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Abstract 

 

This essay is from a student at the cultural science program in Karlstad University. The essay in Culture 

studies deals about the history use and about the cultural-historical values on buildings. The buildings 

are from a certain area called the neighborhood Almen and have in the past been threatening many 

times of demolition. The neighborhood Almen buildings survived a huge city fire back in the 19th 

century. Since then the buildings has been known as a memory and by the inhabitants and as the 

oldest part of the city left. Still the buildings have been threatened by demolishing. Tidhomlska garden 

is the only building that happened to demolished in the 20th century. It took to much space for a new 

building near by the statehouse. The three buildings that creates the neighborhood Almen is the 

Landshövdingegarden, Doctorsgarden and Flachska garden. The Landshövdingegarden has been 

residence for Varmlands first four county governors. It can be motivated for the personal historical 

value. Doctorsgarden has been home in the 19th century home to two private doctors. Flachska garden 

has also been home to Major Flach and in one of the buildings he created a solitude post office in the 

19th century. The buildings describes the poor inhabitants in the first years how the lived and there for 

its social historical-value. It is a very important cultural heritage and can be used for the future in many 

different ways. It also has a very high cultural historical value to the society of the city. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



3 
 

 

 

Innehållsförteckning 

 
 

1. Inledning .................................................................................................................4 

1.1 Introduktion ................................................................................................................... 4  

1.2 Problemområde och Forskningsläge ............................................................................. 5 

1.3 Syfte och frågeställningar .............................................................................................. 6 

1.4 Avgränsning, metod och material ................................................................................. 6 

1.5 Uppsatsens disponering ................................................................................................ 9 

2. Bakgrundshistorik - Kvarteret Almen .......................................................................9 

3. Att använda det förflutna – Kulturhistorisk Värdering ............................................ 13 

3.1 Kulturpolitik – Mål och framtidsarbete ....................................................................... 13 

3.2 Historiebruk – Minnas eller glömmas? ....................................................................... 15 

3.3 Kulturhistorisk Värdering av bebyggelse ..................................................................... 16 

3.4 Kulturhistoriska Värden - Historiska egenskaper ........................................................ 17 

3.5 Analys och Undersökning ............................................................................................ 19 

4. Historiebruk av Älvpromenaden ............................................................................ 19 

4.1 Stadsutveckling av Residenstorget .............................................................................. 19 

4.2 Stadsutveckling av Älvgatan ........................................................................................ 21 

4.3 Stadsutveckling av Fredsgatan och Kvarteret Almen .................................................. 23 

5. Kulturhistorisk Värdering – Kvarteret Almen ................................................................ 24 

6. Slutsats ................................................................................................................. 33 

6.1 Vilken kulturhistorisk Värdering har gjorts i kvarteret Almen? .................................. 33 

6.2 vilka immateriella kulturhistoriska värden finns i kvarteret Almen? .......................... 33 

6.3 Vilket historiebruk kommer kommunen använda sig i kvarteret Almen? .................. 34 

6.3 Fortsatta Forskningsstudier ......................................................................................... 34 

7. Källförteckning...……………………………………………………………………………………………….........35 

8. Bilagor............................................................................................................................38 

 



4 
 

 

1. Inledning 

 

1.1 Introduktion 

Denna vår är sista terminen för mig på det kulturvetenskapliga programmet och jag ska skriva en 

kandidatuppsats i kulturstudier. Jag har valt att mitt ämne ska behandla kulturhistoria som för mig har 

blivit mer intressant ämne. I Karlstad så finns det flera kulturmiljöer som vi går i eller cyklar förbi 

dagligen. Kommunen är igång med första etappen av projektet Älvpromenaden som innebär en 

omläggning av Älvgatan och skapande av den nya mötesplatsen Almentorget. I stadsutvecklingen ska 

området kvarteret Almen bli tillgängligt och kulturhistorien i bebyggelsen ska lyftas fram. Kvarteret 

Almen är för mig personligen en mycket intressant bebyggelse. Det finns en hel del kulturhistoria att ta 

tillvara för kommunen. Frågan är vilka värden som finns och hur stor plats stadens förflutna kommer att 

få under Älvpromenaden? 

 

Jag önskar att i framtiden få arbeta inom arkivpedagogik och få chans att föra vidare kunskap om vårt 

kulturarv i Sverige. Pedagogik är nödvändigt och ett bättre sätt att förmedla kunskap om kulturarv än att 

fördjupa sig i historieböcker. Förutsättningarna för en god förmedling och pedagogiskt arbete är 

tillförlitliga och konkreta källor. Stadsutveckling av kvarteret Almen fick mig att fördjupa mig i ämnet, 

men även en internationell händelse i Norge. Innan jag berättar om den internationella händelsen så 

sammanfattar jag kort om Älvpromenadens syfte. 

 

Områden som ingår i projektet för stadsutveckling är från Museiparken ända ner till Klaraborgsparken i 

Karlstad. I stadsutvecklingen har kommunen en vision om en lugn miljö, Karlstadbornas dialog med 

Klarälven. Förutsättningen för en lugn stadsmiljö vid vattnet kräver att det sker på fotgängarnas villkor. 

Gator inblandande kommer därför att läggas om till gång och cykelväg, biltrafik som finns anpassas till 

gångfartzon. Projektet skapar förutsättningen för ett älvstråk längst med Klarälven där Karlstadborna 

bl.a. ska kunna koppla av i den lugna miljön. Karlstad vill med stadsutvecklingen skapa stadens nya 

solsida. Kvarteret Almen är delaktig i projektet och när utvecklingen är klar så öppnas grinden intill 

bebyggelsen och centrum möter Karlstads äldsta kulturkvarter (Karlstad kommun2012:s.4). 

 

Skrivandet av uppsatsen motiveras av en tragisk internationell händelse i Norge. I Laerdal finns en 

träbebyggelse på 161 trähus som är kulturskyddade och finns med på FN-UNESCOS världsarvlista. 

Bebyggelsen ingår i det västnorska fjordlandskapet. Den 19 januari så brann ett 30 tal trähus i 

bebyggelsen ner i en våldsam brand och även det värdefullaste. Räddningstjänsten hade stora svårigheter 

med släckningsarbetet då det rådde stark vind. Branden blev så allvarlig att även försvaret blev inkallat 

för att hjälpa till med detta (www.dn.se). 
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1.2 Problemområde och Forskningsläge 

Karlstad kommun äger stora delar av bebyggelsen i kvarteret Almen. Det är Landshövdingegården och 

Doktorsgården samt även uthusbyggnader på gården där hyresgäster bor och har verksamhet. Den enda 

tomten som kommunen inte äger är Flachska gården. Kvarteret Almen ligger vid Älvgatan med flera 

byggnadsminnen längst med Klarälven. Längre ner på Älvgatan finns Philgrenska gården och 

Grevgården som tillsammans bildar kvarteret Gäddan. Kommunen anpassa sig till att följa 

skyddsbestämmelser om bebyggelsens användning, mer om det i nästa kapitel om bakgrundshistoriken. 

Mycket av projektet behandlar trafiksituationen i centrum och där har kvarteret Almen varit mest bejakat 

av Karlstadborna. Den hetaste frågan är användningen av utomhusmiljön som ska anpassas till 

näringslivet. Invånarna har fått skicka in sina synpunker om förslaget.  Kommunen har fått ca 300 

synpunkter på sitt förslag. Det kulturarv som finns i kvarteret Almen kommer därför att få chansen att 

utvecklas och förändras. Men vad är det exakt kommunen vill använda för historiebruk i kvarteret 

Almen?  

 

I stadsbiblioteket i Karlstad har jag hittat lokala och kända stadshistoriker. En av böckerna använder 

kommunen till sin förstudie till att beskriva det förflutna. Det finns även material som är skrivet av 

ideella föreningar i Karlstad som arbetar för kunskap om bevarande av kulturhistoriska miljöer. Karlstad 

Lever och Carlstad-Gillet arbetar med kulturhistorisk värdering och min fundering blev snart vad som 

kan värderas, undersökas och analyseras? Kvarteret Almen omfattar byggnadsminnen med högt 

kulturhistoriskt värde både materiellt och immateriellt. Den kulturhistoria som finns i kvarteret Almen 

bör bli mer synligt och tillgängligt för Karlstadborna efter att projektet slutförts, även om risken finns att 

projektet enbart handlar om att förmedla ett attraktivare centrum. Genom en sökning på Google och 

Libris databas har jag inte kunnat hitta någon tidigare uppsats om kvarteret Almen. Jag har inte heller 

funnit någon som skrivit om någon annan kommuns användning av historiebruk inom stadsutveckling. 

 

Hur historia används till stadsutveckling kan förklaras med begreppet historiebruk. Historiebruk 

behandlas som begrepp om hur företag, olika verksamheter, etc. använder det förflutna som resurs. 

Verksamheten med tolkningsföreträde bestämmer vilken del av det förflutna som ska tillämpas för 

företaget.  Vad är det kommunen vill förmedla om Älvpromenaden om det förflutna i Karlstad? Allt har 

en början och därför är historia viktig lärdom för kommande generationer om kulturarv och om gamla 

system i Sverige. Historiebruk berättar om vad det förflutna ska fylla för funktion i samhället och 

behöver inte vara i vetenskapligt syfte. Historiebruk kan tillämpas för kommersiella syften att sälja 

produkter.  Löfbergslila i Karlstad använder mycket av det förflutna för sin egen marknadsföring. 

Historiebruk kan användas i existentiell mening för att skapa sammanhållning av en grupp människor. 

Existentiellt historiebruk har ofta dramatiska händelser som spänningspunkt. Det finns även moraliskt 

historiebruk som används för att kritisera historien för att hitta förträngd historia. Historiebruk kan också 

användas till att jämföra med nutida händelser då man sätter in en nutida händelse med någon i liknelse 

till det förflutna.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att redogöra vilken kulturhistorisk värdering som genomförts och finns i 

kvarteret Almen. Till min hjälp har jag använt Axel Unnerbäcks, Kulturhistorisk Värdering av 

bebyggelse och använder den delen som går att genomföra individuellt. Uppsatsen kommer även att 

kartlägga vilket historiebruk kommunen använder sig av i stadsutvecklingen. Mina följande 

forskningsfrågor kommer att bli följande: 

  

 Vilken kulturhistorisk värdering har gjorts i kvarteret Almen? 

 

 Vilka immateriella kulturhistoriska värden finns i kvarteret Almen? 

 

 Vilket historiebruk kommer kommunen använda sig i kvarteret Almen? 

 

1.4 Avgränsning, metod och material 

Byggnadsminnen i kvarteret Almen kommer att värderas och analyseras kulturhistoriskt. Värderingen 

som kommer att tillämpas i min forskning är dokumentvärde, historiska egenskaper. Det känns mer 

relevant då jag forskar självständigt och försdjupar mig i historisk litteratur med olika infallsvinklar om 

det förflutna. Undersökning av kommunens användning av historiebruk sker med fokus i kvarteret 

Almen och om områden nära bebyggelsen för att möjligen se samband om utvecklingen av nya 

Almentorget, Älvgatan och Residenstorget. Till min analys krävs det en förkunskap om vad som tidigare 

funnits på den geografiska platsen. Av mitt valda forskningsmaterial kommer jag att få nog med 

förkunskap som leder till att jag kan dra slutsatser. Kvarteret Almen är intressant för sin placering i 

stadskärnan. Epoker som kommer fokuseras på är gamla Karlstad från 1700 och vidare in på 1800 talet. 

Mitt val av forskningsmetod är hermeneutik, som redskap för tolkningslära. Metoden kommer att 

tillämpas mycket till mitt valda källmaterial kopplat till författarens avsikt med texten. Hermeneutiken 

kommer att brukas under min undersökning och analys av kulturhistorisk värdering och påståenden av 

det förflutna. Med hermeneutiken kommer den hermeneutiska cirkeln tillämpas om påståenden i det 

fjärde och femte kapitlet av uppsatsen om olika historiska fakta. Den hermeneutiska cirkeln kan 

förklaras som att vi behöver förförståelse för att kunna förstå något (Selander, Ödman 2004: s.87). 

Tolkningsredskapet kommer att användas på små tidskrifter skrivna av personer från föreningar 

Carlstad-Gillet och Karlstad Lever. Hermeneutiken kommer även att tillämpas på den kulturhistoriska 

litteraturen. För att kunna tolka vilket historiebruk kommunen använder sig av under projektet 

Älvpromenaden använder jag mig av Peter Aronssons litteratur Historiebruk - Att använda sig av det 

förflutna (2004). Mer om historiebruk ur synvinkel och hur det redogörs och tillämpas i kapitel tre. I 

kapitel tre som är teorin så kommer jag också att fylla in med nationell en kulturpolitisk aspekt om 

kulturarvsarbetet. 
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(Figur.1 Karta över Karlstad 1770, stadsplan efter stadsbranden 1752. Vid Klarälven ser vi bron mot 

Klara, Salttorget och längre ner kvarteret Almen i stadskärnan. Bilaga: Ronge s.18) 

 

Kvalitativ metodik 

Eftersom min undersökningsmetod är tolkning med användning av hermeneutik från del till helhet och 

handlar det om sammanhang och funktion. När jag bara har tillgång till enstaka material och inte helt 

fullständig information så blir min undersökning kvalitativ. Kvalitativa studier har inga värden i sig men 

bör motiveras väl i studien. Min analys bearbetar det kulturhistoriska värdet i kvarteret Almen, men 

kartlägger även historiebruket och om dåtidens känslor i området. Innebörder, symboler, inlevelser inom 

undersökning med hermeneutik är det som är dolt i historien under projektet och kommer att tolkas och 

upplysas med insikt i kommunens användning av det förflutna(Wallén1996: s.73). 

 

Källor och källkritik 

Under min inventering av material om kvarteret Almen och Karlstads historia så tog jag kontakt med 

Värmlandsarkiv. Jan Löfgren 1e arkivarie på arkivcentrum han gav mig tips om forskningsmaterial som 

publicerade tidskrifter och lokal historisk litteratur. Materialet kom från föreningar som varit engagerade 

för bevarande av bebyggelsen. Tidskrifter som skrivits av personer ifrån Karlstad Lever och Carlstad-

Gillet som tillsammans arbetet fram småskrifter för kulturhusensdag. Nedanför redogör jag vilka källor 

jag kommer att använda genom en kort sammanfattning och genomgång av källan. 

 

Min undersökning och analys kommer att genomföras på materialet, Älpromenaden – En Utställning 

(2012). PDF dokumentet publicerades på webben efter att Karlstadborna fått se projektet i en utställning 

i centrum. Under besöket har även Karlstadbor tagit chansen att komma med förslag på hur områden kan 

utnyttjas och förändras. Karlstadborna har mest kommit med förslag om Almentorget och kvarteret 

Almen i utomhusmiljön. PDF filen är indelad i områden var för sig som kommunen beskriver för 

kommande förändringar. 
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Mina två andra användbara material är från två ideella föreningar i Karlstad. Karlstad Lever och Carlstad 

– Gillet har tillsammans skrivit tidskrifter för kulturhusensdag som innehåller artiklar om området. En 

tidskrift jag använder är, Sjöfartsstaden Karlstad (2005). I en artikel har Åke Sallnäs fokuserat på att 

skriva om den gamla hamnens betydelse. Geografiskt i Karlstad så låg inre hamn vid stadskärnan, 

nuvarande Residenstorget. 

 

Den andra tidskriften är, Mötesplats kvarteret Almen (2006). I tidskriftens första kapitel så beskrivs det 

enskilt om varje träbyggnad i kvarteret Almen. Erika Hedenskog är författaren till artikeln och hon är nu 

antikvarie på länsstyrelsen Värmland. Tidskriften berättar även vilka viktiga inkomstkällor som staden 

fick in med hamnen i området. Maria Linder beskriver även i näst sista artikeln om Karlstads bebyggelse 

på 1600 och 1700 talet. Den tredje och sista tidskriften är, Skådeplats Karlstad 1809 (2009). Jag fick 

med tidskriften av Karlstad Lever med förslaget om undersöka George Adelsparre och revolten i 

Värmland. I sammanhanget av den kulturhistoriska värderingen av Landshövdingegården i kvarteret 

Almen om det personhistoriska värdet. 

 

Är det viktigt att ha med föreningarna som källor av denna typ av forskning? Jag tycker det är en 

självklarhet eftersom föreningarna har kommit till efter att ha räddat kulturmiljöer under 1900 talet. 

Carlstad – Gillet som räddade kvarteret Almen 1930 mer i bakgrundshistoriken. Karlstad Lever som 

räddade rivningen av gamla badhuset. Flera gånger har byggnader hotats av rivning i Karlstad. Därför 

har föreningarna uppstått, alltså finns det en bred kunskap om den lokala kulturhistorien i Karlstad. Det 

är ingen lätt uppgift att ha en översyn som föreningarna har om kommunens stadsutveckling. Inte är det 

lätt i alla situationer att hindra kommuner som har monopol över stadsutveckling. Förhoppningen för 

framtiden är att kommunen har lärt sig av sina misstag av tidigare rivningar av kulturhistoriska miljöer. 

 

Jag kommer att använda boken som kommunen använt för att beskriva den kulturhistoriska miljön av 

Älvpromenaden. Arkivarien Mats Ronge har skrivit boken, Det gamla Carlstad (1959). Ronge var 

verksam arkivarie åt föreningen Carlstad-Gillet. Han publicerade boken för användning i synnerhet till 

föreningen. Författare hade även förhoppning om att allmänheten skulle använda boken. I den lokal 

historiska boken står det mycket om kvarteret Almen och händelser vid postkontoret på Flachska gården. 

Den enda byggnaden i bebyggelsen som det står mindre om är Doktorsgården. Landshövdingegården 

beskrivs mycket under det förflutna förloppet. Det personhistoriska värdet beskrivs mer utförligare i Carl 

Emmanuel Nygrens litteratur. Ronge citerar detta för användning av hans litteratur: 

 

’’Det är min förhoppning att boken skall kunna bli till glädje och nytta, icke blott för karlstadsbor utan 

även för värmlänningar inom provinsen’’(Ronge1958:s.5). 
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Nygren är känd lokal historiker och författare i Karlstad. Författaren har skrivit flera delar om Karlstads 

historia. Boken av författaren är Karlstads Stads Historia del två 1715 – 1815 (1939). Boken fokuserar 

mer på händelser i Karlstad under mellan det århundradet. Nygren hann bara publicera en av sina 

historiska böcker. Lars Dahlgren har varit förutsättningen för fortsatt publicering av litteratur serien. 

Dahlgren har analyserat Nygrens sätt att beskriva boken i vetenskapligt syfte. Nygren tros ha saknat 

denna egenskap då det inte finns en komplett källförteckning. Om källförteckningen ska bli komplett så 

måste någon gå igenom arkiven på Värmlandsarkiv åter igen, en lång process. Nygren hänvisar även 

många källor i boken till sina artiklar på 1900 talet i Karlstad Tidningen. Författaren var under sin tid en 

samlare av historia i Karlstad men saknade troligen det vetenskapliga sinnet, då det saknas företeckning 

av hans otryckta källor. Littaraturen generellt sammanställer en översikt om Karlstad efter 

Stormaktstiden i Sverige och tar upp personligt om Värmlands landshövdingar. 

 

1.5 Uppsatsen disposition 

Uppsatsen fortsätter i nästa kapitel med en bakgrundhistorik om kvarteret Almens förflutna. Ända sedan 

bebyggelsens tillkomst sen in på 1900 talet så har delar av kvarteret hotats av rivning. Detta trots sin 

betydelse av sitt förflutna och vad det förmedlar historiskt för staden. I det tredje kapitelet så redovisar 

jag min teori del som först redovisar det nationella arbetet med kulturarv utifrån den nuvarande 

kulturpolitiken. Efter genomgång av teorin om kulturpolitik redogörs Riksantikvarieämbetets definiering 

av kulturarv. Riksantikvarieämbetet är myndigheten som har översikt om arbetet över Sveriges 

länsstyrelser och ger riktlinjer hur en byggnad kan bli byggnadsminnesförklarat. Efter detta i teorin 

förklarar författaren Peter Aronsson om hans undersökning och analys av historiebruk. I avsnittet 

förmedlar jag om vad som är vanligt vid användning av det förflutna. I sista delen av min teori så 

redogöra jag vilken del av Unnerbäcks kulturhistoriska värdering som tillämpas. I kapitel fyra så 

kommer min undersökning och analys in på kommunens användning av historiebruk i kvarteret Almen. 

Därefter följs sedan min andra undersökning och analys av kulturhistorisk värdering av bebyggelse. I 

slutet av uppsatsen kapitel 6 så bevaras mina forskningsfrågor och förslag till fortsatt forskning. 

 
 

2. Bakgrundhistorik – Kvarteret Almen 

 

Byggnadsminnen 

Länsstyrelsen Värmland beskriver att byggnadsminnen kan förklaras om de kulturhistoriska värden som 

är synnerligen märklig. Syftet med byggnadsminnenförklaring är att bevara spår av historien. Det har 

stor betydelse för förståelse för både dagens och morgondagens samhälle. Människor ska kunna 

garanteras rätten att ta del av det äldre samhället. Allmänheten har på så sätt rätten att ta del av det 

kulturarv som står kvar (www.länstyrelssen/Varmland.se). 

 
Byggnadsminnen som anses tillhöra staten blir statliga byggnadsminnen som bestäms av regeringen 

enligt en särskild förordning. I Karlstad samt för hela Värmland så finns det bara ett enda statligt ägt 

byggnadsminne, Gamla Gymnasiet där Carlstad-Gillet en gång haft sina lokaler, se bilaga nedanför. 

(www.länsstyrelsen.se). Inom Svensk lagstiftning, kulturmiljölagen angående byggnadsminne 3 kap. 
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behandlas om hur länsstyrelser i Sverige får förklara en byggnad eller en bebyggelse för 

byggnadsminne. Avgörande för en förklaring beror på vad det finns för kulturhistoriska värden i 

byggnaden och om det har stor betydelse för miljön och samhället (www.riksdagen.se). 

 

Till en byggnadsminnesförklaring så motiveras skyddsbestämmelser av länsstyrelsen hur villkoren är för 

vården och bevarande av byggnaden. Vem som helst kan väcka frågan och skicka in ansökan till 

länsstyrelsen om byggnadsminnes förklaring. Länsstyrelsen kan även på eget initiativ väcka frågan om 

byggnadsminne. I en förklaring så ska det beskrivas vart fastigheten befinner sig, om fastighetsägaren 

och en beskrivning av byggnaden i sin helhet (www.riksdagen.se). 

 
 
 
 
 

 

(Figur.2 Bilden visar det Gamla gymnasiet i Karlstad, tagen från Domkyrkans tomt. Fotografi: Andreas 

Wallqvist) 

 
 

Kvarteret Almens skyddsbestämmelser 

Länsstyrelsen Värmland har dokumenterat följande uppgifter efter att tomterna i kvarteret Almen efter 

att bebyggelsen blev byggnadsminnesförklarat. Följande information kan ses över i förteckningen av 

mina två bilagor. 

Riksantikvarieämbetet, riksantikvarien tog beslut den 15 mars 1966 med en byggnadsminnesförklaring 

av Flachska gård. Jämnlikt lagen den 9 december 1960 om byggnadsminnen av byggnaderna på tomten 

nr 15 i kvarteret Almen i Karlstad Värmlands län. Den 15 november 1962  skickades förslaget in om 

http://www.riksdagen.se/
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byggnadsminnes förklaring av träbebyggelsen och 9 januari kom det in till Karlstad rådhus, till 

inskrivningsdomare. Till beslutet kom även förslag om skyddsföreskrifter eller numera 

skyddsbestämmelser, som den nya kulturmiljölagen förenklat. Byggnaden bevarar en tidshistorisk 

egenart, Riksantikvarien ställde ifråga om byggnadsminneförklaring av tomten 9 december 1960. Till 

det kom förslag av följande skyddsföreskrifter av riksantikvarien jämnlikt lag 2: 

1. Byggnaderna må ej utan riksantikvarie samtycke flyttas, rivas eller ändras till sitt yttre ombyggas 

eller förändras. 

2. Det till byggnaderna hörande tomtområdet, vars omfattning angivits med streckad linje på en till 

denna resolution hörande karta, må ej utan riksantikvariens samtycke ytterligare bebyggas eller 

bli föremål för annan väsentlig förändring.  

3. Ägaren skall ägna de ovan nämnda byggnaderna för deras bestånd erforderligt löpande underhåll  

 

Flachska gård är i nuet privatbostad och kontor vid Älvgatan bredvid Doktorsgården och avgränsning till 

kvarteret Gäddan. När det gäller skyddsbestämmelser till övriga delen av kvarteret Almen, 

Landshövdingegården och Doktorsgården har samma som ska bejakas när det kommer till förändring av 

området. Båda Landshövdingegården och Doktorsgården ägs kommunalt och nedervåningen idag till 

Landshövdingegården är antikvariat butik.  

 

Kvarteret Almen under 1900 talet 

Innan kvarteret Almens bebyggelse blev byggnadsminnesförklarat hade platsen förlorat sitt funktionella 

värde att ses som det gamla Karlstad. Det fanns ingen rörlighet i kvarteret och det såg ett tag väldigt 

dystert ut för bebyggelsen. Tidholmska gården var den enda bostaden som hann rivas innan hembygds-

Gillet hann rädda resten av området. Hembygds-Gillets ordförande Sigurd Gustavson lät sedan skapa 

Carlstad-Gillet som ska hålla koll på Karlstads stadsutveckling. 

Krisen om rivning var värst för hela kvarteret på 30 talet. Ledare som satt i kommunfullmäktige som 

styrde och ställde i Karlstad ville riva bebyggelsen som då sågs av många Karlstadbor för ”råttbon” och 

”ruckel”. Trähusen i kvarteret är en av det enda sammanhängande stadsparti som överlevde stadsbranden 

1865. Dock hade inte detta mycket tunga aspekt kommit fram. Anledning till att bebyggelsen hotades av 

rivning var för att denna förlorat sin status och kommunen vill inte ta åta sig att restaurera tomterna nu 

när Karlstad utvecklades från sitt förflutna. 

 

Många entusiaster var för bevarandet av kvarteret Almen, en utmärkande person var Sigurd Gustavson. I 

hans minneskrift i 25 år med Carlstad – Gillet skriver han att han länge var sekreterare och en viktig 

nyckelperson till föreningen. Han förutsatte även att föreningen blev större som verksamhet. Föreningen 

gav ut en liten skrift ’’Rädda Almen’’ och lyckades att få fyra tjänstemän att skriva under motionen som 

sedan lades fram till stadsfullmäktige. Motionen innehöll en utredning om möjligheterna till Almens 

bevarande innan rivning (www.Carlstad-Gillet.se). 
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Diskussionen kom fram och under process av stadsfullmäktige. Curt Wernberg var till stor hjälp för 

Gustavson och andra entusiaster för bevarande av bebyggelsen. Wernberg kom även med förslaget att 

1943 bilda ett gille i Karlstad för att hålla koll på stadens stadsutveckling, ’’Karlstad behöver ett gille 

som bör bildas för att hålla ett öga på stadens utveckling’’ (www.carlstad-Gillet.se).   

 

Älvpromenaden 

Hela projektet började med att kommunsfullmäktige tog beslut om att utveckla ett älvstråk utmed 

Älvgatan, Residensparken och Museigatan i syfte att utveckla Karlstads centrum och skapa Karlstad den 

nya Solsidan. Utnyttjandet av Klarälven kommer att ge staden ett rejält lyft och göra Karlstad mer 

attraktivt. Kommunen har kunskap om att Klarälven har den potential om att området ligger centralt men 

är för närvarande större delen en outnyttjad resurs men med unika förutsättningar (Karlstad Kommun 

2012:s.4).  

 

Stadsutvecklingen började planeras som Karlstads nya solsida under våren 2012. I kommunen har 

stadsförvaltningen, kulturförvaltningen och teknik och fastighetsförvaltningen samarbetat fram en 

förstudie, Älvpromenaden - En förstudie om stadsutveckling i en kulturhistoriskt känslig miljö, som först 

publicerades på kommunens webbsida mot slutet av året. Ett programförslag för Älvpromenaden indelat 

i etapper. Tillsammans har stadens förvaltningar kommit med förslag på hur områden längs med 

Klarälven på båda sidor ska bli mer attraktiva för Karlstadborna.  Samtidigt så ska kulturmiljön på båda 

sidor av Klarälven bevaras så kommunen berör en mycket kulturhistorisk känslig miljö (Karlstad 

kommun 2012:s.4). 

 

Karlstad kommun har lagt märke till att området vid kvarteret Almen inte utnyttjas som det borde. 

Därför kommer bebyggelsen nu som resurs utnyttjas bättre som annars lätt blir undanskymt av det allt 

mer växande centrum. Processen av Älvpromenaden kommer därför att ske genom en öppen dialog med 

kommunen, centrum Karlstad och näringslivet. Karlstadborna får komma med förslag och synpunker på 

näringslivets roll i utomhusmiljön i kvarteret Almen. 

 

Enligt dokument om projekt beskrivning 2012-04-16 är målet bl.a. att framhäva och förstärka natur-, 

kultur-och kulturhistoriska värden inom området, skapa rum och platser som människor attraheras av 

och vill vara i och inte minst binda samman älv området med stadens kommersiella centrum och därmed 

geografiskt utvidga uppfattningen av stadskärnan. Älvpromenaden kommer vara en plats där det går att 

upptäcka gemenskap, kulturhistoria och finna rekreation i den lugna stillsamma miljön. (Karlstad 

Kommun s.4). 

 

 

Dags att tycka till om Älvpromenaden 

Värmlands Folkblad publicerade 2012-09-18 en nyhetsartikel om Älvpromenaden. Fotgängarna är som 

ska prioriteras omläggningen av gator. En lång brygga ska finnas vid Klaraborgsparken och en bit in mot 

Älvgatan. Synpunkter kan lämnas in om projektet fram till oktober. När det gäller områdets 

trafiksituation så kommer inte vägen längre vara uppdelad mellan fotgängare och och bilister. Maria 

Frisk som ordförande för statsbyggnadsnämnden förklarar situationen,  
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’’Det kommer att vara en annan markbeläggning där människor prioriteras. Vägen kommer heller inte 

vara uppdelad för fotgängare och bilister. Då kommer man inte kunna köra i 50 eller knappt i 30, så då 

kanske man till slut väljer att ta en annan väg’’ (www.vf.se). 

Trafikfrågan har blivit mycket omdiskuterad. Måns Hallén förklarar att i projektet så måste man testa sig 

fram och det finns inget svart eller vitt svar på trafikproblemet. Man måste vara beredd på att pröva för 

att sedan kunna ändra. Hallén är stadsarkitekt och arbetar på stadsförvaltningen i kommunen 

(www.vf.se). 

 

Nya Almentorget 

Första etappen är under utveckling och till hösten i september ska omläggningen vara klar. Till första 

etappen så lägger kommunen 20 miljoner av sin budget. Vatten och elledningar ska bytas ut under 

marken och kullerstenbeläggningen kommer läggas om. Almenparken ska nu byta namn och heta 

Almentorget. Tidigare har området används av missbrukare i stor omfattning och fått ökennamnet 

knarkenparken av Karlstadborna. Detta ökennamn vill kommunledningen radera och nu föra vidare 

platsens nya funktion som nygammalt miniparadis för flanörer. 

Torget kommer att delas in i tre rum, torg, ett grönt rum där det ska finnas sittplatser och entrerum från 

öppningen av Drottninggatan. Henrik Lander som sitter tillsammans med sin kollega i 

kommunsfullmäktige berättar: 

’’Det här handlar ju inte om att fullständigt förvandla området. Det är en historisk del av Karlstad, den 

enda som överlevde branden 1865, och det ska vi behandla varsamt. Men det ska bli mycket trevligare 

att knalla omkring här och förhoppningen är att det så småningom ska kompletteras med caféer och 

mindre butiker’’(www.vf.se). 

 
Målet med torget är att människor ska börja röra sig mer i området. Människor ska kunna ta det lugnt 

och sätta sig vid en av bänkarna och uppleva den lugna gröna miljön. Hela Älvgatan blir enkelriktat ända 

till Philgrensgatan och därmed försvinner ett antal parkeringsplatser. Fotgängare och cyklister är 

prioriterade och tanken med rörligheten är att få missbrukare att försvinna och med det försvinner 

platsens gamla rykte(www.vf.se). 

 

3. Att anva nda det fo rflutna  

– Kulturhistorisk Va rdering 

 

3.1 Kulturpolitik – Mål och framtidsarbete 

’’Kulturpolitiken ska främja ett levande kulturarv som bevaras, främjas, används och utvecklas’’. 

Formulering ovan är av det nationella kulturpolitiska målet med kulturarvet och uppgiften i Sverige. 

Kulturarv ska bevaras och finnas tillgängligt för kommande relationer och förutsättningen är genom 

http://www.vf.se/
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medborgarperspektivet. Det omfattar såväl minnen av framsteg som även av misslyckanden och lidande. 

Att utgå ifrån ett medborgarsperspektiv är viktigt eftersom tolkning av kulturarv förändras ständigt och 

viktigt att föra samtal om. Förutom att föra vidare och öka tillgängligheten av kulturarv om fysiska 

miljöer och kulturminnen så gäller det även immateriella värden som berättelser, system och traditioner 

(Regeringens proposition2009:s.30). 

Regeringen bejakar och stödjer utvecklingen med digitalisering av kulturarv. Kulturinstitutioner som 

museer, arkiv och bibliotek är igång med utvecklingen att möta sin publik och för medborgarnas nya 

kulturvanor. Den tekniska utvecklingen har betydelse för bevarande och utveckling av kulturarv. Museer 

i Sverige får prioritera för sina egna kulturella skatter ska bli tillgängligt av sina ekonomiska resurser. 

Institutioner än ändå i behov av en övergripande strategi, dialog med varandra om gemensamma frågor. 

Effekten blir att varje verksamhet effektivt förbättrar förutsättningar att bevara och vårda material. 

Forskare kan då lättare ta del av kulturarv men också medborgare i Sverige (Regeringens 

proposition2009:s.25). 

 

Riksantikvarieämbetet – Vad är ett kulturarv? 

’’Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck. Kulturarv omfattar traditioner, språk, 

konstnärliga verk, historiska lämningar, arkiv- och föremålssamlingar samt kulturmiljöer och 

kulturlandskap som överförs från generation till generation’’(www.rss.se). 

 

Begreppet kulturarv definierar Riksantikvarieämbetet ur flera synvinklar. Många begrepp går in i själva 

begreppet kulturarv. Riksantikvarieämbetet i Sverige har ansvar för att pådriva och samla kulturarv. 

Främst i det nationella arbetet så att kulturarv vårdas och bevaras. Arbetet med att ta tillvara på 

kulturmiljöer i samhällets utveckling sker på lokal nivå av Sveriges länsstyrelser (www.rss.se). 

Riksantikvarieämbetet får sina uppdrag av kulturdepartementet och har översiktsroll så länsstyrelser 

följer svensk lagstiftning. Förändringar i kulturmiljölagen skapade i år så det praktiska arbetet anpassas 

ytterligare mer på lokal nivå. 

 

Ur Riksantikvarieämbetets synvinkel så förändras betydelsen för vad medborgare anser är kulturarv. 

Innebörden betyder att kulturarv förändras hela tiden av nya generationers samlade värdering. När en 

byggnad blir förklarat som byggnadsminne och kulturarv så förändras sällan det beslutet. När 

definitionen kulturarv skrivs i bestämd form, kulturarvet så omfattar det en mångfald av kulturarv. 

Kulturmiljö ingår i definitionen kulturarv eftersom människan påverkar den fysiska miljön. 

(www.rss.se).   

 

’’Kulturarvet bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Samhället måste hushålla med befintliga 

kulturvärden vid förändringar och verka för en kulturhistorisk mångfald vid förnyelse av vår 

kulturmiljö’’(www.rss.se). 

 

http://www.rss.se/
http://www.rss.se/
http://www.rss.se/
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Aronsson benämner kulturarv som en del av termer som berättar om det förflutna i kapitlet historiens 

många skepnader. Kulturarv är en term, modifikation som ingår i begreppet historia. Kulturarv kan 

antingen omfatta allt om utspelat sig, eller det som väsentligen bestämmer den efterkommande kulturen 

eller för det institutionellt utpekande och hanterande. Betoningen på begreppet ligger närmare 

traditionselementet, arvet från det förflutna. Begreppet tar även tydligt utgångspunkt i att minnas det 

förflutna till uppdrag från institutioner att skydda, vårda och bevara. (Aronsson2004:s.40). 

 

3.2 Historiebruk - Att minnas eller glömma? 

Ur ett historiebruksperspektiv betyder medvetenhet om urval av skiftande sammanhang som iscensätter 

det förflutna i samtiden. Det beror på de som styr medvetandet som tar fram för vad vi ska använda av 

det förflutna av plats eller stad. Av det medvetna så finns även den aktiva glömskan som tränger bort det 

oviktiga i historien som inte har lika betydelse för den grupp som har tolkningsföreträde. Aronsson 

definierar att historiebruk tar uttryck av en skala utifrån olika grader av uttryck.(Aronsson2004:s.72). 

 

Minnet är enligt Aronsson i fallande medvetandegrad: Uttryckligt och sammanhängande, officiellt och 

formellt, vetenskapligt säkerställt, omstritt, infogat i ’’sunt förnuft’’ en mentalitet, gestaltat i riter, 

sedvänjor, undertryckt, undermedvetet, glömt och slutligen aldrig artikulerat (Aronsson2004:73). Att 

komma ihåg som minne och glömska är det som behövs för att förstå användning av historiebruk under 

bestämd situation. Det kan exempel vara som en aktuell händelse som gjort att människor förträngt ett 

minne över en hemsk upplevelse. Generationer som kommer efter kan själva bli intresserade av det 

förflutna av den känslomässiga händelsen. Aronsson förklarar att det kan leda till att generationer 

forskar och upptäcker nya delar om det förflutna. Det kan i sin tur leda till diskussion som skapas om 

platsen och minnet kan institutionaliseras som kulturarv (Aronsson2004:s.73). 

 

Historiebruk sträcker sig menar Aronsson till hur det förflutna faktiskt har utspelat sig, till vaga 

föreställningar om att vi är placerade i tidens ström med en eller annan konsekvens. Den första formen 

av starkt naturaliserad gestaltning, historiebruk som självklarhet är den svåraste att reflektera kring och 

har den största mytpotentialen liksom dess motsats, den som gömts i ritualer, handlingar som saknar 

uttryckliga historiska referenser. Inte sällan möts de båda, som t.ex. i en hembygdsgård, kulturmiljö eller 

politikens framstegsberättelser.  

 

Den känsla eller ram för upplevelse som ger utslag kräver mycket av deltagaren, betraktaren för att 

synligöras som bestämda val av flera varianter. Lite lättare är det då historiebruket är uttryckligt 

historieåterbruk genom att identifiera tidigare händelser och miljöer fogas in i samtida 

betydelsesammanhang utan att deras status som autentiska delar av det förflutna omprövas 

(Aronsson2004:s.75). 
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3.3 Kulturhistorisk värdering av bebyggelse 

Axel Unnerbäcks har med hjälp av förlag Riksantikvarieämbetet publicerat litteratur för handledning av 

kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Syftet med litteraturen är att handleda fackmän med tydliga 

motiveringar för bevarande inom antikvarier, men skriften är även för politiker samt den intresserade 

allmänheten. Det som inträffat antikvarier tidigare har varit deras otydlighet av bevarandeaktioner som 

resulterat till misslyckade renoveringar av kulturhistoriska byggnader. Unnerbäcks listar ner med 

följande punktform hur en bebyggelse ska undersökas och analyseras. 

 Definiera och beskriva olika bevarandemotiv samt göra en sammanvägd bedömning av de olika 

kriterierna. 

 Välja ambitionsnivå för bevarande 

 Koppla motivering och ambitionsnivå till lämpliga uppföljningsåtgärder – dvs. bedöma vilken 

form av skydd som byggnaden eller byggnadsmiljön bör ha, hur den skall dokumenteras och hur 

den skall vårdas (Unnerbäcks2002:s.11). 

 

 

Unnerbäcks värderingsmodell är relevant för min forskning av kulturhistoriska värden. Eftersom jag 

kommer att genomföra den kulturhistoriska värderingen enskilt så är dokumentvärde det jag kan 

undersöka och analysera självständigt med hjälp av hermeneutik som metod. Jag har avgränsat till fyra 

kulturhistoriska värden som kommer att redovisas längre ner. Det första steget i värderingssystemet 

innebär en identifiering av grundmotiv som talar om byggnaden för bevarande. Av grundmotiven så ska 

det finnas flera olika aspekter som är i olika motivering av styrka. Motiven kan även i situationer att de 

finns ett dominerande kriterium som bildar själva huvudmotivet, men det finns även andra olika 

grundmotiv som samverkar i olika styrkor (Unnerbäcks2002:s.21). 

 

Grundmotiven sorteras in i två huvudgrupper, dokumentvärde och upplevelsevärde. I dokumentvärde, 

historiska egenskaper så ingår flera traditionella kriterier baserade på historisk kunskap. Det är oftast en 

fråga om vad man brukar kalla objektiva egenskaper. Detta är beroende på bedömarens kunskap och 

inriktning som i sin tur är kunskap som kan förändras genom tiden. För min undersökning och 

förhoppning så kommer jag att ha fokus om bebyggelsens historiska egenskaper. Kunskap som finns 

tryckt i lokala historieböcker och från en tidskrift föreningarna. Fokus kommer därför att ligga något 

mindre på själva bebyggelsens utseende och med inriktat på byggnadsfunktion och på händelser. 

(Unnerbäck2002:21). 

 

Upplevelsevärde fokuserar på det traditionella arketoniska bedömningen av byggnaden. Här ingår 

estetiska uttryck som konstnärligt värde och patina etc. Bedömning sker även på miljövärde, 

kontinuitetsvärde etc. För kunna dra några slutsatser av upplevelsevärde så krävs det att en grupp 

människor bestämmer tillsammans om värdet. Upplevelsevärdet är mer plats baserad undersökning hur 

byggnaden är ställd mot den utståendemiljön (Unnerbäck2002:21). 
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Steg två är bearbetning av förstärkande och övergripande motiv. I steget så ska motivet bedömas 

nationellt, regionalt och lokalt. I det tredje steget så är värdering sammanvägd motivbeskrivning. Fjärde 

steget väljs det i vilken ambitionsnivå byggnaden ska bevaras, dokumentation och vård. I det femte och 

sista steget så överförs resultatet av den kulturhistoriska värderingen i praktisk handling för att tillgodose 

bevarandemålet (Unnerbäck2002:25). 

 

Av värderingssystemet så kommer min undersökning och analys med att vända sig till det som står i 

Ronge och Nygren om kvarteret Almen. Skrifter från Karlstad Lever och Carlstad – Gillet kommer 

också tillämpas och med mitt tolkningsredskap hermeneutik. Mitt fokus kommer vara i det första steget i 

dokument värde och undersöka vilka traditionella värderingar som finns i bebyggelsen. Tillämpning av 

värderingssystemet kommer besvara av mångfald med grundmotiv. Vissa historiska egenskaper och 

argument är tyngre för bevarande av kvarteret Almen. 

 

 

Många kulturhistoriska värden enligt Unnerbäcks ställer frågan om varför vi och hur vi ska bevara? 

Bebyggelser innehåller en levande historiebok som berättar om gångna tiders liv om arbete, om 

samhällsutveckling, skönhetsideal, livsvillkor för olika befolkningsgrupper, förhoppningar och 

ambitioner (Unnerbäck2002:13) Byggnader med kulturhistoriska värden berättar även om hur den 

bebyggdes och vad för användning av material. För kulturmiljövården i Sverige så gäller det att 

uppmärksamma och ta tillvara på denna mångfald av värden.  

 

3.4 Kulturhistoriska värden – Historiska egenskaper 

Det finns flera grundmotiv av dokumentvärde och jag har valt fyra som jag specifikt kommer undersöka 

och analyseras. I den kulturhistoriska värderingen så tar min undersökning med både traditionella värden 

och andra värderingar som går att avläsa en bebyggelse. Vissa är svåra att hålla isär då och kan gå 

igenom varandra med olika motiv som samhällshistoriska och socialhistoriska värden. Genom 

Unnerbäcks genomgång av dokumentvärde så kommer min analys innehålla fyra grundvärderingar 

utgående för bevarande. Avgränsningen för undersökning och analys av mina fyra kulturhistoriska 

värden är tiden för studien, därför mina val av historiska egenskaper 

 

Byggnadshistoriskt värde  

Byggnadshistoriskt värde är som traditionellt är förknippat med byggnadens ålder. Det kan även vara det 

tyngsta motivet för bevarande, men de gäller främst bebyggelse byggt före 1900 talet. Byggnader och 

miljöer förändras alltid genom tiden även om människor upplever byggnaden genuin till oss så kan den 

ha används för olika ändamål under det förflutna. En byggnad enligt Unnerbäcks behöver inte vara 

värdefull enbart av ursprunglig, utan värdet kan även finnas vid ombyggnader som förändringar format 

byggnaden. Just i förändringar av en byggnad kan det finnas flera byggnadshistoriska värden eftersom 

det ger information om byggnadsteknik, metoder och material. Det finns även värde i att kunna 

återanvända ett gammalt byggnadskomplex till nya ändamål. I sin tur kan byggnadsstilen bevaras och 

byggnaden kan ha kvar sin naturliga form (Unnerbäcks:2002s.50). 
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Samhällshistoriskt värde 

En byggnad eller en hel byggnadsmiljö kan ge viktig information om samhällets historia på olika nivåer 

både regionalt och lokalt. Genom att se på det samhällshistoriska värdet så går det att avläsa 

samhällsutvecklingen på enskilda byggnaden och uthusmiljön. När byggnaden etablerades kan vara ifrån 

då själva staden grundades om staden är ung. Den samhällshistoriska värderingen skall även tillämpas 

inte bara lokalt och regionalt utan även ifrån ett riksperspektiv. I värderingen så behandlas även om 

byggnadens funktion i det förflutna som visar system från det kvarlevande samhället i dåtiden. 

Byggnader blir allt mer sällsynta i moderna samhällen och påverkas av urbanismen som statarbostäder, 

handelsgårdar, bondgårdar etc. Värderingen är även ett centralt kriterium och vittnesomfattande vid 

urval av bevarande av bebyggelse. Unnerbäcks påpekar även att det sälla går att renodla 

samhällshistoriska kriterier eftersom de kommer ofta in andra motiv tillsammans. Det går ofta in i det 

socialhistoriska, personhistoriska och teknikhistoriska värden. Här tillämpas även autenticitets begrepp 

hur vida byggnaden fyller sin funktion i nutiden från det förflutna (Unnerbäcks2002:s.62). 

 

Socialhistoriskt Värde 

Skillnaden mellan det samhällshistoriska och socialhistoriska värdet är att socialhistoriska värdet är 

knuten till händelser som rör befolkningens situation i samhället. Byggnader och miljöer speglar hur 

människor har levt sitt liv under framväxt av städer. Fokus är på hur människor umgicks med varandra 

vid bebyggelser och yrkeslivet. Några tydliga exempel på bevarande och med högt socialhistoriskt värde 

är folketshus som finns runt om i Sverige. Platser som är lika viktigt som folketshus kan vara en 

verkstad eller fabrik. Utifrån socialhistorisk aspekt så är det även andra samhällsklasser som fokuseras 

om borggårdar, herrgård eller om en bondgård. Värderingen knyts även ihop med institutioner som 

byggts för sociala ändamål som sjukhus. Autenticitet kan även komma ifråga om de anses att byggnaden 

är oförändrad till sin disponering och karaktär. Även frågan om bevarad byggnad i originalfärg som 

stärker motivet är inte alltid en nödvändig förutsättning. Unnerbäcks väger mest till de pedagogiska 

aspekterna inom socialhistorisk värdering. Där de går att avläsa tydliga sociala funktioner i byggnaden 

är naturligtvis angelägnare att bevara än en byggnad där talrika funktionsbyten och ombyggnader endast 

lämnat otydliga rester av den ursprungliga karaktären (Unnerbäcks2002:s.64). 

 

Personhistoriskt Värde 

Personhistoriskt värde fokuserar på byggnaden om den är bevarad efter personligheter. Berömda 

personligheters livsmiljö har ofta vårdats som en viktig del av kunskapen om personen. Frågor om 

bakgrund till denna persons karriär och verk. Bostäder för konstnärer och författare speglar ofta hem och 

arbetsmiljöer som spelat roll för konstnärskap. Ett tydligt exempel är Selma Lagerlöf som kunde 

förverkliga sin dröm i Mårbacka. En till aspekt inom den personhistoriska värderingen om byggnaden är 

frågan om barndomsmiljö. Byggnaden blir på det viset mer enligt Unnerbäcks en illustration av den 

sociala och fysiska bakgrunden, men också en hemvist för minnet om en betydelsefull människa och 

hennes verk, och ett vallfartsmål (Unnerbäcks2002:s.69). En byggnad som förändras trots den tiden då 

personen levde där kan bli historiskt intressant då funktionen ändras till ett minnesmärke. Byggnaden 

har då istället fått ett symbolvärde mera än en konkret illustration. I sådana fall kan det personhistoriska 

intresset bli ett avgörande bevarande kriterium. Utifrån den pedagogiska aspekten väger den även tungt 



19 
 

särskilt i minnesmärken som författarbostäder. Anknytning till en person eller flera gör att det blir en 

fråga om unika objekt. Personhistoriska värden ses ofta utifrån ett riksperspektiv och hur stor betydelse 

författaren eller konstnären etc. har haft nationellt och internationellt. Selma Lagerlöf eller Astrid 

Lindgren har läskrets i stort sett hela världen. Bevarande av byggnaden blir alltså väl motiverade. 

 

 

3.5 Analys och undersökning 

Mina analyser och undersökningar kommer att delas in i två kapitel. Första delen tar upp om vilket 

historiebruk som kommer att tillämpas under Älvpromenaden. Undersökning och analys kommer ha 

fokus på vad för verksamhet som låg och rörelse under 1700 och 1800 tal. Områden som kommer att 

undersökas och analyseras i kapitlet är Residenstorget, Älvgatan, nya Almentorget och kvarteret Almen.  

I det andra kapitlet så kommer jag undersöka och analysera kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Det 

som undersöks är byggnader som skapar kvarteret Almen.  Dokument värde som redovisats i 

teorikapitlet kommer att undersökas och analyseras i en samlad motivering för bevarande av 

bebyggelsen. Alla byggnader som skapar kvarteret Almen är byggnadsminnen förklarats för sitt 

kulturhistoriska värde. Nu ska jag utreda vad det finns för kulturhistoriska värden i bebyggelsen. 

 

4. Historiebruk av Älvpromenaden 

En kort sammanfattning av stadsprojektet ur ett miljöperspektiv. Gator längst med älven ska anpassas 

för gång och cykeltrafik. En lång brygga längs med älven ska byggas vid Klaraborgsparken för 

fotgängare och Karlstadborna ska kunna sitta och njuta av en fin utsikt. Kvarteret Almen ska kunna 

utvecklas och förändras och bli mer tillgängligt för allmänheten. Kvarteret öppnas upp mot 

Almenparken som omvandlas till nya Almentorget. 

 

Om vi ser över på framtiden så stärks den av framsteg av utveckling och att bli av med bilismen i 

stadskärnan av Karlstad. Även om det kan tolkas negativt av kommunen då tidigare händelser i det 

förflutna riskerar att glömmas. Karlstad kommun vill återskapa från den tidsepok som varit mest 

bemärkt förändring av Karlstad på 1900 tal. I projektet formulerar Karlstad kommun på följande sätt: 

Älvgatan - Residensplatsen - Museigatan utgör kanske det bästa och mest samlade av kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse i staden och detta vill vi att alla ska se och ta vara på. Grunden i vårt förslag bygger 

därför på att försöka förtydliga och i någon mån restaurera miljöerna till den tidsepok som har haft den 

mest avgörande inverkan på deras utformning (Karlstad Kommun2012:s.8). 

 

 

4.1 Stadsutveckling av Residenstorget 

 

Vid statyn av hertig Karl IX, grundaren av Karlstad kommer det ske förändringar i residensparken. 

Karlstadborna ska här kunna ta vara på den fina utsikten som kommunen förmedlar mot Klarälven och 

teaterparken. Vykort som Karlstad kommun forskat fram och visar i sin förstudie berättar hur uppskattat 
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det har varit för Karlstadbor att sitta vid Klarälven. Sitta i en lugn miljö och kolla ut över älven och se 

den fina arkitekturen av teatern och båtar som passerar. Gestaltningen av det förra seklet kräver att 

restaurangbåten tas bort eftersom den stör utsikten. Residenstorget har på senare tid förlorat sin 

betydelse som mötesplats enligt kommunen och bänkarna mot Klarälven uppfyller inte samma funktion 

som tidigare sekel. Kommunen vill utnyttja den gestaltning som fanns på dåtidens torg som haft många 

namn genom tiderna. Förutom att den fina utsikten ska tas tillvara så ska torget få ökad betydelse som 

plats för dialog och miljö av grönska.  En av kommunens åtgärder är att låta hastigheten sänkas på 

Järnvägsgatan och med det försöka få fordon att ta en annan väg in till centrum. Kommunen vill att 

torget ska komma fram och inte bli skymt för sin betydelse som mötesplats och torghandel (Karlstad 

Kommun2012:s.4). 

 

 

Analys av Historiebruk 

 

I stadsutvecklingen av området är det 1900 talets sekel som är utgångspunkt. Platsens autentiska värde 

ligger i att det alltid varit en handel och mötesplats för Karlstadborna. Torget har främst haft betydelse 

för handlare och för den marknad som funnits. Torget har haft många namn och var Karlstads första inre 

hamn fram till mitten på 1800 talet. Även om vi ser utifrån stadens utveckling som residensstad var det 

faktorn som skapade staden Karlstad. Viktigast för kommunen är gestaltningen blir ungefär densamma 

som för drygt 100 år sedan, men återberättar inte om vilken betydelse platsen i grund har haft för staden. 

Det är något i sig som är viktigt att motivera även av utveckling av en ny stadsmiljö för framtiden. Av 

stadens utvecklingshistoria så går det här att hitta goda argument för att motivera stadens utveckling.  

 

 

Ända sedan stadens grundades av Karl IX 1584 och skrev på privilegiebreven sattes det press på 

Karlstadborna och fick hantverkare och bönder att flytta hit. Det var förutsättningen för att Karlstad fick 

bli residensstad, handelsstad och representativ för hela Värmlands. Att veta vad förutsättningen var för 

Karlstad att bli den stad som står idag är mycket tack vare stadens grundare hertig Karl IX 

(Larberg2006:s.13). Karlstad kommun skulle kunna ha tänkt på att tagit med den viktiga betydelsen för 

Karlstad i projektet av platsen. Älvpromenaden som utveckling rör området vid stadskärnan och är 

därifrån staden växte om de ändå tänker på att öka framkomlighet för prioriterade Karlstadbor cyklister 

och fotgängare. I samband skulle de även resultera till ökad kännedom om stadskärnan. 

 

 

Den viktiga förändringen av området är den nya stadsplan för residenstorget som ställs fram efter den 

sista stadsbranden 1865 då 232 av 241 gårdar bränner staden. Karlstadborna märker att det inte längre 

går att bygga trähus så även om det var dyrt så byggs det nu av sten. Hur det kommer sig att de inte 

byggts tidigare var nog då Karlstadborna i det förflutna var en fattig befolkning och hade inte nog med 

resurser sedan 1700 talet. Det är även svårt att få en bild av den gamla bebyggelsen från början då 

mycket källmaterial och bebyggelse brunnit ner. Av alla bränder som skett i staden så har kulturarv i 

bränder efter varandra gått förlorade. Efter branden 1865 så var Residenstorget ett tältläger för 

Karlstadborna till att rädda sina tillhörigheter. Här kunde även befolkningen få vård då sjukdomar 

härjade efter branden (Linder2006:s.24). 
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(Figur.3 Utsikt från Residenstorget ut mot Teaterparken. I bilden ses teatern och till vänster av 

byggnaden den utbyggda delen. Fotografi: Andreas Wallqvist.) 

 

 

4.2 Stadsutveckling av Älvgatan 

 

Älvgatan, gatan längst med Klarälven utanför byggnadsminnen vid kvarteret Almen kommer att 

omläggas till gång och cykelväg i första etappen fram till Philgrensgatan. För att bevara en del av gatans 

förflutna så kommer omläggning till kullersten att ske mot Fredsgatan och Almenparken. Längst med 

Älvgatan mot Klarälven så finns det gamla stentrappor och kommer det istället byggas bryggor utåt mot 

älven. Den kommunen få fram är lugna och lummiga miljön som den var förr. Vid Älvgatan finns det 

som Karlstadbor känt till tidigare som det gamla Karlstad. En samlad träbebyggelse som överlevde 

stadsbranden 1865 som Flachska gården beskrivs av kommunen i en bilaga. (Karlstad 

Kommun2012:s.7). I ett citat från förstudien så förmedlar kommunen om den fina tomten Flachska 

gården.   

 

’’Flachska gården är en pärla att beskåda’’(Karlstad kommun2012:s.12). 

 

 

Det kommer att gå att köra bil på Älvgatan även efter att projektet omvandlat platsen för fotgängare och 

cyklister. Bilar kommer att få köra i området men begränsad omfattning och endast på fotgängarnas 

villkor. Kommunen vill med denna åtgärd att bilar tar en annan väg genom centrum. Av den miljön som 

finns på gatan så är det många historiska delar som riskerar att glömmas bort om man inte ser över 

miljön ordentligt. Karlstad kommunen kommer att städa upp området och plantera nya träd för att det 

förflutna ska få mer plats att synas.  

 

Älvgatan är en av Karlstads mest historiska gatusträck och hyser fler tillkomna byggnadsminnen. Gatan 

blir mer betydelsefull för det gamla Karlstad för sin bebyggelse. Wermlands Invest som finns etablerade 

längre ner på Älvgatan vårdar och står för underhållet av Grevgården. Verksamheten har kommit med 

förslag på café, konstgalleri för utveckling av bebyggelsen. Åtgärden ska möjliggöra, och utveckla 
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byggnadsminnet så det visar sig som en aktiv del av Karlstads centrum. Kommunen har många 

byggnadsminnen att utveckla och underhålla på Älvgatan (Karlstad kommun2012:s.7). 

 

Analys av Historiebruk 

 

Att lyfte fram viktiga delar av det förflutna är att skapa tillgänglighet till träbebyggelsen för allmänheten 

på Älvgatan. Tillgängligheten förutsätter att Karlstadbor kommer ihåg att bebyggelsen överlevt branden 

efter 1865. Älvgatan var tidigare känt vid namn som Hamngatan varit en miljö där det fraktats varor från 

Residenstorget som länge var Salttorget samt Karlstads inre hamn. Under 1700 talet kallades platsen för 

Salttorget och där fanns bodar, magasin och marknadsstånd för sjöfarten. Klarälven var då en viktig 

farled för stadens utveckling. Tillslut så måste borgarskapet hitta en ny plats för inre hamn då ytan inte 

räckte till som blev på motsvarade sida vid teaterparken. Vid teatern i mitten på 1800 talet bildades det 

nya Salt torget. I Karlstad så fanns en viktig inkomstkälla med sjöfarten, flera järnvågar. Järnet som kom 

med Klarälven vägdes, kvalité kontrolleras och beläggs med en avgift. Efter att järnet kontrollerats åkte 

varan vidare till Göteborg som hade rättighet som stapelstad i Sverige. Länge var järnet en mycket viktig 

export vara för Karlstad under 1700 tal. Järn vägdes på järnvågen för att sedan via älven till Skoghall för 

transporteras över älven. Bästa fraktsättet var fortfarande genom sjöfarten då järnvägen kom senare på 

1800 talets sekel. Våghuset blev då en mycket viktig inkomstbyggnad(Nygren1939:s.80).   

 

 

Kommunen förmedlar i projektet inte betydelsen för Klarälven som farled i projektet. Min förhoppning 

var att kommunen skulle utnyttja detta eftersom Karlstad växte fram genom den viktiga handeln med 

Klarälven. Utveckling av staden efter stadsplanen 1865 är det som kommunen lägger som 

spänningspunkt. Ändå finns det potential att för att använda området längre tillbaka i tiden och skapa 

ännu mer dialog av Klarälvens betydelse för Karlstads framväxt. 

 

 

Grundtanken från början ligger i att få Klarälven att bli en del av det attraktivare Karlstad. Åtgärd från 

kommunens sida så kan platsen upplysas med skyltning etc. att här låg den gamla hamnen och det har 

denna betydelse för Karlstad för den stad som ligger här i Sverige. Upplevelsen går ändå in i varandra av 

det förflutna då sjöfarten var grunden för Karlstads stadsutveckling.  

 

 

Uppgifter som glöms att förmedla i det förflutna visas kommunens valda bilaga. På första sidan vid 

Älvgatan visas det hur timmerflottning gick till på Klarälven före branden 1865. Bilden är målad av 

John Rosendahl som i sin tur målat efter en tavla av sin teckningslärare. Målningen är skapad ifrån det 

forna posthus byggnaden i Flachska gården år 1850, efter att posten haft sin verksamhet. Flachska 

gården är en viktig bebyggelse men kan inte vara lika tillgänglig som landshövdingegården pga. sin 

ställning idag (Ronge1958:s.45) 

 

 

Stadsbranden som bebyggelsen överlevde på Älvgatan är ett minne som förträngts genom generationer 

av Karlstadbor. Det kan ha varit orsaken till att bebyggelsen förlorat sitt erkännande på 1900 talet i 

Karlstad. Kvarteret Almen är en viktig del av centrum som ändå har skymts tillbaka i tiden av 

stadsutveckling. Även om bebyggelsen inte är den ända som överlevde men geografiskt sätt för de gamla 

Karlstad så är de sällsynt och har en stor betydelse. Personliga händelser om branden finns det mycket 
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information som kan användas. Nästa analys område och undersökning omfattar nya Almtorget och 

kvarteret Almen. 

 

 

 

4.3 Stadsutveckling av Almentorget och kvarteret Almen 

 

En oas att utveckla är vad som finns på Almentorget att förändra. Här finns den gamla staden av 

Karlstad bevarad och Landshövdingsgården där våra landshövdingar har en tid haft var byggnaden som 

resident. Längre upp på platsen har det funnits bageri mot Fredsgatan och gatan har varit i riktning och 

dialog mot Klarälven från Drottninggatan. Till Landshövdingegården finns uthusbyggnader bevarade i 

klassisk faluröd träpanel. Beskrivningen är en del av vad kommunen anser om platsen och där det finns 

mycket att utnyttja. Platsen är historisk som mötesplats med spännande platsbildning (Karlstad 

Kommun2012:s.6). 

 

Illustrationen visar i det publicerade dokumentet vad det kommit på för förslag på förändringar till 

miljön. Sommartid så kommer det att finnas uteserveringar på Almentorget, planerat utanför 

Landshövdingegården. Vid mitten av torget är planerat det mest omtalade förslag bland Karlstadborna 

en ide om fiskmarknad. En gång i veckan så kommer Solabåten att lägga till vid Klarälven och ha med 

sig färsk fisk till Karlstadborna. 

 

 

Gårdens röda ekonomibyggnader kan rymma annat än cykelförråd och grinden till gården öppnas för 

allmänheten och centrum bemöter kulturkvarteret. Här finns förslag på loppmarknad, mat, kulturcafé, 

konstgalleri och andra kulturevenemang. Förra sommaren så hölls en konstutställning inne på gården 

som blev mycket uppskattat enligt Kjell K Eriksson som höll i Fencing Art Galleri i gården och själv 

boende i kvarteret. Landshövdingegården som kommunen äger antikvariat på undervåningen och 

representationsvåning på övervåningen kan utnyttjas som kulturcafé där det nu finns ny moderniserat 

kök och kan ha uteservering (Karlstad Kommun2012:s.6).  

 

 

Almentorget kommer att få nya plantager och rabatter kommer att rensas bort. Ner vid Klarälven 

kommer de att byggas större brygga för båtbussar och för andra båtar. Hela ytan kommer att stenläggas 

från Klarälven för ett torg. Grindarna till kvarteret Almens gård kommer att öppnas upp mer för 

allmänheten (Karlstad Kommun2012:s.8). 

 

 

Analys av Historiebruk 

 

Almentorget, Fredsgatan kommer att erhålla en helt ny identitet som torg och mötesplats. Området 

kommer ändå att ha fortsatt dialog med Klarälven som funnits tidigare då Fredsgatan var mera känd som 

Skutbyggargatan under 1700 talet. Almentorget behandlar även om att få kvarteret Almen tillgängligt för 

allmänheten för en ökad kännedom. Främst kvarterets överlevnad av stadsbranden 1865 och att använda 

Landshövdingegårdens övervåning som eventuellt kulturcafé. Utifrån stadsutveckling så står 

Almentorget för sin största förändring för sin helhet och funktion som inte bara gata och park. Att bli ett 

torg innebär att området lyfts fram som mötesplats för människor där handel och dialog kommer äga 

rum i utbyte med varandra. Om båtar kommer att lägga till vid bryggan så kommer det att finnas spår av 
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Karlstads gamla hamn. Även om det inte kommer att synas in på förändringen återberättas inte utan bara 

Landshövdingegården som residens för Värmlands landshövdingar. Landshövdingarna är inte glömda 

men berättar inte om personerna av projektet i bostaden. Det Aronsson beskriver i min teori är detta det 

vanligaste tecknet vid användning av det förflutna. 

 

 

Gården i kvarteret Almen kommer öppnas och är ett bra förslag för kännedom och för platsens 

utveckling. Eftersom platsen tidigare inte använts och står oanvänd i stadsrummet. Tidigare har gården 

varit instängd och enbart varit för Landshövdingen där pigor och anställda Karlstadbor hjälpt till med 

hushållning. Knappast var det någon syssla för Landshövdingen själv som var mycket i tjänst på stadens 

möten med borgarskapet. I gården har de funnits tvättstuga, bränningsbränneri och ytor för odlingar och 

fruktträd som tog vara om av Karlstadborna anställda av Landshövdingen (Hedenskog 2006:s.3). 

 

 

Den Tidholmska gården fanns vid kvarteret Almen tidigare och där var en gång ett bageri som inte 

återberättas av Karlstad kommun som använder området för stadsutveckling. De förklaras dock inte 

varför den inte står kvar idag som jag förklarat i bakgrundshistorian av kvarteret Almen. De viktiga är att 

förmedla om att de funnits ett bageri och att de hade sin verksamhet under 1800 till 1900 -talet på 

tomten. Karlstad kommun vill framföra ett bageri och marknadsplats i gården. Att de var ett 

finbrödsbageri var för att de var känt i staden för bageri åt husmödrar som både köpte bröd och kakor. 

Men ett högre och värdefullt påstående var kontakten med det kungliga hovet i Stockholm som beställde 

särskilda beställningar. Regelbundna kunder av bageriet var exempel Carl XV och Oscar II. Kontakten 

var mycket tack vare fröken Betty Flach och mamsellerna Eriksson som var bondesläkt från Åmål och 

Säffle som bodde på dåtidens Skutbyggargatan. De gav både de och staden stor heder att vara 

leverantörer (Ronge1958:s.86-87). 

 
 
5. Kulturhistorisk Va rdering  
– Kvarteret Almen 

Av eld och brand förstördes, 

den gamla stad som en gång var  

men i kvarteret Almen bor men seklers minnen än idyllen kvar. 

- Carl Hasselgren (Ronge s.204) 

Kvarteret Almen bildar tillsammans med andra träbebyggelser på Älvgatan ett sällsynt stadsparti som 

överlevde stadens sista stadsbrand, Tillsammans med andra byggnader i Karlstad som Biskopsgården 

och Gamla gymnasiet. Bebyggelsen har därmed ett tydligt samhällshistoriskt och socialhistoriskt värde 

av kulturhistoria. Kvarteret Almen och träbebyggelsen beskriver även b.la. hur den gamla trästaden såg 

ut objektivt och visar kulturarv från tidiga 1600 och 1700 tal är få som står kvar i Karlstad. Den 

samhällshistoriska värderingen och socialhistoriska är den tydligaste kulturhistorian som analyserats för 

bevarande av bebyggelsen. Att bebyggelsen förklarats som byggnadsminne har Karlstad Carlstad – 
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Gillet att visa sin tacksamhet. Förutom analys av dessa värden så kommer kapitlet även innehålla 

intressant del om personhistorisk värdering. Den samhällshistoriska och socialhistoriska värderingen 

kommer disponeras under samma rubrik då området går över varandra förklarat i värderingsmodellen. 

Påståenden kommer även att tolkas med hjälp av hermeneutiken som tolkningsredskap. 

 

Byggnadshistoriskt värde 

Landshövdingegården är kvarteret Almens finaste byggnad och hela Karlstad under 1700-talet. Det var 

framförallt när bostaden byggdes till tvåvåningshus som ökad pressen. Landshövdingen behövde gården 

snarast för att kunna göra sina tjänster. Huset är byggt i klassisk träpanel vanlig för den gamla trästaden. 

De finns även andra påståenden om att Karl XII en gång var bosatt på gården innan marschen intill 

Norge. Författaren Ronge förklarar om detta påstående men bör tas som vagt rykte då de inte finns 

någon källa för påståendet. Utbyggnad av gården till tvåvåningar kan även ha skett pga. stadsbranden 

1752 i Karlstad (Ronge1958:s.204). 

 

Antingen bebyggdes bostaden tvåvåningshus under Johan Gustav Uggla vår första landshövding bosatt i 

Värmland eller landshövdingen efter Nils Silversköld. De kan ha ägt rum för att landshövdingen skulle 

ha en fin bostad och då i dåtiden var Landshövdingegården var en av Karlstads finaste bostäder.  De tog 

tid att bli färdig med övervåningen och de blev klart först då gården togs över av magasinförvaltaren 

C.G. Nyström som ägare till fastigheten 1816. Att bygget fullbordades under hans tid kan av påstående 

personhistorisk aspekt då han var en mycket livlig och av samhälleliga spörsmål intresserad person. 

Efter hans död 1840 övertogs gården av O.S. Lindmark och äger eftersom av gården blev hans svåger 

G.M. Nygren.  

 

Gården vårdades efter Nyström släkt fram till 1929 och insidan förändrades mycket genom utbyte av 

ägare. Trähuset har alltså haft flera namn under sitt förflutna som även Lindmark-Nygrenska gården. 

Andra namn på Landshövdingegården är mindre uppmärksammad. Bostaden har fått sitt erkännande 

värde för att ha varit bostad åt Värmlands fyra landshövdingar som var bosatta i länet och i 

residensstaden. 

 

Även om källmaterial inte finns för detta påstående så kan det finnas en sannolik chans att George 

Adlersparre övernattade i Landshövdingegården under revolten på tidigt 1800-tal. Adelsparre samlade 

trupper, västra armen i Värmland för att genomföra en oblodig statskupp mot kungen av Sverige Gustav 

IV Adolf år 1809. Det var dels oroligt för att konungen inte drog ur de dyra krig som hotade Sverige 

under den tid.  Hot mot att Danmark ska attackera Sverige och hotet från Napoleon. Landshövding var 

då Greve A.P. von Rosen som blev satt i husarrest av Adlersparre då landshövdingen inte medgav sitt 

stöd för en statskupp. (Fredriksson2009:s.4). 
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(Figur.5 Inne i kvarteret Almen. Till vänster ser vi Doktorsgården och höger Landshövdingegården. 

Fotografi: Andreas Wallqvist.) 

 

Träbyggnaden bredvid Landshövdingegården kallas främst för Doktorsgården. Även den gården har haft 

många ägare från tillkomsten i kvarteret Almen. Huset bebyggdes på 1800-talet till envåningshus och 18 

år senare byggdes en till våning. Början på 1800 talet så bodde här stadens privatpraktiserade doktorer 

och hade sin bostad på varsin våning. Petter Sundberg som bodde på övervåningen och doktor Erik 

Högberg i den nedre. Gården var på 1800 talet i kvarteret Almen känt för sin vackra trädgård. Gården 

har även kallats för Sundinska gården eller Dahlgrensgården. Gården fick sedan sitt namn efter doktor 

Sundbergs hushållerska, mamsell Christina Sundin som var ägare av gården genom testamente till år 

1871 då efter Skoghalls förvaltaren P. W. Dahlgren tog över gården. Huset har även de haft hot för 

rivning då (Ronge1958:s.206). 

 

Flachska gården vid det egna kvarteret är den äldsta av bebyggelsen. Gården blev bebyggd på 1600 talet 

och under 1800 talet var ena flygelbyggnaden Karlstads första postkontor. Byggnaden är känt för sitt 

namn av ägaren och postmästaren Major Erik Gabriel Flach som sedan även byggde privatbyggnaden till 

tvåvåningshus. Av den senaste ägaren så har gården även kallats för Geijerska gården. När Flach köpte 

gården så utökades tomten till fyra byggnader. Huvudbyggnaden, två flygelbyggnader och en uthuslänga 

med svalgång sammanbyggt i vinkel med ett timrat magasin beläget mot Drottninggatan 

(Hedenskog2006:s.4). 
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(Figur.5 Flachska gården, numera Geijerska gården i kvarteret Almen. Fotografi: Andreas Wallqvist) 

 
 
Det som inte syns på fotot som är taget framför gårdens port är moderniseringen av insidan. Förening av 

både gammalt och nytt på gården visar sig på ett vackert sätt. Även gården har setts som stadens 

vackraste tomt precis som Landshövdingegården. Den moderna renoveringen är av innandömet inne i 

själva privatbyggnaden som innan hotades av sin tidigare ägare av rivning för sin syn som förfallet under 

1900 talet. Den västra flygeln som varit stadens postkontor på 1800 talet är en exakt kopia av Karlstads 

tingshus som fanns på 1700 talet i staden (Ronge1958:s.103). 

 

Hembygdsgillet i Karlstad var de som drev för bevarandet av kvarteret Almen och senaste Flachska 

gården på 50 talet. Med ordförande Sigurd Gustavsson i förtrupp höll för ett bevarande även om ägaren 

lämnat in rivningstillstånd av gården. Situationen såg dyster ut men de ändrades drastiskt då en 

privatperson tog initiativ för en restaurering av tomten. Thorild Geijer tillsammans med sin hustru och 

en arkitekt genomförde moderniseringen. Moderniserat är enbart innandömet av huvudbyggnaden och 

flygelbyggnaderna. Renoveringen anpassade sig till att bevara den gamla träfasaden av tomten 

(Ronge1958:s105-106). 

 

Bevarande motiv del 1 

Bebyggelsen i kvarteret Almen har var och en byggnad enskilt byggnadsvärde. Äldsta byggnaden i 

kvarteret Almen genom undersökningen visar Flachska gården. Huvudbyggnaden och 

flygelbyggnaderna byggdes under 1600 talet. Huvudbyggnaden på tomten var i envåningshus vilket var 

vanligt  gamla trästaden Karlstad. Landshövdingegården är byggd under sent 1600 tal och uppfördes 

först till envåningshus innan på 1700 talet. Längre in på 1700 talet så skulle bostaden få sin övervåning 

troligen för sitt kommande uppdrag, att bli residens åt Värmlands första landshövding. Doktorsgården 
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har också tidigare varit byggt från envåningshus till tvåvånings. Byggnaden uppfördes på 1800 talet och 

är något yngre än resten av bebyggelsen i kvarteret Almen. Byggnaden uppfördes till tvåvåningshus som 

resten av byggnaderna som utgör kvarteret Almen. 

 

Samhällshistorisk och Socialhistorisk värdering 

’’Posten kom igår med tidningar för fem postdagar på grund av de dåliga väglagen och den myckna 

snön (Ronge, s.107).’’ 

Av de förflutna så har alla bebyggelser i kvarteret Almen bidragit till samhället av de gamla Karlstad. 

Landshövdingegården var inte bara en bostad åt de fyra landshövdingarna utan i kvarteret så arbetade 

Karlstadbor som bönder och pigor. Karlstadborna tjänstgjorde och skötte om hushållet som var inget för 

en landshövding att ägna sin dyrbara fritid åt och inte heller arbetade landshövdingen på gården utan på 

sin arbetsplats i rådstugan. I gården under 1700 och 1800 talet så fanns de tre uthuslängor som omfattade 

jordbrukssysslor. Här fanns de bl.a. en vedbod, ladugård med hästar och även kor. För pigor som 

arbetade fanns de tvättstuga, nattstuga, spannmålstuga och även under en period ett brännvinsbränneri. 

Utåt Almentorget finns än idag en dörr ner till bostadens vinkällare (Hedenskog2006:s.2). 

 

Av de Nygren skriver i sin kulturhistoriska bok så var de inte lätt för bönder och pigor att arbeta under 

Landshövdingen. Johan Gustav Uggla som tidigare militär var så sträng att Karlstadbor inte ville arbeta i 

bränningsbränneriet (Nygren1939:s.176). I Sverige så fick staten arbeta hårt för att skapa monopol över 

alkohol. Under 1800 talet så var det stora problem med brännvin och alkohol missbruket hos svenskar. 

Det var bl.a. därför Karlstadbor först motivet till att arbeta hos landshövdingen i bränningsbränneret. 

Karlstadborna hade inte väntat sig att Uggla skulle och hans tjänare skulle vara så sträng. 

 

Kvarteret Almen hade under sin tid odlingar av fruktträd och jordbruk. I gården så pågick det 

handelsrörelse i samman med landshövdingen som omfattade den högre klassicismen i Karlstad. 

Befolkningen i staden var flest bönder och fiskare men fick arbeta med boskapsskötseln i kvarteret 

Almen för att få lönsamhet. Borgarskapet var inte särskilt stort i Karlstad men de hade möjligen en 

särskild handel, odling och rörelse i kvarteret Almen som omfattade inte den handeln på Saltorget 

(Hedenskog2006:s.3). 

 

Doktorsgården i kvarteret Almen kan ses enbart varit bostad för stadens praktiserade doktorer. Även om 

byggnaden inte är märkvärdig i sig var den vacker i dåtidens miljö av den vackra trädgården. 

Doktorsgården har även haft en betydande roll för Karlstadborna efter branden 1865. Förutom att 

byggnaden överlevde stadsbranden så kom nedervåningen att bli stadens sparbank för Karlstadborna i 

två år mellan 1865 – 1867. Sparbanken höll till då i den nedre våningen (Hedenskog2006:s.4). 
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Flachska gården omfattar en stor tomt med flera uthusbyggnader. Staden och för samhället har gården 

varit av sin omfattning av tomt varit för jordbruk, bondesysslor och boskapssysslor innan på 1800 talet. 

Det var först på 1800 talet som Flachska gården fick sin betydelse för samhället i Karlstad. År 1831 så 

utnämndes Flach till postinspektör i Karlstad. Flach hade sin privata bostad i huvudbyggnaden och 

tjänstgjorde sina dagar i västra flygel där postkontoret hade sin verksamhet (Ronge1958:s.107). 

 

Gick Karlstadborna och postade brev på 1800 talet? Utifrån synvinkel från det förflutna från 1800 talet 

så låg inte byggnaden och postkontoret så inne mot centrum som den är lokaliserad i nutida Karlstad. Se 

karta i Ronges kapitel om Karlstads utveckling (Ronge1959:s.19). Inte heller var postkontoret öppet för 

allmänheten om du inte betalade portot i exakt pris vid kontoret. Det beror dels på att stadens utveckling 

senare under 1900 talet och vid centrum som den geografiska punkten blev i stadskärnan.   

 

Under1800 talet låg postkontoret utifrån Karlstadborna synvinkel i utkanten av Karlstad. Postkontoret 

var inte lika öppet för allmänheten som posten i nutid. Men inte gick landshövdingen eller andra högre 

personer och postade på brev hos postmästaren Flach. Landshövdingen och biskopen var alldeles för 

fina för att posta brev. Pigor som arbetade under landshövdingen eller biskopen i staden fick gå och 

posta och gå den jobbiga vägen av kullersten. Vägen dit var enligt biskopen och landshövdingen för 

besvärlig för att ta med apostlahästarna. Inte nog med att man var tvungen att passera torg och flera 

gator (Ronge1958:s.109). 

 

Bevarande Motiv del 2 

Samhällshistoriska och socialhistoriska värden beskriver vilka människor som rört sig i kvarteret Almen. 

I gården kan det mycket väl pågått form av marknad och jordbruk med ladugård och skötsel av 

eventuella djur. Hästarna tillhörde förmodligen landshövdingen och behandlades av en dräng på gården.  

Doktorsgården fick större betydelse för Karlstadborna när nedervåningen gjorde plats åt stadens 

sparbank två år efter stadsbranden 1865. Överallt låg stora delar Karlstad, trähus, gårdar och bebyggelser 

i aska och rådhuset i ruiner. Där stod kvarteret Almen kvar tillsammans med några få byggnader i ett 

dåvarande bistert landskap. Bebyggelsen blir då viktig för att förstå den äldre tiden av Karlstad och 

förstå faktorer varför bebyggelsen i kvarteret Almen bör bevaras. 

 

Doktorsgården som var bostad åt de privatpraktiserade doktorer hade sin bostad på Doktorsgården och 

fick en hel del patienter att vårda när koleran härjade i staden 1866. Även om det är svårt att påstå när 

det inte finns någon källa för det personhistoriska motivet. Att hjälpa människor som blev lidande hade 

stor betydelse för att Doktorsgården och flera bebyggelser vid Älvgatan i vår tid nu stod kvar i de 

förflutna och överlevde. Flachska gården fick betydelse för att vara stadens postkontor 1831 - 1850 och 

fick betydande roll för Karlstads samhälle trots sin plats i utkanten av Karlstad. Postkontoret öppnades 

av Major Flach som hade tidigare gjort militärtjänst. 
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Personhistoriskt Värde 

Många personligheter har bott i kvarteret Almens bebyggelse. Värmlands fyra första landshövdingar 

som först bosatt i Värmland hade olika personligheter som formades av sin tid på Landshövdingegården. 

Även om de inte växte upp på gården som barn så levde och trivdes herrarna vid den fina bostaden. 

Nygren beskriver de fyra landshövdingarnas personligheter som inte Ronge gör i sin lokal historiska 

bok. Nygren beskriver om relationen mellan landshövdingen mot staden. Den första Landshövdingen 

som bodde på gården var Johan Gustav Uggla.  

 

Innan tidperioden för den första landshövdingen Uggla så byggdes gården antagligen ut till 

tvåvåningshus. Uggla som var militär innan landshövding deltog i det pommerska kriget 1757 – 1761. 

Uggla tog sedan avsked från militären till att bli kammarherre åt Adolf Fredrik 1769. Han höll en hög 

grad i militären som major och blev inte antagen som Landshövding förän 1788. Nuvarande konung av 

Sverige, teaterkungen Gustav III ville säkra landshövdingens plats i Värmland. Sannolikt var det för 

konungens rädsla för uppror om Uggla inte fick en högre tjänst. Landshövding Uggla regerade sedan 

från 1779 – 1793 i Värmland (Nygren1939:s.176). 

 

De blev en riktig fest när Uggla kom till Karlstad för att börja arbeta som landshövding. Borgarskapet i 

Karlstad hade en paraduppvisning för den nya landshövdingen sköt salvor, gick med fanor och trumslag. 

Frågan kvarstår hur denna glädje var äkta eftersom Uggla var en mycket sträng person som 

tillrättavisade sitt arbetsfolk. De visar sig att Karlstadbor som arbetar i kvarteret Almen inte vill arbeta 

under Uggla då han och sin betjänt som baron gav ut mycket våld på arbetarna (Nygren:1939s.176). 

 

En annan händelse som även fick prov på Ugglas stränghet var när Landshövdingen var på ärende i 

rådhuset och han såg att borgmästaren saknade en ordförandeklubba. De led till att Uggla gick på 

domstolen och anklagade borgmästaren att genast hämta in. Uggla formulerade för borgmästaren att han 

skulle lära honom att lyda, att känna landshövdingens rättigheter och dess skyldigheter. Efter denna 

händelse i rådhuset av Ugglas sista tid som Landshövding så besökte han aldrig rådstugan 

mer(Nygren1939:s.178,179). 

 

Andra landshövdingen som bosatte sig på Landshövdingegården efter Uggla var Nils Silversköld, tid 

1793-1802. Vad materialet hänvisar och med hermeneutiken tolkning så är de osäkert vilket påstående 

under vilken tid de var då bostaden byggdes till tvåvåningshus. Silversköld likt Uggla hade också 

tidigare innan han blivit landshövding gjort militär karriär. Den andra landshövdingen blev känd för 

Karlstadborna för sitt kunnande av ekonomi och bildande. Ända klagomål han fick som landshövding 

var att han vill se magistratet bättre klädda. Silversköld blev då anmäld av magistratet som anklagades 

gått över sin roll som landshövding (Nygren1939:s.182). 
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Tredje landshövdingen för Värmland hade inte gjort en militärisk karriär som de länets föregående 

landshövdingar. Vid 31 års ålder blev juristen Arvid von Nolcken länets tredje landshövding. Nolcken 

var särskilt intresserad av vägfrågor, då landshövdingen är mycket ute på ärende i staden och även inte 

gillat stadens nuvarande umgängesreformer. I en annons 1805 i stadens tidning så uttrycker 

landshövdingen sitt missnöje då stadens konversation mellan varandra är trög. Karlstadbor träffas sällan 

för att föra konversation med varandra antar Nolcken i sin annons (Nygren1939:s.182). 

 

Karlstadborna samlas inte ofta i Karlstad för att föra konversationer mellan varandra. Förutom vid 

handel och torg som finns i staden. Av åren så samlas bara societeten ett fåtal gånger för fritidssyften. 

Därför vill landshövding Nolcken att Karlstadborna var 14 dag ska skapa utrymme att komma på te-

assamble hos honom. Under träffen så kommer de att dansas, spelas musik medan människor 

konverserar med varandra. Karlstadbor som blev bjudna till denna trevliga afton var alla som läste 

annonsen i tidningen på söndagen, en eftermiddag från 17.00 till 21.00 (Nygren1939:s.182).   

 

Ett trevligt initiativ av landshövdingen och kom de mycket folk till denna trevliga afton? De visade sig 

inte vara uppskattat av Karlstadborna. Några veckor efter annonsen så skriver landshövdingen att de inte 

kom en enda människan till hans bostad då han flyttat till Färjestad. Landshövdingen blev nog mycket 

besviken och höll aldrig något arrangemang i staden. Att inga kom kan ha att göra med orsaken om den 

fjärde landshövdingen Axel Pontus von Rosen helt utan förvarning blev vice landshövding 

(Nygren1939:s.182). 

 

I samband med detta så hade Karlstadbor nog inte kommit till Nolcken för nöjes stund utan var för att 

hans kammartjänare råkade i slagsmål med trägårdsmästare vid Hybelejens väderkvarn. Landshövdingen 

ville att han skulle bli fri mot att han själv betalade borgen och påstod att han var nödvändig för 

hushållningen och boskapsskötseln till sin bostad. De visar sig dock att hans kammartjänare även stulit 

och inte kan släppas fri som förutsatt och skapat en orolig relation med Karlstadborna och 

landshövdingen (Nygren1939:s.184). 

 

Den fjärde och sista landshövdingen som haft landshövdingsgården som bostad var A.P. von Rosen. Han 

var även som de två första gjort militärtjänst och deltog i Gustav III ryska krig. Rosen var bara 16 år 

gammal när han deltog i kriget. Rosen var bara landshövding i ett år mellan 1808-1809 i samband med 

Adelsparre revolten 1809. Landshövdingen hade även samma post för Göteborg så Rosen var 

landshövding över två län under en kort period. De finns inte mycket mer källor om händelsen efteråt än 

att i hans sista år var verksam i Göteborg 1834. Av den sista tiden härjade i den stora handelsstad en 

koleraepidemi som kan ha varit orsak till landshövdingens död (Nygren:1939s.184). Om de två personer 

som ägde gården sist var magasin förvaltaren Karl Gustav Nyström och häradskrivaren Olov Salomon 

Lindmark beskrivs de inte mycket om i både Nygren litteratur och Ronge. De viktiga av personhistoriska 

värden är kanske bara att de kallas för Landshövdingegården. 
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Doktorsgården bredvid landshövdingsgården påverkades sannolikt av båda doktorernas inflyttning. Att 

vara doktor på 1800 talet och dessutom för privat. Genom att söka igenom Nygrens litteratur i 

personregistret så finns de båda doktorerna inte med i registret. Inte heller i Ronge finns de någon 

personbeskrivning av de båda läkarna.  Det enda påståendet som skrivs är att Doktorsgården haft många 

ägare och namn genom tidenslopp och doktor Sundbergs fru som blev ägare av gården av påskrivet 

testamente 1837 efter mannens död. Därför har gården även kallats för Sundinska gården eller 

Dahlgrensgården (Ronge1958:s.206). 

 

Flachska gårdens tomter har påverkats av personer genom de förflutna. Av Major Flach som blev 

postmästaren i Karlstad så byggdes huvudbyggnaden till tvåvåningshus. Postmästaren var tidigare 

adjutant hos Georg Adelsparre och hade fått en guldmedalj för hans tapperhet i fält. För att de ska vara 

rätt historiskt av byggnaden så de från att han blev postmästare som gårdens fått sitt kända namn 

Flachska gården.  Flach var ingen öppensinnad postman utan var mer frånstötande i tjänsten sen 

verksamheten startade 1831. Ur ett ungdomsminne från tiden av postmästaren stack Flach ut handen 

genom en järnlucka i postkontoret i västra flygen för att ta brevet i jämna pengar. De visade sig att 

pojken inte hade jämna pengar och innanför kunde han höra en sträng och grovröst rytande från 

postmästaren. Postkontoret var inte heller öppet för att kunna köpa frimärken utan som en förseglad 

hemlighet (Ronge1958:s.108-109-110). 

Efter Flach och hans verksamhet så gick gården i arv till dottern Betty en väldigt gammal dam som 

bodde på gården tills hon avled. År 1890 blev gården ägd av handledaren L.G. Wernsten och tomten 

gick i arv genom släkten ända till 1951. Efter den tiden så kom den bittra tiden för gårdens framtid som 

hotades av rivning. Thorild Geijer tog då över gården och förnyar innandömet av byggnaden då gården 

kom slutligen kallas för Geijerska gården. Geijer släkten fick gården att bli enfamiljsbostad i herrgårdstil 

med sin smak av inredning då familjen fick hjälp av en arkitekt under ombyggnad.  Den privata 

satsningen och engagemang har fått stor betydelse för Karlstadborna och för kommunen av bevarande av 

gården (Ronge1958:s.106). 

 

Bevarande motiv del 3 

En sammanvägd bedömning av personhistoriska värden som förekommer i kvarteret Almen så skiljer de 

sig varje enskild byggnad. De som skiljer byggnaderna åt mest är att de finns mer källor om 

landshövdingarna som haft bostad i kvarteret Almen än av andra ägare av Landshövdingegården. 

Detsamma gäller även byggnaden Doktorsgården då det saknas källor om båda doktorer som haft gården 

som bostad. Flachska gården däremot finns det material kring, då om postmästaren som person från 

1800 - talet då liten del av Karlstadborna postat hos den aggressiva postmästaren Flach. En intressant del 

om de personhistoriska värdena är gårdarnas nya namn av nya ägare genom de förflutna. 

Landshövdingarna tillhör ett gammalt svenskt system som beskriver hur de agerat i Karlstad som blir i 

form av berättelser av immateriellt värde. Därför att vi fortfarande har landshövdingar i dagens 

samhällen. Av både Landshövdingegården och Flachska gården har det funnits personliga skäl till 

påverkan av fastigheternas utbyggnad. 
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Slutsats av bebyggelsens fyra historiska egenskaper så är bebyggelsen byggnadsminnesförklarat Vilket 

bevarandet redan tidigare förklarats och som betyder väldigt mycket för Karlstad för att kunna se det 

gamla samhället av staden. Bevarandemotiv förklarat och berättat pedagogiskt och mot kulturmiljön så 

ligger bebyggelsen i Unnerbäcks nivåer för skydd på nivå 3 – 4. Bebyggelsen har stor betydelse för 

Karlstad som stadsparti. Utifrån kulturmiljövården lyder följande att kommunen måste ta hänsyn till 

regelverk som sätts regionalt och översiktsplan av länsstyrelsen Värmland. 

 
 
 

6. Slutsats 

 

6.1 Vilken kulturhistorisk Värdering har gjorts i Kvarteret Almen? 

Min avsikt med uppsatsen var att undersöka och analysera vilka kulturhistoriska värden som genomförts 

i kvarteret Almen. Fyra grundmotiven, historiska egenskaper redogör så finns det två grundmotiveringar 

av särskilt högt kulturhistoriskt värde. Det byggnadshistoriska värdet motiverar för bevarande då 

bebyggelsen är byggt innan 1900 tal längre tillbaks till grundandet av staden. Högst kulturhistoriskt 

värde har även det samhällshistoriska och socialhistoriska. Båda går in i varandra på denna punkt då 

bebyggelsen är av få som står kvar i Karlstad som kan beskriva vad invånaren levde i för 

livsförhållanden. Byggnaderna beskriver hur alla stadsbränder i Karlstad kunde antändas på byggnader 

omfattande och spridas. Här finns även det som talar för bevarande av hela bebyggelsen. Det högsta 

motivet är att bebyggelsen beskriver hur byggnaderna såg ut före och en del av det enda som finns kvar 

under tidsperioder 1600 och 1800 tal. Bebyggelsen överlevde stadsbranden 1865 då 232 gårdar antändes 

i gamla Karlstad. Av detta är det viktigt att värna om det objektiva kulturarv som står kvar nära centrum. 

Utifrån kulturpolitisk aspekt så kommer Landshövdingegården och uthusbyggnader att utvecklas och 

användas av kommunens stadsutveckling. Vi får inte glömma att bebyggelsen berättar om hur gamla 

system fungerade som om landshövdingen inflytande på 1700 tal och posten på 1800 talet. 

 

 

6.2 Vilka immateriella kulturhistoriska värden finns det i kvarteret Almen? 

Immateriella kulturhistoriska värden är b.la. som undersökt är personhistoriska värden som finns i 

bebyggelsen. Johan Gustav Uggla påverkade förmodligen påbyggnad till tvåvåningshus av 

landshövdingegården. Båda första landshövdingar hade gjort militärtjänst och blev sedan adlade tjänst 

som landshövding. Alla landshövdingar har även berättelser och sina typiska personligheter för sin 

tjänst. Landshövdingen har även lokal och regional betydelse för Värmland. Postmästaren Flach var 

också personhistorisk intressant. Mer än att gården är numera känt vid det namnet Geijerska gården. Han 

lät bygga huset till tvåvåningshus och inrätta det förseglade postkontoret i gårdens västra flygelbyggnad. 

Här ser vi också en militär som fått en högre tjänst för sin tapperhet i på fältet.  
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Om Doktorsgården finns det också personhistoria men inte lika tydligt. Byggnaden bebyggdes 1818 till 

tvåvåningshus men osäkert om det var för att båda doktorerna skulle ha vardera våningen. Bebyggelsens 

placering har också immateriellt värde i sammanhanget då postkontoret hade sin verksamhet långt 

utanför Karlstad på 1800 talet. Om vi ser på Karlstads stadsutveckling nutid så är den geografiska 

placeringen precis i stadskärnan av Karlstad. Bebyggelsen har varit placerad sen staden allt mer 

utvecklades och haft betydelse för invånarna efter den stora stadsbranden. Att bebyggelsen överlevde har 

generationer av Karlstadbor haft känslor för kvarteret Almen. Fram till mitten 1900 talet verkar det 

känslomässiga försvunnit och bebyggelsen hotats av rivning. Hela Karlstad låg i ruiner och askhögar 

efter den stora stadsbranden som höll på under 11 timmar. 

 

6.3 Vilket historiebruk använder kommunen i kvarteret Almen? 

Överseende av kommunens användning av historiebruk så glömmer kommunen att förmedla om 

betydelse för de verksamheter som fanns i kvarteret. Glömskan finns mycket i förmedlingen och det är 

mycket kommunen glömmer att återberätta vidare. Kommunen förmedlar inte om hur Tidholmska 

gården revs under 1900 talet, eller betydelsen av bageriet vid Skutbyggargatan bredvid kvarteret. 

Bageriet som tog emot specialbeställningar från kungliga hovet i Stockholm under sin verksamhet på 

1800 talet. Kommunen har tolkningsföreträde och använder historiebruket att få genom existentiellt 

bruk. Det viktiga för historiebruket är att hitta gemensak om platsen som förutsätter mer rörlighet i 

området. Därför kommer byggnadsminnen i kvarteret Almen användas till minne av bebyggelsens 

överlevnad av stadsbranden 1865. Minnet ska skapa gemenskap för Karlstadborna och för att 

bebyggelsen skapa, utvecklas bli tillgängligt och fylla nya funktioner i projektet. 

 

 

6.4 Fortsatta Forskningsstudier 

Fortsatta forskning inom området skulle kunna behandla en undersökning om Karlstadbornas 

förkunskaper om kvarteret Almen. Utförandet skulle kunna genomföras också med användning av 

kulturvetenskapliga metoder. En undersökning på fältet skulle kunna genomföras med användning av 

etnologiska metoder. Det hela beror på om studien ska vara kvalitativ eller kvantitativ med antingen 

djupgående intervju eller form av enkäter. Undersökningen skulle det vara intressant och se vilka 

kunskaps skillnader det finns om området vid nya generationer och om Almentorget tidigare i sitt 

förflutna. Hur många Karlstadbor vet att Teaterparken och Residensstorget tidigare låg Karlstads inre 

hamn? Det första Salttorget vid Karl IX statyn och det nya Salttorget vid teatern? Viktigaste synpunkten 

här kan vara att få fram om vilka det är som vet hur Karlstad hade förutsättning till att bli residensstad 

för Värmland. 
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