsborna skulle kunna få andrum, men 

detta är inte lika omfattande som med 1800-talets förutsättningar. 

Det är inte alldeles lätt att översätta siffrorna i riksdaler från 1865 till 2019 men med hjälp av 

boken Vad kostade det? av historikern och numismatikern Lars Lagerqvist samt juristen och 

numismatikern Ernst Nathorst-Böös kommer jag att ge ungefärliga referensramar. 

Exempel som lyfts i boken från 1865 är att en stadsläkare i Stockholm skulle tjäna 700 

riksdaler i måndaden och en kronofogde 3000 riksdaler som års inkomst. 

Fattigvårdsunderstöd på en dag kunde vara omkring 1 riksdal per dag, och en kanna brännvin 

kunde uppgå i tre riksdaler. 20 stycken ägg kunde kosta 70 öre, allt detta är exempel 

kostnader för att ge lite referensramar för att kunna förstå situationen, men som citatet från 

den ekonomiska historikern Eli F Heckscher i början av boken säger, ”På dessa vägar kan 

man komma att förstå något av den historiska verklighet som tar sig i uttryck i penningbelopp. 

Att förstå alltsammans torde alltid förbli en omöjlighet.”38 

Optimismen i staden tycktes dock vara hög efter ett sådant trauma som det innebär att se alla 

sina ägodela försvinna, och optimismen delades av både folk och kommunala institutioner. 

Karlstad som stad var mycket försäkrad och det tog inte lång tid efter katastrofen som 

försäkringspengarna började göra sig påminda. Allmänna försäkringsbolaget skulle 

sammanlagt betala 1 942 040 riksdaler varav 5 0000 var betalda redan elfte juli alltså endast 

sju dagar efter branden, stora summor betalades ut med några veckors mellanrum i augusti 

och september också. Skandia som hade hade kontakter med grosshandlare Clarholm som satt 

i stadsfullmäktige och skulle betala ut 4 770 00 riksdaler. För att nämna några, men det stora 

problemet lär alltså inte varit penga tillgångar utan att stadens utveckling tills vidare stod 

stilla. 

2.Undersökningsdel 

2.1 Tiden efter branden 
Redan den fjärde juli hölls det första sammanträdet av stadsfullmäktige. Detta var på tisdagen 

och branden härjade som hårdast från söndagen till måndag morgon. Frågan om 

stadsplaneringen lyfts ganska omgående när man säger att i anledning av den eldsvåda som 

ödelagt staden så bör frågan om hur staden skall byggas upp diskusteras. Det råder många 

 
37 Nygren, C.E. Karlstads brand 1865 och stadens senare historia. S. 34  
38 Lagerqvist, L. Nathorst-Böös, E. Vad kostade det? S. 98 
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oklarheter och de skriver ”...Företogs nu frågan huruvida staden borde återuppföras på den 

plats den hittils innehaft och vilka åtgärder och för stadens återuppbyggnad borde åtagas.”39 

Av att döma av det absolut första de skriver gällande stadens återuppbyggnade kan man tolka 

det som att det var inte överhuvudtaget en självklarhet att staden ens skulle byggas på exakt 

samma ställe då de ställer det som en fråga om det ens bör vara så. Nygren ger exempel på 

Lamberget, Herrhagen och öster om Pråmkanalen som exempel som lyfter till ny plats för 

återuppbyggnad40 

2.2 Stadsplanspriserna 
Att stadsplanen var en fråga av tyngd råder det inga tvivel om, redan samma möte den fjärde 

juli utlyser man en tävling med två pris. Det första priset låg på 1 500 riksdaler och tilldelas 

den person som kan lämna in en fullständig stadsplan som går att utan förändringar användas 

som en stadsplan, det andra priset på 500 riksdaler tilldelas den person som kan lämna in en 

stadsplan som är av sådan kvalitet att den förtjänar uppmärksamhet.41 Det är emellertid inga 

småpengar, i tidigare nämnda exempel från vad kostade det?  framgår det att en kronofogde 

kunde ha 3 000 riksdaler som en årslön vid detta tillfälle, så första priset går att jämföra med 

en halv årslön för en kronofogde, och andra priset skulle motsvara två månadslöner för en 

kronofogde. 42 

I en bilaga till sammanträdet 13 november står det ordagrant: ”Priser på 1500 rdr skulle 

erhållas av den som kunde inkomma med en godtagbar ritning och den andre på 500 rdr till 

dens ritning som ansågs förtjäna uppmärksamhet” 

I bilagan konstaterade man att de komiterade har granskat de omkring 20 inkomna 

(Uppsatsskrivare anmärkning: I protokollet står det 20 inkomna ritningar men antalet 20 har 

struckits och inte ersatts med någon annan siffra) ritningarna och då noggrant granskat de 

inkomna ritningarna, efter granskning framkommer det att av sex av dessa omkring 20 

ritningar är av god kvalitet och förtjänar uppmärksamhet, och därmed kvalificerar sig för 

priset. Det antecknas att stadsfullmäktige ville inte vara orättvisa emot vad som de ansåg vara 

sex stycken jämnbördiga ritningar som alla var av godkvalitet och förtjänade priset.  

Som lösning till att det var flera ritningar som höll en sådan god kvalitet så beslutar 

stadsfullmäktige att det endast skall finnas en vinnare till priset på 500 riksdaler men 

resterande 5 skall erhålla 100 dukater sammanlagt så 20 per ritning och detta förslag gillades 

och röstade fram med 19 ”ja” emot tre ”nej”. Det guldmynt som användes i Sverige under 

1800-talet, alltså därtill även omkring branden 1865 kallades för dukat enligt Lagerqvist och 

Nathorst-Böös. Dett gällde fram till 1873 där en ny myntreform infördes.43 Varför första 

priset tilldelades i riksdaler och andra priset tilldelades dukater för mig inte känt. 

Trots att det föreslogs att låta en lott avgöra vinnaren av andra pris så fick det i varje fall bli 

en omröstning med slutna röster där P.G Sundius erhöll 13 röster, vilket är betydligt mer än 

följande två som erhöll fyra respektive en röst.  

 
39 Karlstads stad stadsfullmäktiges protokoll 1865 4 juni 
40 Nygren, C.E Karlstads stads historia under de 50 åren närmaste före branden 1865 S. 42 
41 Karlstads stad stadsfullmäktiges protokoll 1865 4 juni  
42 Lagerqvist, L. Nathorst-Böös, E. Vad kostade det? S. 98 
43 Lagerqvist, L. Nathorst-Böös, E. Vad kostade det? S. 12 
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Det framgår av protokollen att till det första priset på 1 500 riksdaler fanns det inget enskilt 

bidrag som utan förändringar kunde läggas till grund för en stadsplanering, lösningen blir att 

stadsfullmäktige lägger fram en plan med flera olika stadsplaner som grund för att kunna göra 

en stadsplan. Vad som är besynnerligt är hur få av dessa omkring 20 kartor finns kvar, endast 

två kartor som är unika gentemot den godkända och slutgiltiga går att finna hos 

kommunarkivet samt lantmäteriet.  

Den ena varav kommer ligga i bilaga tre illustrerar en idé om hur stora torget skulle ligga i 

anslutning till västra bron upp emot nordvästra staden. Där rådshuset och residenset är idag 

skulle enligt denna ligga en stor stadspark och denna skulle vara omringad utav vad som 

benämns som allmäna byggnader, så viss centrum skall detta vara, men en förflyttning väster 

ut om man jämför med tidigare stadsplan samt om man jämför med vad det faktiskt skulle bli 

för stadsplan. Vem som tillskrivs denna stadsplan är mig veterligen inte känt men den är 

intressant för att den är en av få bevarade kartor och den vittnar förvisso om en 

regelbundenhet i mönstret för hur staden skall se ut, rutnätsbaserad. 

Men även lite innovativitet där man helt och hållet flyttar stadens centrum och torg väster ut. 

Det finns även exempel på denna karta som saknas i andra, exempelvis förslag till nya vägar 

bortom östra bron samt stora trädplanteringar bortom västra bron vilket inte finns som ett så 

märkbart inslag i andra kartor. Växtligheten är också påtaglig då den visuellt visar träd kring 

näst intill alla kvarteren. Det som kan vara lite klurigt med denna plan är att det inte finns mått 

eller markerade byggnader, det tordes anteckats separat men man får en bild över hur gatorna 

samt torg med mer skulle se ut. Varför just denna karta inte valdes går inte att svara på genom 

argument gällande mått, längder och tomter för dessa finns inte utskrivna. 

C.E Nygren har iallafall iaktagit denna ritning och är mycket hård, ”Vi släppa detta projekt 

och se – det ramlar av sig självt!”44 Nygren menar på att i vissa planer, inklusive denna skulle 

torget placeras mot älven vilket gör torget öppet för västliga och nordliga stormar, han 

anmärker även på att trafiken skulle störas. 

En annan av de kvarvarande exemplaren utav en stadsplan som går att återfinna i bilaga 4 från 

lantmäteriet visar en stadsplan på Karlstad efter 1865. Som läsare vill jag påminna om att 

denna karta vid första anblick ser mycket speciell ut men det är för den är upp och ner. Vem 

som har varit huvudet bakom denna stadsplanering är mig veterligen inte känt men den 

tillskrivs som ett projekt till ny tomt och gatureglering över Karlstad efter 1865 års brand. 

Denna karta skulle mycket väl varit en inspiration till dagens torg då torget är mycket likt och 

går i öst och västligt riktning istället för den avlånga nord och syd riktningen den hade innan 

branden. 

Byggnaderna kring torget ser mycket olika ut till skillnad ifrån alla andra kvarter så det borde 

rimligen tyda på att det gäller allmäna byggnader. Bortom västra bron finns även förslag på en 

så kallad ”Exercise och lekplats för ungdomen”. Utöver det är publika byggnader utmärkta 

men det är svårt att se på kartan, A som markerar residenset är på motsatt sida av torget på 

denna ritning än vad den är i dagsläget. 

Denna planritning har i texten bredvid kartan delat in staden i stadsdelar och det står i flera av 

dem hur det ingår promenader, stenbyggnader, öppna platser. Brandsäkert tänkande var 

närvarande även på denna planritning. Det står även om plantering av en viss mängd träd, 

 
44 Nygren, C.E, Karlstads stads historia under de 50 åren närmaste före branden 1865 S. 44.45 
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närmare 1 000 ser det ut att viljas placerat ut i staden. På kartan längst ner och på sidan finns 

det även vyeer över gator samt platser över hur stadens skulle tänkas att de ut efter denna 

ritning. Antal byggnader i denna plan verkar vara 294, inte utmarkerad på kartan men 

antecknad på sidan vilket är mer än stadens ursprungliga 241, men det verkar vara för att 

enligt denna plan skulle en mycket kraftig expansion ske österut alltså vänster på denna karta, 

jämför antal kvarter på bilaga tre och fyra för att se skillnad i expansion österut. 

2.3 Förhandlingar om nya stadsplanen 
Vid samma möte beslutar även stadsfullmäktige att frågan om expropriationsrätt av tomter 

bör vänta tills en godkänd stadsplan och tomtreglering har godkänts.45 Vid detta skeede som 

är den fjärde juli finns det mycket att ta i tu med men det viktigaste lär alltså ha varit att 

komma till skott med en stadsplanering innan man kan börja göra vidare beslut. 

I nästa sammanträde elfte juli skriver stadsfullmäktige i sitt protokoll att magestraten den 

sjätte juli meddelat om att stadens redan befintliga stadsplanering har brunnit upp och staden 

är i behov av en kopia av den redan befintliga stadsplanen. 

Vid detta skeede, sammanträder 29 september har det kommit in ritningar och dessa har 

behandlats noggrant men trots att en del utav dessa ritningar var ”förtjänstfullt uppgjorda men 

avser att ingen bland dem kunde oförändrat läggas till grund för en blivande tomtreglering.”. 

Och även att ”En del ritningar voro då uppgjorda (att) deras användande skolat medföra 

alltför stora kostnader, andra åter befunnit otillgängliga i avseende av stadens indelning i 

kvarter och tomter.” 

I sammanträdet 29 september framgår det att flera stadsplaner har inkommit och det framgår 

även att man redan vid detta skeede nekat flera pågrund av för höga kostnader. Det framgår av 

protokollet att ”Det har rådigt långa disskussioner och olika meningar i frågan”, men mötet 

avslutas helt enkelt med att beslut och antagande utav en stadsplan måste skjutas upp några 

sammanträden då ingen plan är full genomförbar samt att det råder ännu här olika meningar i 

huruvida staden skall se ut men även vart den skall vara belägen. Vissa grundtankar verkar 

dock delas och det är behovet av bredare gator. Ett bidrag som skall testas är egentligen en 

blandning utav flera olika planer. 

I samma möte skriver man att 

 Samtliga av de ingivna ritningarna, till granskning förelades stadsfullmäktige 

tillkännagiva herr ordförande att komiterade granskat de ingivna ritningarna och därvid 

funnit flera förtjänstfullt uppgjorda men ingen bland dem kunde förändrat läggas till 

grund för en blivande tomtreglering en när en del av ritningarna voro då uppgjorda att 

deras användande skolat medföra allt för stora kostnadet, andra åter befunnits olämpliga 

i avseende av stadens indelning i kvarter och tomter... 

Det förslag som kommer ges är en blandning av flera kartor. Det framgår senare i mötet att 

pågrund av ovanstående anledningar har komiterade beslutat att lämna in ett eget förslag. Här 

nämner även komiterade uttryckligen behovet av bredare gator vilket som tyder på att 

komiterade inte funnits det på ett sådant vis att de inlämnade kartorna uppfyllt detta kriterium 

för den nya staden.  

 
45 Karlstads stad stadsfullmäktiges protokoll 1865 4 juni  
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Som en bilaga i stadsfullmäktiges protokoll ligger bilagan P.M som inleds med ”Då tiden ej 

medgivit”. I denna finns en skriftlig beskrivning utav den aktuella stadsplanen. Som skrivs ut 

i punktform. Punkterna nedan är avskrivna ifrån bilagan ifrån stadsfullmäktiges protokoll. 

1. ”Gamla stadsplanen med utvidgning åt öster till kanalen och i väster till närheten av 

Klaraborg. Innefattande 2 torg, 27 kvarter med 183 tomter.” 

Märk väl här att stadens som brann upp hade 241 tomter. Detta till förmån för bredare gator 

och torg. Men denna reduktion av Tingvalla staden, Karlstads kärna kräver byggnation på 

andra platser eftersom kärnan nu förväntas innehålla mindre byggnader. 

2. ”Planen öster om Pråmkanalen innehåller utom 1 torg, 6 kvarter med 24 tomter och..” 

3. ”...Planen norr om Klaraälvens västra gren, förutom 1 torg, 1 plantage vid älven, 5 

kvarter med 20 tomter eller tillhopa 5 kvarter 236 tomter, 4 torg och 1 plantage.”  

Punkt tre beskriver alltså expantion men även det absolut sista en ihop räkning av allt. Sedan 

ges en skriftlig beskrivning utav resterande. Där står det bland annat om stora torget, att den 

skall vara 425 fot lång, 177 fot bred icke räknat med omgivande körbanor. Nya torget skall 

innehålla 73000 kvadratfot medan det gamla innehöll 63000 kvadratfot så stora torget blir 

med denna ritning ca 10000 kvadratfot större vilket skulle motsvara 929 kvadratmeter. en fot 

motsvarar 0.3 meter och vidare anges det att marmortorget vid västra bron tillökat med ca 

18000 fot, Oxtorget med 9200 och gamla tälttorget med 10000 kvadrat fot. 

Kungsgatan, gatan norr om stora torget skulle bli 100 fot bred, med två trottoarer efter 

husraderna, 15 fot, två körbanor och tillsammans 60 fot. Planeringen kring kyrkan skulle nu 

vara sådan att det blir utvidgad, och att alla byggnader närmast kyrkan skall vara avlägsna 

med minst 100 fot. Salttorgsgatan 75 fot varav 30 fot till trotoaren. Salttorget ligger väster om 

västra bron. Herrgårdgatan norr om Kunggsgatan blir till 50 fot bred därav 15 fot till 

trotoaren. 

Tingvalla, Hammarviks, Dikes, Norra och Södra torggatorna, Skutbyggaregatan och de två 

där västerom, nya tvärgatorna 75 fot breda varav till 10 fot till trottoarer, två körbanor på 42 

fot. Stora gatan öster om bron till 70 fot, de andra öster om till 50 fot. I nordvästra delen av 

staden, bortom västra bron blev kvarteren inte djupa och gatorna beräkas till 110 fot bred.  

Den stora gatan är alltså den första över bron. Vid detta skeede har ingen exakt tomtindelning 

skett för den kan inte genomföras förens de gamla tomterna åter blivit uppmätta, vilket de inte 

ännu blivit. 

Nästa möte hölls tredje oktober 1865, fyra dagar efter föregående möte där man presenterat 

ovanstående planritning och i mötet redovisas följande beslut i punktform. 

1. ”Att Stora torgets läge och storlek enligt komiterades förslag gillades” 

Stora torgets läge är i huvudsak samma före och efter men som tidigare nämnt så utvidgas 

storleken till 930 kvadratmeter större än innan. 

2. ”Att Residenset och rådhuset förlägges och kvateras väster om torget” 

3. ”Att Kungsgatan enligt förslaget till 100 fot bredd, i vilket beslut fattades med 13 ja 

mot 6 nej vilka senare föreslogo 75 fots bredd” 
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Här kan tillläggas att redan vid nästa möte lades två röster till i efterhand som röstade 

emot 100 fots bredd och deras röster räknades men slutresultatet blev alltså densamme. 

4. ”Att den och hammareviksgatans bredd ej gillades” 

5. ”Att de två gator som gå i norr och söder längst västerut inskänktes till 50 meters 

bredd” 

6. ”Att Södrakyrkogatan bibehåller sitt och komiterades karta angivna läge” 

7. ”Att den gata, som projekterades utmed Klaraälven vid sandbäcken utlägges till 75 

fots bredd, inberäknad ländvägen utan att stadsfullmäktige därmed ville hava avgjort 

något om skyldigheten för dem som sedan byggt och den närvarande tomten att 

undanflytta” 

8. ”Att planen till östra stadsdelen såsom komiterade föreslagits gillades” 

9. ”Att expropiration skulle begäras av all den jord som erfordras för utläggande av de av 

komiterade i föreslagna gator och torg i stadsdelen” 

10. ”Att ingendera av torg – dikes eller salttorgsgatan för, så som under disskussionerna 

blivit ifrågasatt, utlägges bredare av komiterade föreslagit, vilket i fråga om dessa 

gators bredd gillades” 

11. ”Att plats för skolorna eller stadshotellet för närvarande söktes bestämmas” 

12. ”Att stadsfullmäktige icke nu skulle ingå i prövning av fråga om trädplanteringarna” 

13. ”Att med anledning av beslutet om tillökad bredd på strandgatan till sandbäcken, 

komiterade lämnades uppdrag att angiva nytt förslag till planering över norra 

stadsdelen” 

14. ”Att förslaget till tomtindelning åter deligerades komiterade, sedan herr ordförande 

uppgett att ingenjören Wachtenfeldt uppmätt och kartlagt de gamla gatorna och att 

komiterade sålunda nu voro sätta i tillfälle att vid den nya tomtregleringen första 

avseende vid de gamla tomterna” 

15. ”Att alla de övriga inom den egentliga staden fördragna gators sträckning och bredd 

gillades” 

Efter detta uttalande och beslut står det sedan i protokollet att via en sluten omröstning om 

vilka som skulle bli ledamöter i byggnads kommitén och det blev ingenjören A.F 

Wachtenfeldt och apotekaren L. Kaijser varav den första med 17 röster och den andra med 12 

röster.  

Nästa möte som hålls är 12 oktober 1865. I detta möte nämns fort en påminnelse om att vid 

senaste mötet företogs en granskning av komiterades förslag till planritning men uppgörande 

utav nämnda stadsplan måste göras om då norra stadsdelen måste omarbetas. Sedan här 

framlades ett uppgjort förslag där Kapten Belfrage upplyste att för genomförandet utav sägda 

förädring erfodras expropiration utav nio och trefjärdedelar tunnland jord ifrån Våxnäs 

nordväster om Karlstad. Samt ej mindre än två kappland jord ifrån den lägenhet där 

komitémedlem Clarholm har sitt bryggeri. 

Komiterade ansåg nu att utav sagda förändring erfordras expropriation expropiration av nio 

och trefjärdedelar tunnland på Våxnäs så gillades nu den framlagda planen för nordvästra 

delen av staden. Nu när stadsplanen var satt lyftes frågan om tomtreglering som komiterade 

behöver ”för tomtregleringens bringande till verkställighet vidtaga alla nödiga åtgärder och att 

den då erfordras mot ersättning skaffa behövligt biträde mot för tomtindelningen och 

uppgörelse av nödige kostnadsförslag” 
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Några möten senare i en bilaga kallad ”Uttalande” framförs det som står där och det innefattar 

tomtregleringen samt vissa ändringar i den planen som tidigare har gått till prövning. Vid en 

utstackning utav den gamla staden kunde de komiterade iakta att norra och södra torggatan 

kunde bibehålla sin gamla gränslinje väster om och där med utlägges den 18 fot mindre än 

den tidigare nämda planen som gick till prövning, detta för att på bästa sätt minsta 

exproprieringen och rivandet av tomter där vid. Torggatornas bredd minskas alltså från 75 fot 

till 57 fot och kommentarerna som antecknades om detta var: ”En bredd som visserligen 

antagas lämna önskvärd trygghet mot eldfara” där till nämns det senare att en inskräkta 

bredden kommer ej påverka trafiken.  

Och eftersom de resterande gatorna är på 75 fots bredd och kungsgatan som ännu vid detta 

läge disskuteras ha 100 fots bredd anser komiterade att det är säkert nog. Och dessa gator på 

75 fots bredd är enligt komiterade ”i allt fall ej bliva överdrivet stora”. Man motiverar även 

torggatornas inskräkning med att det skulle vara en god besparing. I kostnads förslagen lyft 

kostnader för stensättning men även betoning på öppna platser. 

I protokollet kan man följa resongemang om huruvida den gamla staden såg ut, och före 

branden hade man enligt protokollet haft smala gator och kvarter samt i alldeles för 

byggnadstomter. Vidare menar stadsfullmäktige på att uppgörandet utav en ny stadsplan och 

tomtreglering efter en brand som ödelagt nästan hela staden måste vara ändamålsenlig. 

Stadsfullmäktige låter nästan beklagande över att i nästan varje kvarter skulle tomt 

indelningen rubbas då man har gjort väl tilltagna utbredningar i gatorna.  

Gatornas bredd är tidigare nämnt i uppsatsen, tyvärr finns det inte exakta mått att tillgå på den 

gamla staden, men de lokalhistoriska verken nämner gatorna som ”smala korridorer” och 

stadsfullmäktige beskriver att gatorna var mycket smala. Stadsfullmäktige beskriver hur de 

flesta gatorna blivit mycket större varav en helt försvunnit. 

Gällande expansion av staden så skedde den åt nordväst samt öster, enligt C.E nygren så 

skulle det i öster, alltså bortom den egentliga staden expanderas och där skulle förläggas alla 

garverier, slakterier, veteriänrer, bagerier och bryggerier. Detta resonerar han kring skulle 

vara att allt lukt och buller skulle föras bort ifrån stadens kärna. 

2.4 Antagandet utav stadsplanen och tiden därefter 
29 december 1865 godkäns stadsplanen utav Kungen, om detta kan man läsa i första 

sammanträdet av stadsfullmäktige den tredje januari 1866. Det står att ett telegram ifrån 

civildepartementet inkommit till landshövdingen som innehöll det meddelandet att den nya 

planritningen gillas och godkäns utav Kungen. Samt att ”Kungl. Maj:t beslutat avlåta en nådig 

propsition till rikets ständer om anslag för staden av 1 120 00 R till jordlösen som beräknat 

åtgång för torg och gator...” 

Intressant nog efter kungens godkännanden 29 december 1865 så innehåller faktiskt de 

nästkommande sammanträdena 1866 några ändringar till stadsplanen. 10 feburari 1866 

företogs vidare behandling utav länsbokhållaren C. Hultmans motion angående ändring 

gällande längd och sträckning av Norra kyrkogatan och Kaptenen Belfrage hade i uppdrag att 

kartlägga gatorna närmast.  

I motionen innehöll det att Norra kyrkogatans södra hörn bör utstackas 4 fot samt 

trefjärdedelar fot längre öster än på den framställda stadsplaneringen som redan varit 
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godkänd. Mer än att fyra fot samt trefjärdedelar skulle flyttas österut så skulle alltså västra 

delen följa efter. Stadsfullmäktige kommer utge skrivelse till Kungen om dessa ändringar och 

be om ett godkännande. 

Den tolfe mars 1866 så skall stadsfullmäktige rösta om Kungsgatans bredd. Det har yrkats 

bifall att kunna inskräcka den angivna bredden på Kungsgatan. Detta skulle varit den bredaste 

gatan på sina 100 fots bredd, de flesta andra var 75 fot breda men undantag för de två gatorn 

som av strategiska och kostnadsmässgia skäl fick sina bredder inskräckta till 57 fots bredd 

vilket man ändå kunde motivera vara säkert nog. 

Vid samma sammanträde står det även utöver kungsgatans bredd finns det inget att anmärka 

på gällande stadsplanen som alltså egentligen redan är godkänd utav Kungen, ändringen på 

kungsgatans bredd skall också ansökas om godkännande. 

I protokollet står det att efter långa disskussioner uppstod det som så att flera talare gillade 

idén om att inskränka kungsgatan då det skulle ge torget ett mer reguljärt utseende med gator 

som var jämn stora med varandra för att inte tala om sparandet i stensättning och 

expropriering. Motståndarna uppmanar och påminner andra ledamöter om att man inte bör 

glömma bort varför man nu bygger upp staden igen och komma ihåg den totala ödeläggelsen 

av staden i inträffandet av den enorma eldsvåda som plågade staden några månader tidigare. 

Motståndarna till inskränkningen menar på att kungsgatans bredd kan vara en preventiv 

åtgärd. 

Ser man till hur resongemangen går kan man i grova drag urskilja en konservativ grupp, eller 

sparsam om man så vill. Det finns ledamöter som vill ha mindre gator exempelvis kunggatan, 

och dessa nämner även i protokollet på annat ställe om 75 fots gatorna att de iallafall inte är 

överdrivet stora. Sparsamhet är det rationella de själva hänvisar till, men enligt Ronge så var 

Karlstads befolkning delvis av den åsikt att staden i mångt och mycket kunde behålla sitt 

gamla utseende och att gatorna var väl överdimensionerade och överdriva.  

Möjligen kan det vara så att de ledamöter som vill inskränka gatubreddar också kan vara av 

den åsikt att det är onödigt att ändra utseende på staden, det är en spekulation men vad som är 

säkert gällande dem och det de själva hänvisar till är kostnad. De hänvisar även till att stora 

torget är av den storlek att det i sig bör vara en god nog preventiv åtgärd för att stoppa 

brandspridning. 

En annan gruppering i grova drag är en form av reformister, de själva kallar sig självklart inte 

så men resultatet av deras jobb kommer de facto vara att ändra utseendet på staden och i allra 

högsta grad utnyttja resultatet av branden för att göra staden brandsäkrare. I just fråga om 

Kungsgatan verkar det estetiska varit påverkande då komiterade hänvisar just till att torget 

kommer få mer reguljärt utseende och dessutom ett vackrare utseende. Men de facto har 

kungsgatans bredd ökat från sju meter innan branden till 30 efter braden.46 

Enligt Ronge har stadsplanerna från 1865 fått i inte mindre än fyra decennier fått utstå mycket 

kritik för de väl tilltagna gatubredderna, folket i staden var mycket förvånade över den mycket 

förändrade staden, mångdubbelt bredda gator, mycket större torg som bytt riktning och antal 

byggnader inom själva staden har minskat. Stora torget gick förr avlångt från riktiningarna 

norr och söder men går sedermera i riktningarna öster och väster.  

 
46 Ronge, M. Det gamla Karlstad. S 188 
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Denna mycket hårda kritik som stadsplanen fick erfara de första årtionden har sedermera 

suddats ut, för enligt Ronge så fanns det när han skrev sin bok inte längre alls några 

anhängare utav den åsikt att gatornas bredd var för stora. Istället menar Ronge på att staden 

visade framfötterna genom att vara så framsynta och den tilltagna storleken samt planeringar 

kan mycket väl har förhindrat storskaliga bränder.47 

Stora torget blev som sagt mycket stort, gatorna därtill. Men ännu ett resulat är det att de 

allmänna byggnaderna som byggdes där skulle upplåtas som stenhus för extra brandsäkerhet. 

Det som man kan följa i protokollet är att ”I avseende av husets byggnadsämne gillades 

beredningsutskottets förslag att hus må uppföras av sten, kalkbruk, korsvirke med tegel, trå 

eller annat tjänligt ämne” 

Byggnadernas materiell diskuterades och det som de komiterade kom fram till var att vid 

Kungs- Tingvalla- Salttorgs- Norra och Södra samt Dikesgatan kunde hus byggas som 

korsvirkeshus om de kompletteras med tidigare nämnda material. Med det nämns även hur 

byggnader omkring stora torget skall inom sex år efter byggnaden blivit färdig reveteras med 

kalk eller sten.  

Gällande den sedermera rådande tomtreglering sade stadsfullmäktige att tillsäka en nämnd av 

sju ojäviga personer att kunna lösa alla tomttivster om det skulle komma att ske. tre av dessa 

skulle representeras utav tre utvalda ifrån stadsfullmäktige, tre skulle komma att representera 

stadens tomtägare och den sista skulle utses utav de tidigare sex nämnda. Och som en allmän 

regel angående det värdet som fanns på tomten så skulle det bestämmas att värdet skulle utgå 

ifrån tomtens egentliga värde innan branden med en taxeringsumma på 50 % som kunde 

minskas eller höjas pågrund av anledningar som läget den låg på samt grunden den stod på. 

Den tomt som inte var åter bebyggd på fem år skulle utan kompensation tillgå till stadens 

förfogande. Residenttomten var den största på sin 3 6000 kvadratfot, och tomterna skulle inte 

vara mindre än 1 0000 kvadratfot, därtill fick de sedermera inte klyvas eller handlas så att de 

skulle understiga 5 000 kvadratfot. Vad som nämns i stadgan från 1874 i kap två paragraf 12 

är bland annat stadsplanen skall verka för sundhet, bekvämlighet, försvara emot eldsvådor och 

ha ett skönhetssinnes anspråk på öppnare ytor. 

Under december står det klart att staden skall förfoga över brandredskapen som tidigare 

tillhört den frivilliga brandkåren, detta ansvar förflyttas och vid en besiktining utav 

brandredskapen ifrån i höstas så framgår det att komplettering utav brandredskapen är 

nödvändiga. Gällande ansvaret för de allmänna gator, vägar och broar har fullmäktige ansett 

att de skall invänta kostnadsförslag för dessa och efter vidare mätning skjuta upp det till 

kommande års vår, eftersom detta var ifrån protokollet första december 1865 avser de våren 

1866. Stadens förfogande utav brandredskapen kan ses som en centralisering utav det som 

man anser bör vara allmänt och fallar in väl i modernitetens tankar om centraliseringen och 

förändring om institutioner 

Efter att stadsplanen blivit antagen så tillsätts en byggnadskommité som på en mycket mer 

specifik nivå tar sig an de enskilda fallen. Stadens uppbyggnad börjar under 1866 och i sin 

text om kolera epidemin i Karlstad 1866 nämner Jon Räftegård att det vistades omkring 6000 

personer i staden vid detta tillfälle.48 Vid branden sommaren 1865 alltså endast några månader 

 
47 Ronge, M. Det gamla Karlstad. S. 189 
48 Räftegård, J. Koleraepidemin i Karlstad 1866 
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innan var det 5000 personer vilket som tyder på en massiv ökning som troligen är av 

temporära arbetare som flockade till staden för jobb. Denna ökning och just för stadens 

betydelse kan kopplas till modernitetens tankar om utvecklade nätverk som möjliggjorde att 

folk från andra platser än just Karlstad kunde komma dit att jobba vilket som tyder på en av 

regionalisering då arbetarna jobbar på andra ställen där de kommer ifrån vilket som i sin tur 

påverkar deras hemorter som möjligen får lite mindre arbetskraft. 

3. Avslutande analys 
Framsyntheten visades utav stadsfullmäktige med brandstodskomittén som vidtog preventiva 

åtgärder, 1874 alltså nio år efter branden och omkring fyra år efter att staden var helt och 

hållet återuppbyggd skulle byggnadstadgorna träda i kraft och dessa skulle träda i kraft och 

enligt punkt två i paragraf nio i kapitel två så står det följande: ” Nu befintliga, vare sig av 

Kongl. Maj:t faststälda eller utan sådan fasttällelse av ålder bestående planer för städernas 

bebyggande skola fortfarande lända till efterrättelse i de delar, var uti ändring ej slutes i 

överenskommelse med denna stadgas föreskrivet.”  

Om gruppen som vill ändra staden gör det av estetiska anledningar utöver är inte alldeles klart 

i protokollet men det förekommer hänvisningar till att staden ska få vackrare utseende. Vad 

som också bör nämnas att brandstodskomittén har varit närvarande vid granskning utav de 

stadsplanerna som inkommit och stadsfullmäktige har behövt att förhålla sig till 

stadsfullmäktige. Brandstodskommitén jobbade med försäkring av brandskadade byggnader 

med mer, att de är med på möten och granskning av kartor gör att man rimligen bör anta att de 

var delaktiga i jobbet om att göra Karlstad brandsäkrare. 

Det var från och med 1828 olagligt att påbörja stadsbyggande utan att stadens planritning 

blivit godkänd och stadsfullmäktige hänvisar själva till denna lag. Och enligt tidigare nämna 

Bjarnegård så blev 1800-talet det århundrade då man ser mer preventiva åtgärder tas för 

stadsbyggande, försäkringsinrättningar som brandstodskomittén inrättades och under 1800-

talet blir brandförordningar och byggnadsnämder vanligare. I Karlstad grundad en 

byggnadsnämd som håller sitt första möte 31 maj 1866. 

Bjarnegård som tidigare nämnt menar på att ibland vara det så att städerna byggdes upp 

liknande så som de var innan, det fanns inte alltid möjlighet i krig, farsot eller annan katastrof 

att bygga upp den på annat sätt utan bara så snabbt som möjligt få fram staden igen. Karlstad 

ser ut att 1865 tidstypiskt ändra stadens utseende, därtill möjligen ändra den mycket i 

preventiva avseenden.  

Bjarnegård menar på att de tidstypiska ledorden för tiden var framkomlighet, sundhet 

brandsäkerhet och skönhet. I protokollen kan man man finna samtliga flera gånger, och i 

stadsplaneringen är de i fokus så Karlstad faller väl in i hennes resonemang och verkar falla 

väl i tiden. Gällande framkomlighet bör det sägas att inom den gamla staden låg det 241 

byggnader, inom den nya skulle det endast ligga 183 så en dramatiskt minskning, det skulle 

sedermera vara så att 236 byggnader upprättades enligt planen men resterande byggnade på 

andra platser än vad som egentligen var den gamla staden. 

Lennart Améen skriver i sin bok Stadens gator och torg om renässansen och därefter det som 

är mer relevant för denna undersökning, den modifierade renässansen. I den modifierade 

renässansen finns det flera steg enligt Améen och vid detta första steg skall alltså ingen 

nämnvärd bortprioritering utav rutnätet ägt rum, där emot läggs andra detaljer till. Göteborg 
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fick 1863 en ombyggnadsplan och Stockholm fick sin 1866, den ena alltså före branden i 

Karlstad och den sistnämnde fick den mer eller mindre samtidigt som Karlstad byggdes upp. 

Botten mönstret ändrades inte alls i Göteborg och Stockholm, och relevant för denna studie är 

att Karlstad faktiskt likt dessa städer inte heller ändrade sitt grundmönster. 49 

En märkbar skillnad är dock att stjärnplatser byggdes ut i både Göteborg och Stockholm 

vilket som Améen har med i sitt första steg av den modifierade renässansen, det är Karlaplan 

och Odinplatsen vilket Améen menar på har byggts i denna andra men en motsvarighet i 

Karlstad går inte att återfinna vid samma tidpunkt. 

Det andra steget i denna utveckling som Améen beskriver skulle städerna inte, enligt denna 

modell endast ha en brandgata utan det skulle stadsplaneras in ett system utav boulevarder 

och bredare gator. Kompromisser ledde till att detta sattes in i ett redan befintligt system, det 

redan nämna rutnät som låg till grunden för stadens struktur. I denna punkt följer Karlstad 

exemplariskt den utveckling som beskrivits, i protokollen nämns inte detta ordagrant men den 

nya stadsplanen är omfattade och de så kallade smala korridorerna är utvidgade utöver hela 

staden. 

En anledning till brandfarligheten var som tidigare nämn enligt C.E Nygren att det bodde 

mycket folk i staden, och medan befolkningen ökade under 1800-talet gjorde först och främst 

inga kraft samlingar innan 1865 för att utvidga staden. Enligt Améen var industrialismen en 

drivande faktor till den expansionskraft som gjorde att befolkninge ökade drastiskt i 

västerlandet under 1800-talet. Därför kan idustrialismen indirekt varit drivande till att ändra 

hur städer var byggda då den var direkt drivande till att folk blev mer urbana och att 

födelsetalen och därmed befolkningen ökade. Den ökade befolkningen och Nygrens nämna 

anledning att det saknades starka drivkrafter att utvidga staden gjorde att den blev 

trångbebodd för att inte nämna tättbefolkad. 

Gällande brandfaran framgår det av protokollen att det tas på fullaste allvar, branden var 

förvisso nio år tidigare än den tidigare nämna byggnadsstadgan som innehöll mycket 

information om hur städer skulle göras brandsäkrare, men adekvata åtgärder togs direkt efter 

branden. Den tidigare nämna trångboddheten löstes, som exempel skulle det i gamla staden 

endast finnas 183 byggnade jämfört med tidigare 241, resterade byggnader skulle byggas i 

stadens utkanter åt flera olika håll och totalt sett bli 236 stycken. Det tordes ha legat i tiden 

med brandsäkerhet, Karlstad var förvisso tidigare än stadgan men brandstodskomitén var 

närvarande i granskning av kartorna så det kan varit bidragade också till resultatet.  

Vad som stämmer överens mer än detta tidigare nämna system utav brandgator så finns 

likheten i att det som tidigare var en brandgata i en stad var att den var omringad av 

friliggande hus, torg, eventuellt stadspark och framförallt brandsäkra byggnader av allmän 

eller officiellt karaktär så som kyrka, rådhus, läroverk eller museum är de exempel Améen 

lyfter. Det Karlstad fick efter branden var ett extraordinärt stort torg, märkbart större än det 

tidigare varit och det framgår av protokoll från det faktiskta resultatet som de facto blev 

stadsplan men intressant nog även av projektet i bilaga tre som tydligt markerar att en 

stadspark som ligger nära det tänkta torget är väl omringat av så kallade allmäna byggnader. 

Det som hände i Karlstad var att torget blev större, byggnader av allmän karaktär så som 

rådhus och residens placerades där. Dessa skulle vara av sten eller reveteras av sten eller kalk 

 
49 Améen, L. Stadens gator och torg. 1985. S. 59-60 
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för att vara skyddade från brand och eldsvådor. En central del som nämns i den modifierade 

renässansen är just att monotinin utav rutnätet bryts pågrund av förebyggande åtgärder åt 

brandsäkerhet. Ahlberger menar på brändernas betydelse stundom har varit drivande för 

utseendet och planeringen, samt att de förödande bränderna ofta ligger som ett kollektivt 

minne på befolkningen, ”Sedan eldkvarn brann” och ”Sundsvallsbranden” är några av de 

talesätt som tydlig anspelar på bränder. 

Ahlberger nämner sedan vidare på hur det 1874 kommer en brandstadga som för första 

gången gör att svenska städer får en enhetligare bestämmelse om hur man skall hantera och 

bygga upp städer efter det, befolkningen som ofta kunde ha varit den drivande kraften i en 

form av brandskydd blev nu mer och mer åskådare och även detta vittnar stadsfullmäktiges 

protokoll där man uttryckligen nämner stadens övertagande utav brandredskap samt 

besiktning och komplettering utav dessa.  

Gällande den beskriva situationen om hur en stad bör kunnas planeras för att uppnå 

brandsäkerhet finns det flera kriterier för hur man kan jobba, samt brandredskapens situation. 

Min slutsats blir följande att Karlstad som stad inte utmärker sig nämnvärt ifrån andra städer i 

det som är byggnationen och brandsäkerheten, men vad som Karlstad utmärker sig med är att 

denna stadsplan antogs 1865 och är då alltså nio år tidigare än den så nämna byggnadsstadga, 

om detta är ett resultat av att stadsfullmäktige hade en god framsynthet eller som 

stadsfullmäktige hade vetskap om att en sådan stadga skulle stiftas är mig veterligen inte känt 

men vad man kan säga om situationen är trots allt att Karlstad var en stad av sin tid, men även 

framsynt och vidtog adekvata åtgärder som sedermera andra svenska städer också skulle 

behöva taga. 

Vad det gäller moderniteten så finns det påtagliga skillnader vid sidan av stadsbygget som är 

markbara. Delvis gäller det nödhjälpen, men endast det faktum att Karlstads nya planering 

blivit godkänd och sedermera under våren blivit en realitet i form av att byggandet är i gång 

på riktigt tyder på väsentliga skillnader. Tiden efter branden bodde stadborna som tidigare 

nämnts i barracker och tält, men staden skulle under 1866 redan börjats byggas upp med hjälp 

av en stor mängd arbetskraft invandrare, både hastigheten om omfattning av stadens 

återuppbyggande bör ses som ett resultat av moderniteten som möjliggjort för utvidgade 

nätverk för kommunikation och arbete. 

3.1 Vidare forskning 
Denna uppsats har gjorts som ett resultat av Rasmus Anderssons kapitel tidigare forskning i 

hans B-uppsats Karlstads stadsbrand – Hur stadsbranden påverkade utvecklingen av 

befolkningen och tomter i Karlstad. I min uppsats har jag försökt täcka det informations hål 

som han beskriver och svara på frågorna han ställt.  

Men vad som skulle vara intressant för andra uppsats skrivare eller undersökare härifrån, nu 

när stadsplaneringen i Karlstad är kartlagd skulle uppsatsskrivare kunna undersöka flera 

städer på samma sätt, vid ungefär samma tidpunkt omkring stadgan 1874 och jämföra med 

resultatet som Karlstad hade. Via Ahlberger och Améen så har jag försökt att måla upp en bild 

av vad normen för stadsbyggande skulle bli under den modifierade renässansen och varje 

undersökning på andra städer som kan styrka eller dementera detta skulle ge ännu mer 

kunskap inom ämnet.  
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Det lades enligt Ahlberger fram omkring 80 nya plander efter stadgan 1874 och alla dessa 

skulle kunna vara undersökningsobjekt för att jämföra det som var före och efter, och på vilka 

vis dessa förändrades och om det skiljde sig jämfört med exempelvis Karlstad. 

4. Slutord 
Det denna uppsats har behandlat är hur Karlstad efter sin förödande brand 1865 som tog med 

sig cirka 97 % av stadens byggnades hanterade situationen om återuppbyggnaden. Materialet 

som använts för undersökningsdelen av denna uppsats är stadsfullmäktiges protokoll ifrån 

kommunarkivet i Karlstad. 

Det jag har gjort är att jag har följt stadsfullmäktiges protokoll ifrån 1865 efterbranden samt 

en liten bit in på 1866 där man börjar avrunda processen helt och hållet. Stadsfullmäktige har 

god kontakt med andra kommnunala instutioner så det finns mycket att ta del av i deras 

möten, och de hade frekvent möten under sensommaren, hösten och vintern 1865 där mycket 

behandlades och det som är relevant för denna uppsats är stadsplaneringen, tomtplaneringen 

och brandförebyggande planering. 

Vad uppsatsen behandlar mer än den process som skedde av stadsfullmäktiges beslutstagande 

i allt gällande stadsplaneringen, samt deras egna kommentarer och idéer som de sedermera 

skickade tillbacka för komplettering utav stadsplanen är stadsbyggande. Den teoretiska 

modell för var denna uppsats står på är främst Lennart Améens bok stadens gator och torg där 

Améen redogör för stadsforskning och hur den har ändrats genom åren. Grovt sagt från 

antikens genomtänkta städer, till medeltidens mer spontana stadsplan, till renässansen och 

sedermera den modifierade renässansen.  

Vad denna uppsats mer än att redogöra för processen är att sätta Karlstad i ett sammanhang, 

huruvida det är så att Karlstad utmärker sig som unik eller ifall den faller väl in i tiden, och då 

i det som Améen beskriver som en modifierad renässans med allt vad som utmärker den. 

Uppsatsen behandlar ett tidsspann som är mycket kort, endast några månader så 

avgränsningen är ganska stor, och resultatet är mycket specifikt men detta går att jämföra med 

den tidigare forskningen inom ämnet och jämföra med teorin inom forskningsområdet. 

I uppsatsen har jag med fyra kartor (Se bilagor), före och efter branden samt två kartor som 

aspirerade på att bli den nya stadsplanen, dessvärre finns endast dessa två och omkring 20 

möjliga kvar, och därtill är det tyvärr så att någon direkt disskussion om exakt varför dessa 

kartor inte nådde måtet går inte eller att få. Men intressant nog har den ena av dessa ett torg 

som är näst intill identiskt med den som slutligen blev antagen, och vad som framgått av att 

man slagit ihop olika kartor så kan just denna eventuellt vara upphovet till det torg som går att 

återfinna idag. 

Den framlagda stadsplanen som blev den godkända var en sammanslagning utav flera av de 

inskickade kartorna och en av bilagorna skulle kunna vara upphovet till Stora torgets utseende 

idag. Men vad som bör nämnas att det inte är absolut säkert då det inte finns antecknat exakt i 

detalj hur man sammanställde den sedermera godkända plankartan samt att resterande cirka 

20-talet kartor ej går att återfinna. 

Sammanfattningsvis anser jag av valda material att Karlstad i stor utsräckning är en stad som 

följer den svenska mönstret, bränder har härjat flera städer, det speciella med Karlstad är 

möjligen i att det var av en sådan intensitet och procentuellt den brann upp, men gällande 
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uppbyggnaden så anser jag att den uppfyller de centrala delarna i den modifierade renässansen 

och liknar i stor grad den svenska stadsbyggandet. Karlstad är även en stad som under 1800-

talet likt andra städer i Europa har fått andra förutsättningar och detta gäller både 

institutionella skillnader, möjligheten att bygga upp staden så snabbt som den faktiskt började 

byggas upp samt arbetskraften ifrån andra platser som skulle påskynda processen. 
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6. Bilagor 

Bilaga 1 :Karta över gamla Karlstad och vad som erfodras för den nya. Ifrån Karlstads 

kommunarkiv, ritningen upprättad av A.F Wachtenfeldt. 
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Bilaga 2: Stadplanen av Karlstad efter branden. Från Karlstads kommunarkiv, upprättad av 

A.F Wachtenfeldt. 
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Bilaga 3: Ett utav cirka 20 inlämnade bidrag till tävlingen. Kartan finns både på 

kommunarkivet och lantmäteriet. 
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Bilaga 4: Ett utav cirka 20 inlämnade bidrag till tävlingen. Kartan finns både på 

kommunarkivet och lantmäteriet. 

 

 


