
HERTIG KARL 
Hertig Karl levde 1550-1611. Vid tio års ålder fick han Värmland som hertigdöme. Kung 
var han mellan åren 1604-1611. 

Karl var en reslig, fysiskt stark person och var känd för att ha ett häftigt temperament. 
Mot slutet av sitt liv var han ovän med de flesta och tålde ingen kritik. Som kung var han 
nära att bli dödad vid flera tillfällen. 

Hertig Karl besökte Värmland flera gånger och engagerade sig bland annat i bergsbruket 
som var en av de viktigaste näringarna. Karl lät bygga flera gårdar under 1570-talet. Han 
underlättade också byggandet av hammarsmedjor för tillverkning av stångjärn. Han gav 
skattefrihet för nya torp och gårdar. 

Den gamla tings- och marknadsplatsen Tingvalla besökte också Karl flera gånger. 
Platsen kallade han Carlstad i sin dagbok redan i januari 1581. År 1585 byggde han en 
stor gård på Lagberget i Karlstad.

Karlstad grundades av Hertig Karl den 5 mars 1584. Karl var son till kung Gustav Vasa 
och blev själv kung några år senare. Han ville att Karlstad skulle bli en viktig plats för 
att kontrollera handeln med järn. 

De svenska städerna var vid den här tiden små och bestod av enkla trähus som inte 
skiljde sig särskilt mycket från landsbygdens gårdar. Det var kungens bestämmelser 
som gjorde staden till en stad. Det var bara här man fick köpa och sälja saker. När en 
stad grundades fick den ett s.k. privilegiebrev där det stod vilka regler som skulle gälla 
i staden. I Karlstads privilegiebrev fastställdes gränserna för stadens jord. Där står 
också att två broar ska byggas, den ena i öster över älven och den andra västerut. 
Genom privilegiebrevet fick Karlstad rätten till hela Värmland som handelsområde. 
Stadens handel och hantverk skulle främjas. Därför förbjöds allt hantverk inom en mil 
runt staden. 

Föregångaren till Karlstad var Tingvalla. Åtminstone sedan medeltiden hade denna 
plats vid Klarälvens utlopp varit en plats för människors möten. Det kan ha gällt han-
del, ting eller kyrkliga högtider. Någon direkt stadsbebyggelse fanns däremot inte. 
Kyrkan omgavs av en landsförsamling med gårdar ibland annat Alster, Kroppkärr och 
Våxnäs. 

Under den första tiden bestod Karlstad av bara ungefär 45 hushåll med totalt ca 150-
200 personer. De som byggde upp den nya staden var mestadels värmlänningar, men 
hit flyttade också folk från Nya Lödöse (Göteborg) och Brätte (Vänersborg). Trots det 
strategiska läget växte staden knappt alls under det första århundradet. Först 1719 
bodde här fler än 500 personer. 

Vad de första Karlstadborna hette vet vi inte. Uppgifter som invånarnas namn finns 
inte förrän en bit in på 1600-talet. 

KARLSTAD – HERTIG KARLS STAD



För att köpa och sälja varor måste bönderna ta sig till staden. Allting skulle föras in 
till Karlstad för försäljning. Staden omgärdades av ett staket eller så fungerade älven 
som gräns. Före inträde till staden fick man passera en port och betala tull. 

Om en bonde från Klarälvsdalen ville köpa en tunna salt, måste handeln ske på 
Karlstads torg. Och om hans hustru ville sälja ett stycke tyg, som hon vävt, måste 
även detta ske på samma ställe. Handel utanför staden var olagligt. Så kallat landsköp 
betraktades som ett svårt brott men var ändå ganska vanligt. 

De värmländska järnbrukens produkter passerade också Karlstad innan vidare export. 
Järnet hanterades i Våghuset, som låg vid älven strax norr om dagens Stadshotell. 
Vågavgifterna var stadens främsta inkomstkälla under flera århundraden. Hertig Karl 
bestämde i Karlstads privilegiebrev att staden skulle ha två frimarknader; Fastingen 
och Persmässomarknaden. Två marknader som blev de största i Värmland och tidvis 
de mest betydande i hela Vänertrakten. På frimarknader hade alla rätt att köpa och 
sälja, även handelsmän och näringsidkare från andra städer. 

Under marknaderna kunde Karlstads befolkning femdubblas. Marknaderna var stora 
händelser. Förberedelserna tog veckor. Öl bryggdes, bröd bakades, fläsk saltades och 
korv stoppades till marknadsgästerna. Magasinen fylldes med varor som skulle byta 
ägare på torget. Än idag håller köpmännen i Karlstad Persmässomarknad. Fast nu är 
den mindre och kortare, den första tisdagen i augusti. Fastingen firas sedan 1700-talet 
i Kristinehamn. 

TULLSTATIONER
I Karlstad fanns från början tre tullstationer. 
Mest trafik var det genom den tullstation som låg i Klara, norr om västra bron. En 
tullstation låg vid Östra brons södra fäste och ytterligare en vid västra älvgrenen, 
ungefär där järnvägsbron går. Senare tillkom även en tullstation vid Orrholmen. 

Tullen bevakades av en tullskrivare med tullknektar. På sommaren öppnade tullen 
klockan 4 på morgon, under vintertid klockan 6. Alla som passerade tullen måste uppvisa 
vad de hade med sig. Namn antecknades, var man kom ifrån, vad man tjänade och så 
vägdes varorna. Även arbeten och tjänster som utfördes inom staden var belagda med 
skatt. Karlstadsborna var tvungna att betala avgift för slakt, bakning, ölbryggning och 
brännvinsbränning. Det fanns inspektörer som kontrollerade att invånarna betalade det 
de skulle.

HANDELSSTADEN



Flera allvarliga eldsvådor har drabbat Karlstad. Den senaste stora branden var år 
1865, då större delen av staden förstördes. Karlstad var vid mitten av 1800-talet en 
tätbyggd trästad. Här bodde ungefär 5 000 personer. Det var en stad koncentrerad till 
det område vi idag kallar Tingvallastaden. Elden var det man fruktade mest av allt. 

På förmiddagen den 2 juli 1865 bröt elden ut i bagare Erikssons gård, i kvarteret där 
Arkaden ligger idag. En bagarlärling var, precis som många andra i staden, på väg till 
kyrkan där det var konfirmation. Innan han lämnade bageriet hade han av misstag 
placerat glödande vedträn på golvet så det tog eld. 

Brandkåren larmades och stadsfiskalen informerades. Han skickade genast bud till 
landshövdingen, borgmästaren, frivilliga brandkåren och beordrade om klämtning 
i kyrktornet. Inne i kyrkan meddelade pastor Höjer församlingen om eldsolyckan. 
Själva gudstjänsten avslutades, men Höjer höll kvar ungdomarna och genomförde 
nattvardsgången. Kl. 11.45 var den första brandsprutan framme. Elden spred sig 
snabbt. Under mindre än 15 minuter hade de tre närmaste stora gårdarna insvepts i 
eld. Hettan på gatan blev outhärdlig. Vid 12-tiden spreds elden även till gårdarna på 
andra sidan gatan. 

Man hade trott att torget skulle hejda eldhavet och bar ut allt man ville rädda från 
elden dit. Under vanliga förhållanden skulle man kanske ha kunnat stoppa elden här. 
Men nu var torget förberett för den stundande S:t Hansmarknaden. Hela torget var 
fyllt av salustånd, ihopsnickrade av tunna brädor, ribbor och tältduk. Material som 
snabbt blev en väldig brasa. 

Strax stod Frimurarlogens stora byggnad i lågor. Vinden vände och elden spred sig 
över Torggatan till den stora så kallade Fagerströmska gården. Snart stod södra sidan 
av Tingvallagatan uppifrån Skolbacken i öster till Hamntoget i väster i lågor. 

Brandmanskapet och folket kämpade länge i förtvivlan med att bekämpa elden. Men 
sprutorna var gammalmodiga och tunga. Vattentillgången var också otillräcklig. Man 
måste gång efter annan köra tunnor från älven och hamnen eller bilda langningskedjor. 
Gatorna var smala och svårframkomliga. Man började inse att ingenting nog längre 
kunde hejda eldens framfart. Det blev allt svårare att få någon att bemanna sprutorna. 
Man tänkte på sitt eget, att försöka rädda familj och egendom. Elden jagade vidare 
nordost upp mot kyrkan. Vid sjutiden stod Biskopsgården i farozonen. Men här gjorde 
nu ett fallande regn stor nytta. De stora almarna på sydsidan hölls våta av regnet och 
Biskopsgården kunde räddas. 

Även kvarteret Almen längs Älvgatan klarade sig. Uthusen till Hypotekshuset brann, 
men det stora stenhuset stod emot. Det skyddade tillsammans med träden efter 
älvstranden resten av kvarteret. 

STAD I BRAND



Domkyrkan nåddes däremot av lågorna och hettan. Tornhuven smälte och spetsen 
fattade eld. Spiran föll av och antände långhustaket. Kyrkan blev svårt skadad men 
kunde ändå repareras efter branden. 

Västra bron lyckades man rädda trots att den var av trä. Den enda då användbara 
brandsprutan drogs dit och man kämpade av alla krafter under flera timmar. 
Brokanterna blev svedda och körbanan ångade av hetta, men vid 8-tiden var faran över. 

Under 16 timmar härjade elden staden. Kvar stod sedan ett hemskt ruinlandskap. En 
villervalla av nedbränt trä, stenmaterial huller om buller och enstaka skorstensmurar. 
Brandens omfattning är idag närmast omöjlig att förstå. Av 241 gårdar återstod 
endast nio. Över 4 500 invånare var utan tak över huvudet.
 Lyckligtvis gick inget människoliv förlorat.

TIDIGARE BRÄNDER 
Karlstad hade också drabbats av omfattande bränder åren 1616, 1719 och 1752 samt 
ytterligare mindre bränder 1652, 1716, 1804 och 1827. 

Den 16 september 1616 brann stadens kyrka ner och den övriga staden förstördes. 

Natten mellan den 8 och 9 september 1652 brann ett 20-tal gårdar. Branden började i 
Erich Hindersson gård vid Västra bron och brände allt mellan älven och Stora torget. 

En stor eldsvåda drabbade Karlstad 1716 då 35 gårdar blev lågornas rov. Många 
drabbades hårt och en fjärdedel av staden raserades. Men värre skulle det bli. 

Natten till den 1 oktober 1719 brann så gott som hela staden. Kyrkan vid älven, 
rådhuset, gymnasiet och 170 gårdar försvann. Av staden återstod endast några gränder 
i de västra och östra delarna. 

Nya olyckor följde. Den 22 juni 1752 lades staden åter i aska. På bara sju timmar gick 
staden upp i rök. 

År 1804 brann det kvarter som låg söder om residens- och rådhuskvarteret och 1827 
brann kvarteret Björnen, väster om dagens Järnvägsgata.



ARKEOLOGISKA UTGRÄVNINGAR
I samband med att köpcentret Mitt i City byggdes. Gjorde Värmlands Museums 
arkeologer utgrävningar under åren 2001-2004.

De hittade många spännande fynd från tomterna som ”Sola” ägde, och från Björnkrogen. 
Husgrunder och föremål som väcker frågor och förundring.

Eva Lisa Holtz föddes 1739. En blond liten flicka som växte upp till en skönhet och 
tidigt började arbeta. Till sin läggning var hon energisk och begåvad med det ”skinn på 
näsan” som yrket servitris krävde. Men alltid lika glad. Hon flyttade från krog till krog, 
för att slippa undan envisa uppvaktningar, hävdar några. 

Så småningom kom hon till Carlstads Gamla Gästgiveri, där karlarna strömmade till 
för att dricka och för att titta på den vackra”Sola”. Eva Lisa var ekonomiskt sinnad, 
sparade pengar och kunde år 1812 köpa gästgiveriet. Hon blev en aktad dam i staden. 
När hon dog 1818 skrev prästen i dödsboken: ”Solen i Karlstad”. 

Som ”Sola” lever hon än. Madam Björn hette egentligen Greta Sofia Björn. När hon 
föddes vet vi inte. Tillsammans med sin man, Alexander Björn, bodde hon på tomterna 
160 och 161, i nuvarande kvarteret Druvan ungefär där gamla Café Royal ligger. Där 
drev de den så kallade Björnkrogen. Den främsta skillnaden mellan gästgiveri och krog 
var att på krogen serverades ingen mat, endast öl och brännvin. Säkerligen gick det 
vilt till på Björnkrogen. Stället var känt i hela staden för sina oregerliga gäster och sitt 
lönnkrögeri. 

Madame Björn hade ofta tvister med rättvisan för stölder och andra brott. Det sägs att 
hon uppfostrade sina barn till tjuvar. I husförhörsboken år 1818 är hon dömd till böter 
samt till kyrkoplikt. Som person verkar madam Björn varit en motsats till ”Sola”. Hon 
avled tragiskt i arresten 1832. 

SOLA OCH MADAME BJÖRN



Berättelserna om Lambergsfrua är många. Hon var ett skogsrå, eller en sjöjungfru, 
som höll till i Lambergstjärn. Ett snyggt fruntimmer, med vackert rött hår. Alltid 
välklädd men med urgröpt rygg och en rävsvans släpande efter sig. En berättelse som 
levt vidare är den så kallade Lambergsfruas förbannelse. 

Byggmästare Anders Jacobsson hade i slutet av 1700-talet fått det ansvarsfyllda 
uppdraget att bygga de tolv valven till Östra bron, Sveriges längsta stenvalvsbro. 
Han tog sten ur Lamberget och sprängde och stökade dag och natt. Lambergsfrua, 
naturvarelse som hon var, stördes av detta. ”Du ska hålla fred om natten”, sa hon 
till Jacobsson. Han tog ingen hänsyn till hennes önskan. En morgon hade allt som 
föregående dag byggts upp på bron rasat i älven, en olycka som upprepade sig dag 
efter dag. Då förstod Jacobsson att Lambergsfrua hade sitt finger med i spelet. 

Han höll tyst i berget om natten och brobygget kunde snart fullbordas. 

Östra bron: Foto Lars Sjöqvist, Värmlands Museum.

LAMBERGSFRUA



Ute vid älvkanten, där Klarälven viker av för att passera Västra bron, låg den sagoomspunna 
Hybelejens kvarn. Det var en märklig byggnad. På ett 13 meter högt stenmagasin reste sig 
ett 14 meter högt vändhus med stora kvarnvingar. Kvarnens överbyggnad raserades på 
1820-talet, och resterande del revs 1892. 

Kvarnen byggdes av en närmast mytologisk figur. Hybelejen, eller Carl Jakob Heublein som han 
egentligen hette. Han föddes i Karlstad den 30 januari 1743 och var yngst i en syskonskara 
om tre söner och två döttrar. Fadern var en inflyttad tobaksspinnare från Tyskland. Hybelejen 
förblev ogift i hela sitt liv. Han ägde hus i Karlstad och köpte även Vidön och egendomen 
Djupsundet på Hammarö. Han dog 1808 men var han ligger begravd är okänt. 

Hybelejen var ett mekaniskt snille och kunde enligt folktraditionen klara av det mesta, 
dock aldrig mer än en gång. Bland Hybelejens många skapelser fanns en bil, driven enligt 
urfjädersprincipen. Han konstruerade även en mekanisk släde, en dåtidens robot. Denna 
råkade köra ned i Klarälven och försvann. Hybelejen sägs också ha gjort flygturer och provat 
flyghopp från kvarnen med hjälp av hopsydda vingar. 

Selma Lagerlöf har skrivit om Hybelejen under namnet Kevenhüller i Gösta Berlings saga. 
Under en morgonpromenad möter han den omtalade Lambergsfrua - ett övernaturligt väsen 
som sades hålla till i Lambergstjärn. Hon brukade se sig om på gatorna och hade vid detta 
speciella tillfälle slängt en kappa över axeln, men glömt att skyla sin svans. De hon mötte 
pekade fingret åt henne, men Kevenhüller frågade artigt: ”Behagar icke Ers nåd draga upp 
släpet?” Lambergsfrua, som var fåfäng, svarade till tack: ”Hädanefter skall du med dina två 
händer kunna utföra vilka konstverk du vill, men blott ett av varje slag.” Efter denna stund blir 
Hybelejen/Kevenhüller det mekaniska snille, vars namn gått till eftervärlden.

Hybeljens kvarn. Vykort 1880-talet. 

HYBELEJEN OCH HANS KVARN



BEFOLKNINGSSTATISTIK 

Karlstad – befolkningsstatistik mm 
 
 
 
1585  45 hushåll 
1600 200 
1646 högst 250 
1654 278 
1660 320 
1663 351 
1667 395 
1670 352 
1672 390 
1675 395 
1682 355 
1684 389 
1685 443 
1687 344 
1690 415 
1695 433 
1700 411 
1706 400 
1710 391 
1713 460 
1750 829 
1753 900 
1763 1594 
1770 ca 1 800 
1780 1800 
1790 1765 
1800 2 165 
1810 2 219 
1820 2583 
1830 2676 
1840 3108 
1850 3807 
1860 4514 
1863 4828 
1864 5018 
1865 5022, före branden 
1865 4776 
1866 4759 
1867 5219 
1870 5608 
1875 6541 

1880 7772 
1885 7970 
1890 8716 
1895 9881 
1900 11869 
1905 14834 
----------------------------- 
1839 ca 3 000 
1865 3 000 innerstaden, Tingvalla, 
hela stan ca 5 000 
1866 befolkningen minskar när barn 
placeras hos släktingar 
1882  ca 7 500 stor inflyttning från 
Fryksdalen och Klarälvsdalen 
1890  ca 10 000, stadens 
ytterområden börjar bebyggas 
1893  ca 9 000, tillväxt framför allt på 
Herrhagen. Innerstaden börjar växa på 
höjden 
--------------------------------- 
1908 ca 16 000, arbetskraft industrin 
1910 17193 
1915 18722 
1920 19248 
1925 19862 
1923 27 500 hela stan, Tingvall 
3 800 ökning de senaste 15 åren med 
8 000, varav hälften beror på 
inkorporeringytterligare inkorporering; 
Strand, Råtorp och Färjestad ökning 4 000 
1930 20911 
1935 26535 
1940 28878 
1945 32190 
1950 35 625 
1955 38689 
1960 43 033 
1964 47 000 
1970 72 467, 
kommunsammanslagning 
 

 
 
 
 


