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Biskopens hälsning
Människor behöver det heliga. Kanske tillhör det vårt väsen att söka
bortom livets begränsningar. Det är som om vi föds med en aning
om något annat. En törst som söker sin källa ”bortom bergen, bortom blommorna och sången”. I alla tider har människor skapat platser där jorden öppnats mot himlen, tiden mot evigheten och där
det mänskliga möter det gudomliga. Domkyrkan är på ett särskilt
sätt platsen för detta möte. Här finns en helig plats.
Man kan närma sig kyrkans rum med skilda motiv och förhållningssätt. Kyrkan lockar många besökare även när ingenting särskilt
pågår där. För några blir det en vandring in i en stads och ett samhälles historia. Kyrkans och den omkringliggande bygdens historia
är djupt sammanvävda. De har delat samma öden och den enes liv
har präglat den andres. För andra blir vandringen in i kyrkans rum
möjligheten att finna sig själv. När ljuden är höga och många, stressen och kraven stora då bjuder rummet in till stillhet och eftertanke.
Kyrkorummet ger plats att öppna mot djupen i oss själva. Där får vi
gå in i rummet med vår egen personliga berättelse för att där möta
den stora berättelsen. I mötet med kyrkans arkitektur, texter, bilder
och symboler förmedlas trons berättelser om Gud som skapare, försonare och livgivare. I mötet med ett Du ges möjlighet att finna sig
själv. I ljuständningens symbolhandling som exempel. Då får också goda tankar och böner omsluta de kära som finns i vårt hjärta.
Kyrkans rum är ett levande rum. Här möts också många till gemensam gudstjänst. Här blir kyrkan som mötesplats mellan människor
synlig. I boken om Karlstads domkyrka ryms de olika perspektiven.
Ett tack riktas till kyrkorådets tidigare ordförande Per-Jan Wållgren som i Carlstads-Gillet initierat arbetet och till författaren docent, domprost em Harry Nyberg och fotografen, redaktören Per
Berggrén.

The Bishop’s greeting
People need sanctity. It is perhaps part of our essence to look beyond life’s
limitations, as though we are born with a notion regarding the existence
of something different. A thirst which seeks its waters “beyond the mountains, beyond the flowers and the song” (words by a renowned Swedish
poet). Through the ages people have created places where earth has disclosed heaven, where time has revealed eternity and where human nature
has encountered the divine. The cathedral, in a special way, is a place for
this encounter. Here is a sacred place.
One can approach a church for different reasons and with different
attitudes. It attracts many visitors even when nothing special is happening there. For some it becomes a journey into the history of a city and
its society. The church is historically closely interwoven with its environment. They have shared the same fortunes and the life of the one has
shaped that of the other. For others, lingering in the church provides an
opportunity to find one’s self. When the sounds are loud and diverse, when
stress and demands overwhelm, the room offers stillness and reflection. The
church becomes a place where the depths within ourselves are opened, a
place to bring along our own personal story and there to encounter the
great story. The church’s architecture, its texts, illustrations and symbols
tell the stories of God as creator, redeemer and the giver of life. One’s
encounter with a You provides an opportunity to discover one’s self, in the
symbolic action of lighting a candle, for example. Then good thoughts
and prayers also embrace the loved ones who we have in our hearts. The
church is a living room. When many meet to worship together, the church
visibly becomes a meeting place between people. These different perspectives are described in this book about Karlstad Cathedral.
Thanks are due to the former chairman of the cathedral council, PerJan Wållgren, who in Carlstad-Gillet initiated the work, and to the author, the former dean of the cathedral, Dr. Harry Nyberg, and the photographer and editor Per Berggrén.

Esbjörn Hagberg
Biskop

Esbjörn Hagberg
Bishop
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The author’s introduction
The cathedral is Karlstad’s oldest building. A wooden church was first built
here in the 13th century but it was destroyed by fire and a new church was
inaugurated beside the Klarälven river in 1629. This church burned down
in 1719 and the current cathedral was erected in the district of Lagberget
and opened in 1730.
A history of the cathedral has been requested for some time, and has
now been made possible thanks to a private initiative. The story is told from
three perspectives.
The first perspective is the wish to provide documentation based on the
materials saved from the ashes of the fires. The second perspective is the
wish to narrate the close links between the cathedral and the local community in Karlstad. And finally the author wanted to describe the forces that
have led to changes to the appearance of the cathedral. These forces, which
include theology, forms of worship and parish activity, have had a clear
influence on the architecture and interiors of the building.
The cathedral is the central sacred site of the diocese and the forum for
the bishop’s activities and spiritual leadership. It is also the parish church
for the community with responsibility for development across a wide area.
Today’s visitor often seeks explanations, both religious and historical.
The photographs and pictures with captions and explanations are an attempt to provide this information.
Consequently the complete title of the book is Karlstad Cathedral. Diocese church – Parish church. Documentation – Reflection
Harry Nyberg
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Författarens introduktion
Domkyrkan är Karlstads äldsta byggnad. Redan på 1200-talet fanns
en träkyrka och kung Erik Magnusson besökte staden 1347 och
undertecknade ett domslut vid kyrkan i Tingvalla, som staden hette på den tiden.
En ny kyrka invigdes 1629 men den brann 1719. Efter elva år
och med stora uppoffringar kunde den nuvarande domkyrkan invigas 1730. Den har också varit utsatt för f lera bränder och omgestaltningar men framstår idag som en i princip orörd 1700-tals
domkyrka.
Behovet av en kyrkobeskrivning och en dokumentation av stiftets centralhelgedom har länge påtalats och förverkligas nu genom
Per-Jan Wållgrens initiativ. Den äldsta kyrkobeskrivningen är från
1916. Domkyrkosysslomannen Bror A Larson publicerade efter restaureringen 1915-1916 ett arbete med titeln Karlstads domkyrka. Anteckningar. Det arbetet har varit en stor tillgång, men saknar exakta
källhänvisningar och har dessutom behövt korrigeras.
I anledning av domkyrkans 200-årsjubileum 1930 utgav majoren C E Nygren en skrift med titeln Om Karlstads kyrkor tiden
1584-1737. Denna skrift kom också att utgöra en del av hans omfattande arbete med Karlstads stads historia. Även här saknas exakta
källhänvisningar och korrigeringar har visat sig vara nödvändiga.
Domprosten Valter Lindström skrev efter renoveringen och omgestaltningen av domkyrkan 1967-68 en informationsskrift och den
utkom 1974. Alla skrifterna är sedan länge slutsålda.
Efter mer än 25 år publiceras nu arbetet Karlstads domkyrka.
Stiftskyrka – Församlingskyrka. Dokumentation och reflektion.

Olika delar av domkyrkan beskrivs i ett antal avsnitt varav sex är
byggnadshistoriska. Dessa är skrivna utifrån tre huvudsynpunkter.
Den första synpunkten har varit att ge en dokumentation utifrån
det källmaterial som har räddats från de många bränderna. Källhänvisningar till nytta för fortsatt forskning har angetts så långt det
har varit möjligt.
Den andra synpunkten har varit att lyfta fram domkyrkans mycket nära samband med lokalsamhället Karlstad. Domkyrkan är på
djupet en del av invånarnas mentala liv.
Den tredje synpunkten handlar om de drivkrafter som genom
skiftande behov föranlett förändringar av domkyrkan. Dessa drivkrafter har varit teologi, gudstjänstliv och församlingsliv och dessa
krafter har levt i dialog med tidens arkitektur och inredningsstilar.
När domkyrkan byggdes på 1720-talet var centralkyrkorna mode
med inslag av senbarock och reformert enkelhet. Under senare delen av 1700-talet bestämde nyklassicismen hur kyrka och kyrkorum skulle utformas i samklang med tidens modeteologi som var
neologin. Från slutet av 1800-talet har teologin, den religiösa kulten och församlingslivet påverkat arkitekturen och hur kyrkorummet skulle gestaltas.
Domkyrkan är stiftets centrala helgedom och centrum för biskopens ämbetshandlingar och andliga ledarskap. Därför har boken fått rubriken Karlstads domkyrka. Stiftskyrka. Men den är också i avgörande grad domkyrkoförsamlingens församlingskyrka med
utvecklingsansvar på en rad områden. Därför skall den fullständiga titeln vara Karlstads domkyrka. Stiftskyrka – Församlingskyrka.
Dokumentation och reflektion.

Harry Nyberg

Docent. Domprost i Karlstad 1982-2001.
Associate professor. Former dean of the cathedral.

Harry Nyberg

k arlstads domk yrk a

13

Påskdagen: Kristus är uppstånden – ja han är sannerligen uppstånden från de döda. Halleluja!
Easter Sunday: Christ is risen - yes, he is indeed risen from the dead. Hallelujah!
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Välkommen
till domkyrkan i Karlstad. Den är, precis som alla kyrkor, en plats
för gudstjänst, stillhet och lyssnande. En del människor går in i en
kyrka av dessa skäl, andra går in i en kyrka därför att det är självklart att göra det när man är på resa. Åter andra går in i en kyrka
för att få veta något om arkitektur och inredning.
En kyrka har budskap att ge och kyrkan och kyrkorummet ger
budskap i form av arkitektur, textilier och föremål.

Welcome
to Karlstad Cathedral. Like all churches, this is a place for worship, peace
and listening. Some people enter a church for this very purpose, others enter because it is natural to do so when travelling, still others enter to learn
something about its architecture and interior.
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Via sacra

Via sacra

Den heliga vägen i Karlstads domkyrka

the sacred road – in Karlstad cathedral

Karlstads domkyrka gestaltar som alla kyrkor den heliga vägen – via
sacra – vägen till altaret. Innebörden i att gå genom domkyrkan är
då också en bild av människans vandring genom livet från tid till
evighet. Att se och uppleva domkyrkans arkitektur, föremål, textilier och mycket mer ger anledning till ref lektion över det egna livet.
Vandringen genom Karlstads domkyrka går från väster mot öster – den uppgående solen – och den börjar med stensättningen i
väster.

Karlstad Cathedral, like all churches, illustrates the holy path. The signifi-

Stensättningen

Den går från gatan, leder fram till domkyrkans port och den har symboler med kristen innebörd. Den lades 1916 vid den renovering som
gjordes då efter domkyrkans brand 1865.
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cance of walking through the cathedral becomes an illustration of man’s
way through life from our time to eternity. To see and experience the cathedral architecture, its fittings, textiles and much more provides an opportunity to reflect over one’s own life.
The walk through Karlstad cathedral proceeds from west to east – the
course of the rising sun – and begins at the stone paving in the west.
the stone paving
The paving starts from the street and leads towards the cathedral portal
with its Christian symbols. It was laid in 1916 in connection with the renovation after the cathedral fire in 1865.

Symbolerna i stenläggningen
The symbols in the paving

Årtalet 1916 anger när
stensättningen gjordes.
The year 1916 marks when
the paving was made.
Skadad symbol som eventuellt
kan vara nattvardsbordet.
Damaged symbol, maybe the
Communion table.

Latinskt kors.
Latin cross.

Kristusbild.
Picture of Christ.

Treenigheten.
Trinity.

Himlastegen.
Ladder to heaven.

Offerlammet.
The sacrificial lamb.

Dopfunt.
Baptismal font.

Grekiskt kors.
Greek cross.
k arlstads domk yrk a
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Interiör i vapenhuset.
Interior of the porch.
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Det första rummet du kommer in i är vapenhuset

Du ser ett målat fönster med texten: ”Gud såg att allt som han
hade gjort var mycket gott”. 1 Mos 1:31
Fönstret talar om världens skapelse. Det vill åskådliggöra Guds
avsikt med skapelsen. Gud och människa, djur och natur skulle
leva i trygghet och harmoni med varandra. En fullkomlig helhet.
Men helheten och harmonin trasades sönder. Ansvar för skapelsen ersattes av utnyttjande. Fruktan, lögn, skuld, våld och död
blev skapelsens och människans lott att leva med. Trots det finns
en längtan efter ett helt och oskadat liv kvar och denna längtan
bär vi alla med oss.

The first room that you enter is the porch
You can see a stained-glass window with the text: God looked at everything
he had made, and he was very pleased! Genesis 1:31.
The window depicts the creation of the world. It illustrates God’s intention with the creation. God and man, animals and nature should live in
peace and harmony with one another.
But the fullness and the harmony were torn to pieces. Fear, falsehood,
sin, violence and death became the fate with which man had to live. In spite
of this there remains a longing for a full and unbroken life and this longing
we all carry with us.

Skapelsens fönster i vapenhuset, skapat av Madame Glas i Klässbol.
The window of the Creation in the porch, created by Madame Glas in Klässbol.
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Biskopen i Karlstad J A Eklund skrev 1909
psalmen ”Fädernas kyrka i Sveriges land”

Gustaf Fröding är författare från
Värmland och har skrivit dikten
”Saul och David”

Ps 90:4.Den oändliga tiden symboliseras av mayakulturens oändlighetstecken ”Bakthun”

Lammet och segerfanan är
Karlstads stifts sigill. Joh 1:29

Den nordligste församlingen i stiftet heter
Norra Finnskoga. Dess kyrka brann 1968.
En ny byggdes upp och på dess altare står
ett altarkors med Guds öga i centrum och
en törnekrans runt om

Här ser vi det kinesiska tecknet
KUE. Det påminner om mission i
Kina från 1500-1900-tal
Joh 6:9 Jesus bespisar 5 000 män

Tecknet AUM är indiskt och
betecknar ”Den högste”

Joh 22:13 Jesus Kristus är den förste och
den siste precis som A och O är början
och slutet på det grekiska alfabetet

tympanonreliefen

Ovanför ingången till kyrkorummet finns en tympanonrelief med temat Kristus i mänsklighetens
historia. Den har Kristusmonogrammet i centrum
och runt omkring en mängd små bilder. Tympanonreliefen gjordes i samband med restaureringen 1967-68 av konstnären Heinz Decker och bilderna tolkades då av Bertil Edgardh och nu av författaren.
There is an English version on pages 210-211.
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”Hoc est”(detta är min kropp) Jesu
ord vid nattvardens instiftande

Jesu Kristi törnekrona är tecknet
för Jesu Kristi försoningslidande

Notbilden är från J S Bach Matteuspassionens koral Herzliebster Jesu

Klotet är en evighetssymbol
och korset ett tecken för
Jesu frälsningsgärning

Det allseende ögat är en symbol
inte endast för kristendomens gud
utan även för Egyptens solgud

Örnen är Värmlands
vapen alltsedan 1567

Scaraben är i egyptisk
religion ett tecken för
evigheten

Värmlänningen och historieprofessorn E G Geijer 1783-1847
företrädde både den politiska liberalismen och den religiösa
liberalismen vilket syns i boken ”Människans historia”

Värmland och Dalslande utgör Karlstads
stift. Dalslands vapen är en tjur
Tingvalla bytte namn till
Karlstad genom den blivande
kungen Karl IX:s beslut 1584
Järnhanteringen har varit viktig för Värmland och
här visas bruksstämpeln från Geijersholm

Konsekrationskors från Lojsta
kyrka på Gotland målat under
senare delen av 1400-talet

Detta är ett kinesiskt tecken som betyder både barn och vishetslärare. Det är
en parallell till Jesu ord i Mt 18:1-5

Martin Luther 1483-1546 skapade
sitt eget tecken, Lutherrosen.
Den har ett svart kors i ett rött
hjärta insatt i en vit ros

Lk 2:19 Mariamonogram
Bilden föreställer ”väduren som utspyr blixten”.Den
är hämtad från Dahomey på Afrikas västkust och vill
påminna om missionens arbete i denna världsdel

Duvan är en symbol för
den helige Ande

Birgittinernunnor bär på ett huvuddok med
fem röda kors som betecknar Jesu fem sår

Figuren pekar på gudsföreställningen hos Navajo-stammen som
är en indianstam i Nord-Amerika

Skeppet är en bild för kyrkan ”som styr
över tidens stormiga hav mot evighetens
strand”. Denna bild är tagen från Sparlösastenen i Västergötland.

Värmlandsförfattaren och nobelpristagaren Selma Lagerlöf hade alltid relligiösa motiv med i sitt författarskap.
Så också i boken Jerusalem

De tre österländska stjärntydarna
följer stjärnan Mt 2:1-12

Skiss av Leonardo da Vinci 1489 över en kyrka
som ska byggas.Symbolen pekar på att kristen
tro har varit drivkraften till att förkunna och
bygga kyrkor över hela världen

Gud som himmelens och jordens skapare
symboliseras här av jordklotet med de fyra
elementen eld, luft, vatten och jord
k arlstads domk yrk a
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Nästa rum är kyrkorummet

Kyrkorummets budskap till oss människor kan sammanfattas i bibelordet: ”Gud, min Gud, dig söker jag, min själ törstar efter dig.
Då skådar jag dig i helgedomen, jag ser din makt och din härlighet”. Ps 63:2-3
Gud är här närvarande i helighet och närhet. Gud står på människans sida och delar våra villkor. Kyrkorummet är våra livs rum
och platsen för tacksamhet, tacksägelse, glädje och lovsång för att
livet är oss givet.
Men kyrkorummet är också platsen för klagan, förtvivlan, vrede, uppgörelse och sorg då livet blir obegripligt och det som är ont

22
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och svårt drabbar oss. Kyrkorummet är därför den plats där man
kommer livets gåta närmast.
Här finns kraft att hämta främst i gudstjänsten. Den heliga vägen – via sacra – går fram till altaret, måltidsbordet. Där samlade
Jesus sina lärjungar den sista kvällen i sitt liv på jorden och instiftade nattvarden för vår skull. Gåvorna i nattvarden ger kraft och
mod att fortsätta den egna livsvandringen.
Att gå runt i domkyrkan och stanna vid de olika miljöerna av föremål och tecken ger information om historia. Det ger också anledning till ref lektion och fördjupar innebörden i helig vandring.

Panorama över kyrkorummet.
Panoramic view of the interior.
The Interior of the cathedral
Its message to us could be summarized in the words of Psalm 63:1-2: “O God,

ficulties afflict us. The church is therefore the place where we can come closest

you are my God, and I long for you. My whole being desires you ... Let me see

to life’s mystery.

you in the sanctuary; let me see how mighty and glorious you are.”
God is present in holiness. God is on our side. The church is a room for our
lives, a place for thanksgiving, joy and songs of praise for the gift of life.
But the church is also a place for lament, despair, anger, settlement of disputes, for sorrow, when life becomes incomprehensible and when evil and dif-

There is energy here, in the church service. The holy path – via sacra – leads
up to the altar. Jesus gathered his disciples here for the last supper. The gift of
communion gives you strength to continue in your life’s journey.
Walking around the cathedral you can learn about its history. You can also
reflect on the deeper meaning of the holy path.

k arlstads domk yrk a
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Miljöer i domkyrkan

Inside the cathedral

Centralaltaret från väster

Central altar from the west

Altaret är Kristusnärvarons centrum i kyrkorummet. Kring bordet
samlade Jesus sina lärjungar och instiftade nattvarden, som alltsedan dess firas i den kristna församlingen.
Centralaltaret har formen av ett stenbord. Det är tillverkat av
Gotlandskalksten och är ritat av arkitekten Curt von Schmalensee.
Det uppfördes i samband med restaureringen 1967-68 och förebilden
är tabernaklets brännoffersaltare i Gamla Testamentet.
Altarbrunet (kantbeklädnaden) är rött med eldslågor, vilket är
pingstens och den helige Andes färg. Textilierna skapades av textilkonstnären Anna-Lisa Odelqvist-Kruse, Stockholm. Ett kors med
kristallprismor från Orrefors utfört av konstnären Jan Brazda hänger över altaret. De sex höga ljusstakarna skänktes till domkyrkan
1917 av barnen till gruvdisponenten Johan Edvard Jansson och
hans maka.
Där står också en ljusstake i glas med formen av Karlstads stift
och med symbolen den helige Andes låga. Ljusstaken, som alla församlingar fick som gåva, skapades 1993 i anledning av 400-årsjubileet av Uppsala möte.

The high altar, representing the table around which Jesus gathered his disciples and held the first communion, is the focus for Christ’s presence inside
the cathedral. Designed by Curt von Schmalensee and made of Gothland
limestone, it was installed in 1967-68.
The altar textiles were created by Anna-Lisa Odelqvist-Kruse. The red
and gold colours on the altar cloth represent the Pentecost and the Holy
Spirit. A cross with crystal prisms made of Orrefors glass, designed by Jan
Brazda, hangs above the altar. The six candlesticks were donated to the
cathedral in 1917 by the children of J. E. Jansson, the manager of a local
mine.
There is another candlestick in the shape of the parish of Karlstad bearing the symbol of the flame of the Holy Spirit. This candlestick was donated
in 1993 to mark the 400th anniversary of the Uppsala Synod, which cemented the position of the Lutheran faith in Sweden.
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Kontraktsprosten Sture Rolfhamre överlämnar gåvan från
Sydafrika till biskop Borgenstierna vid prästmötet 1965.
Dean Sture Rolfhamre presenting a gift from South Africa to
Bishop Borgenstierna in 1965.

Centralaltaret från öster

Vid restaureringen 1967-68, då centralaltaret sattes, in fick man
detta kyrkorum i östra korsarmen för mindre gudstjänster som till
exempel veckomässor, temagudstjänster och föredrag.
Altarbrunet är grönt under Trefaldightestiden och har här treenighetstecknet i mitten. I golvet är en rödbrun sten inlagd. Den
är en tacksamhetsgåva från Sydafrika till domkyrkan för det stöd
på 90 000 kr som man hade fått från Karlstads stift. Därmed kunde man uppföra en kyrka i stadsdelen Vereeniging i Johannesburg.
Det innebar också ett stöd från stiftet i kampen mot apartheid. Bilden visar hur missionären och kontraktsprosten Sture Rolfhamre
överlämnar stenen till biskop Borgenstierna i samband med prästmötet 1965.

Central altar from the east
During the 1967-68 restoration, this area was created in the eastern transept for smaller groupings such as weekly services and presentations.
The red-brown stone in the f loor is a thank you for the SEK 90,000
raised by the parish of Karlstad which helped to build a church in the
Vereeniging district of Johannesburg, South Africa, and which was also
a signal of support in the fight against apartheid. The picture here shows
missionary and Dean Sture Rolfhamre presenting the stone to Bishop Borgenstierna in 1965.
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Predikstolen

The pulpit

Predikstolen är platsen för förkunnelse och undervisning. Bibelordet från 1 Sam 3:10 som står på väggen bakom prästen talar om
uppdraget som Samuel fick, vilket var att framföra budskap från
Gud och som prästen nu har att utföra.
Den ritades av arkitekten Erik Palmstedt och tillverkades delvis
i Stockholm och delvis i Karlstad. Den hör ihop med omgestaltningen av domkyrkan som i princip var avslutad i och genom invigningen 1792. Timglaset och den trearmade ljusstaken är från
1790-talet. Den sistnämnda var en personlig gåva från arkitekten i
anledning av sonen Carls födelse, han som senare grundade Chalmers tekniska högskola i Göteborg.
Predikstolen bär främst nyklassicismens karaktär men där finns
även rokokons dekorationsstil och inslag från barocken med änglahuvuden och molnformationer. Klotet och korset överst påminner om evigheten, uppståndelsetron och Kristi seger. De förgyllda
rundlarna på predikstolens tak och predikstolens korg påminner
om Jesu fem sår. Inuti predikstolens tak hänger Andens duva. Korgen har lagens tavlor med de tio budordens krav som Jesus Kristus
har uppfyllt och därför ligger korset utanpå omslutet av lagerkransen som är en symbol för odödlighet. Längst ned har predikstolen
en pinjekotte som en bild för liv.

The pulpit is a place for preaching and instruction. The words of 1 Samuel
3:10 on the wall above the pulpit remind the priest of Samuel’s calling,
which was to preach the word of the Lord.
Designed by Erik Palmstedt and made partly in Stockholm and partly
in Karlstad, the pulpit fits into the style of the cathedral that was inaugurated in 1792. The hour glass and the triple-armed candlestick are from this
period. The latter was a gift to mark the birth of Carl, the architect’s son.
The main architectural style of the pulpit is neoclassical, but there are
examples of rococo decoration and the angel heads and clouds are baroque.
The globe and cross suggest eternity, the resurrection and the victory of
Christ. The gilt roundels denoting the five holy wounds may be seen around
the roof of the pulpit, together with the holy dove. The cross outside the pulpit is surrounded by a laurel wreath, a symbol of immortality denoting that
Jesus Christ has met the requirements of the ten commandments, which
are also depicted around the pulpit. The pine cone beneath the pulpit is a
symbol of life.
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Högaltaret

The High Altar

Högaltaret och predikstolen var de viktigaste delarna i den stora
omgestaltningen av domkyrkan i nyklassicistisk stil. Den gjordes
1790-1792 genom arkitekten Erik Palmstedt och med kungen Gustaf III:s godkännande.
Koret och altaret skulle i enlighet med tidens stil var upphöjt
över det övriga kyrkorummet vilket blev fallet här. I centrum står
ett grovt och förgyllt kors som symbol för Kristi seger genom uppståndelsen från de döda. Det, liksom altaret med Kristusmonogrammet, gjordes av ornamentbildhuggaren Jean Baptist Mareliez. På
korväggen finns till vänster en bild med en tallrik, patenen, för nattvardsbrödet och till höger en kalk för nattvardsvinet. Två änglagestalter finns med och dessa skapades av skulptören Johan Tobias Sergel. Ängeln till vänster symboliserar Tron och den till höger
Andakten.
Altaret borde ha gjorts i italiensk marmor men då man inte hade
råd med det målades altaret i gulvit marmorliknande färg.

The high altar and the pulpit were the key elements in the neoclassical
styling of the cathedral. The construction was carried out in 1790-1792
under the guidance of the architect, Erik Palmstedt, with the approval of
King Gustaf III.
The choir and altar were raised above the rest of the interior. In the
middle is a rough, gilded cross, symbolizing Christ’s resurrection, made by
Jean Baptist Mareliez. On the choir wall there is a picture of a plate, for the
communion bread, and a picture of a chalice, for the wine. There are also
two angels made by the sculptor, Johan Tobias Sergel. The angel to the left
symbolizes Faith, and the one to the right Devotion.
Since genuine Italian marble was too expensive, the altar was painted
to look like marble.
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Dopplatsen

Domprosten Staffan Kvassman döper Nora Engh Greve vid dopplatsen i koret. Föräldrarna heter Carl Engh och Monika Greve.
Faddrar är Evelina Björnsson och Simon Göransson. Släktingar
och vänner deltar i dopgudstjänsten.
Dopplatsen i koret tillkom 1967-68. Dopfunten med sin silverskål ritades av arkitekten Curt von Schmalensee. Den gjordes i
glas och granit av Rejmyre glasbruk. Silversmeden Lars Fleming,
Stockholm, gjorde golvljusstaken i silver och Andens duva skapades av keramikern Else Adrian, Göteborg.
Domprosten bär domkyrkans korkåpa skapad av Anna-Lisa
Odelqvist-Kruse 1987.

The Font
Dean Staffan Kvassman baptizes Nora Engh Greve at the cathedral’s font
in the presence of Nora’s parents, Carl Engh and Monika Greve, godparents Evelina Björnsson and Simon Göransson, friends and relatives.
The baptismal font was placed in the choir in 1967-68. The font with
its silver bowl was designed by the architect, Curt von Schmalensee. It was
made in glass and granite by the Rejmyre glass works. Silversmith Lars
Fleming made the silver candlestick, while the Holy Dove was made by Else
Adrian. The dean is wearing a choir cape made by Anna-Lisa OdelqvistKruse in 1987.
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Biskopsbänken

Bishop’s pew

Biskopsbänken är unik bland domkyrkorna i Sverige. Den var avsedd för biskopen med familj. Biskop Herman Schröderheim beställde och betalade den och arkitekten Erik Palmstedt ritade den.
Den gjordes i Stockholm och var färdig 1794. Med placering på
en sockel ställdes den på det sydöstra hörnet i kyrkan mitt emot
predikstolen. Utformningen och placeringen markerade biskopens
uppdrag att vaka över prästen och hans församling. Det tydliggjordes också genom de bibelhänvisningar som finns på den:

The bishop’s pew in Karlstad Cathedral is unique among Sweden’s cathe-

Ps 123:1: ”Jag lyfter min ögon up til Dig, Du som i himmelen sitter.”

drals. It is reserved for the bishop and his family. Bishop Herman Schröderheim ordered and paid for it, Erik Palmstedt designed it. It was made in
Stockholm in 1794. Mounted on a base, it was sited in the south-west corner
of the church, opposite the pulpit. This location signaled the bishop’s function of guarding over the priest and his parish. There are three quotations
from the Bible on the pew – Psalms 123:1, 4 Moses 18:5, and Apostles
20:28. The pew was moved during the renovation of 1967-68, making way
for the organ.

4 Mos 18:5: ”Så akter nu uppå helgedomens tjenste, och uppå altarens
tjenste, att icke mer en wrede kommer öfwer Israels barn.”
Apg 20:28: ”Så hafwer nu akt på eder och på allan hjorden i hwilkom
den Helige Ande hafwer eder satt till Biskopar att regera Guds församling, hwilka han hafwer förwärfwat med sitt blod.”

Vid renoveringen och omgestaltningen 1967-68 f lyttades biskopsbänken och gav plats för kororgeln.
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Ljusträdet

The tree of light

Ljusträdet i norra korsarmen är gjort i järnsmide av konstsmeden
Örjan Holm, Lungsund, 1998. Järnhanteringen vid de många bruken var tidigare något typiskt för Värmland. Det har formats som
ett olivträd som är ett karaktäristiskt träd för Israel. Det var bland
olivträden i Getsemane som Jesus utkämpade kampen och fick
kraft inför lidandet och korsdöden.
Detta ljusträd har 137 ljus, ett ljus för varje församling som
fanns i Karlstads stift 1998. I dess mitt står Kristusljuset som besökaren kan tända sitt böneljus på och påminnas om Jesu ord: ”Jag
är världens ljus”. Att tända ett ljus är för många besökare ett sätt att
uttrycka sin oro, förtvivlan och sorg. Men det är också ett sätt att
uttrycka sin glädje, tacksamhet och förtröstan på Guds omsorg.
I boken som finns vid ljusträdet formulerar besökare genom böner sina djupaste tankar.

The tree of light in the northern transept was made from wrought iron by
Örjan Holm in 1998. Iron is strongly linked to the province of Värmland
through a long history of mining and iron mills. The tree is modeled on an
olive tree, a common tree in Israel. It was among the olive trees of Gethsemane that Jesus spent his final night of anguish and gathered strength
before his crucifixion.
This tree has 137 candles, one for each parish in the diocese of Karlstad
in 1998. In the middle is a candle for Jesus, which the visitor may light
and be reminded of Christ’s words: “I am the light of the world”. For many
people, lighting a candle is a way of expressing anxiety, despair and grief.
But it may also be an expression of joy, thankfulness and trust in God’s
benevolence.
In the book beside the tree, guests may share their deepest thoughts.
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De två ikonerna på ömse sidor om altaret är kopior av originalen som finns i Danilovklostret i Moskva.
Ikonen till vänster är Maria, ömhetens moder, och den till höger är ärkeängeln Mikael.
The two icons on each side of the altar are copies of originals found in the Danilov Monastery in Moscow.
The icon on the left is Mary, the mother of tenderness, and the icon to the right is Archangel Michael.
38
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Uppenbarelsens kapell

The chapel of revelation

I södra korsarmen under det östra fönstret kan besökaren finna en
stunds vila och meditation i Uppenbarelsens kapell. Det inrättades
vid renoveringen 1997-1998. Ikonmålaren Kjellaug Nordsjö, Arvika, målade triptyken och snickaren Yngve Norrby gjorde den av
virke från 1500-talet, med en mittendel och två f lyglar som stängs
under passionstiden. Texterna är valda av Harry Nyberg. Ikon betyder bild och kommer från ortodoxa kyrkan. Ikonen sägs vara både
”hjärtats öga” och ”ett fönster mot himlen.”Alla färger och former
bär djup religiös symbolik. Att kapellet har fått namnet Uppenbarelsens kapell hör ihop med texten i fönstret ovanför. Evangelisten
vill säga: ”Ingen har sett Gud men Jesus Kristus har uppenbarat och
talat om för oss hur Gud är”.

In the southern transept beneath the eastern window, the visitor may rest

Framför triptyken står ett altare:

Den som är uppmärksam ser att Jesusbönen från Mt 15:22 är inristad i frisen: ”Herre Jesus Kristus Guds son förbarma dig över mig”.
Den kämpande, prövande och sviktande tron ber ofta den här bönen och den är känd från 500-talet i Katarinaklostret i Sinai.
Triptykens mitt:

Den uppståndne Jesus Kristus med ärkeänglarna Mikael och Gabriel. Joh 11:25: Jesus sade: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som
tror på mig skall leva om han än dör”.

and find time for contemplation in the chapel of revelation, which was
established during the renovation of 1997-98. Kjellaug Nordsjö, an icon
painter, painted the triptych, which was made by Yngve Norrby of wood
from the 16th century, with a central panel and two outer panels which are
closed during the Passion. The texts were chosen by Harry Nyberg. Icons,
which come from the Orthodox church, are considered to be both the eye
of the heart and a window to heaven. The colours and shapes have deep
religious significance. The name ‘Revelation’ links to the text in the window
above. The Evangelist says: ‘No-one has seen God, but Jesus Christ has
revealed to us how God is.’

In front of the triptych is an altar:
Engraved in the frieze is the prayer from Matthew 15:22 – “Lord Jesus
Christ, son of God, have mercy on me”. People who struggle and fail with
their faith often say this prayer that was known to be said at Saint Catherine’s Monastery in the Sinai peninsula in the 6th century.

The centerpiece of the triptych:
The risen Christ with the archangels, Michael and Gabriel. In John 11:25,
Jesus says “I am the resurrection, and the life: he that believeth in me,
though he were dead, yet shall he live.

Övriga mittenbilder:

Det förlorade fåret. Lk 15:1-7. Jesus sade: ”Om någon av er har
hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det?”
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Den förlorade sonen. Lk 15:11-32. Fadern sade: ”Min son var
död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen”.
Jesus och äktenskapsbryterskan. Joh 8:1-8. Jesus såg upp och sade
till henne: ”Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde
dig?” Hon svarade: ”Nej herre. Jesus sade: Inte heller jag dömer dig.
Gå nu, och synda inte mer”.
Jesus och den samariska kvinnan. Joh 4:1-42. Jesus sade till henne: ”Om du visste vad Gud har att ge...”
Vänstra flygeln

Övre bilden: Jesu födelse Lk 2:1:-20 Ängeln sade till herdarna:
”Var inte rädda! I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han
är Messias, Herren”.
Nedre bilder: Bebådelsen Lk1:26-38. Maria sade: ”Jag är Herrens
tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt”.
Maria och Elisabets möte. Lk 1:39-56. Då sade Maria: ”Min
själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud min frälsare”.
Högra flygeln

Övre bilden: Jesus tvättar lärjungarnas fötter Joh 13:4-17. Han sade:
”Om nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter, är
också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel, för att ni ska göra som jag har gjort med er”.
Nedre bilder: Brödundret Joh 6:1-13. Jesus tog brödet, tackade Gud
och delade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna så mycket de ville ha.
Synagogföreståndarens dotter Lk:8:40-56. Jesus sade till synagogföreståndaren: ”Var inte rädd, tro bara, så skall hon bli hjälpt”.

40
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Other images in the centerpiece:
There is an image of the parable of the lost sheep with reference to Luke
15:1-7, and an image of the parable of the lost son with reference to Luke
15:11-32. There are also images of Jesus with the woman taken in adultery
(John 8:1-8) and Jesus with the woman of Samaria (John 4:1-42).

Left panel
The image at the top shows the birth of Christ with reference to Luke 2:120. The images below are of the Annunciation (Luke 1:26-38) and the
meeting between Mary and Elisabeth (Luke 1:39-56).

Right panel
The image at the top shows Christ washing the feet of the disciples, with
reference to John 13:4-17. The images below are of the miracle of the loaves
(John 6:1-13) and of the daughter of the ruler of the synagogue (Luke
8:40-56).

Uppenbarelsens kapell under Uppenbarelsens fönster i södra korsarmen.
The Chapel of Revelation beneath the
Window of Revelation in the southern
transept.
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I ljusets tecken.
The symbol of light
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Krucifix.
Crucifix.

I Guds tecken.
The symbol of God.

Tre tavlor i södra korsarmen

Three pictures in the southern transept

Dessa tavlor av den ryska konstnären Ludmila Pawlowska inköptes i samband med utställningen Måleri/skulptur 2007. Tavlorna
är inspirerade av ryska ikoner.

These paintings by the Russian artist, Ludmila Pawlowska, were acquired
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in 2007. The paintings are inspired by Russian icons.

Barnhörnan

Vid renoveringen 1997-98 togs bänkar bort längst ned i kyrkan. Då
blev det möjligt att göra i ordning denna barnhörna med stolar,
bord och tavla för barnteckningar. Därmed underlättade det för
barnfamiljer att vara med i gudstjänsten och även att ha med barnen i nattvardsfirandet.
Children’s corner
During the renovation of 1997-98 benches from the back of the cathedral
were removed, and a corner was organized with tables and chairs so that
children could come and do drawings. This made it easier for families to
bring their children along to services in the cathedral.
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Kyrkskeppet i norra korsarmen är en modell av slupen La Martine som
byggdes på Värmlandsnäs 1848. Den byggdes sedan om till galeas 1905.

Kyrkskeppet i södra korsarmen är en modell av
galeasen Paul som byggdes på Värmlandsnäs 1903.

The ship in the northern transept is a model of La Martine, a sloop built in
Värmlandsnäs in 1848. It was converted into a schooner in 1905.

The ship in the southern transept is a model of Paul,
a sloop built in Värmlandsnäs in 1903.

I domkyrkans tak hänger två kyrkskepp skänkta av makarna Per
Jan och Monica Wållgren år 2000.
Kyrkskeppen är inte bara vackra inslag i kyrkorummet. De är
också kristna symboler för Kyrkan och det kristna livet. Bilden av
Kyrkan som ett skepp har tidiga rötter i kristendomen. Redan i fornkyrkan förknippades Kyrkan med Noas ark. Arken symboliserade
Kyrkan och Jesus Kristus var dess kapten.
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The two model ships hanging from the ceiling inside the cathedral were
donated by Per-Jan and Monica Wållgren in 2000.
In addition to being an attractive adornment, the ship is a Christian symbol of the church and the Christian life. The symbol of the ship as a church
has a long tradition. The earliest places of worship were associated with Noah’s Arc. The arc symbolized the church, and Jesus Christ was its captain.

Ljuskronan med åtta ljushållare på läktaren i norra korsarmen har texten ”Gud
till ära kyrkan till prydnad förärad av
Johan Grund 1703”. Han var vågmästare
i Karlstad.
The chandelier with eight candleholders
in the northern transept was donated to
the old cathedral in 1703 by Johan Grund,
the town’s weighing official.

Kyrkostämman beslutade 1906 att låta göra denna dopfunt efter en
ritning av teckningsläraren Karl Hugo Segerborg, Karlstad.
In 1906 the church meeting agreed to make this baptismal font based
on a drawing by Karl Hugo Segerborg, an art teacher in Karlstad.

Ljuskronan med 24 ljushållare i norra korsarmen var en gåva 1642 till den gamla
kyrkan från rådmannen Oluf Eriksson och
hans maka Kjerstin Bengtsdotter.
The chandelier with 24 candleholders in the
northern transept was donated to the old
church in 1642 by a councilor, Oluf Eriksson
and his wife, Kjerstin Bengtsdotter.
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Biskop J A Eklund har troligen valt bibelcitaten
till domkyrkans fönster.
Bishop J. A. Eklund probably chose the biblical
quotations in the cathedral windows.

46
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En bönevandring mellan
domkyrkans fönster
Domkyrkan 1730 hade tjugo stora fönster delvis efter förebild från
Kungsholms kyrka i Stockholm.
De stora fönstren med klarglas var inte enbart ett uttryck för tidens
kyrkobyggnadsstil utan gav också uttryck för budskapet att Guds nåds
ljus uppfyller kyrkan precis som solens ljus.
Så var det från 1730 men senare murades f lera fönster igen. Vid
restaureringen 1915-1916 fick fönstren antikglas och sex av fönstren
försågs med bibelord sannolikt valda av biskop J A Eklund.
I anledning av 400-års jubileet av Uppsala möte 1993, som firades i hela Svenska kyrkan, publicerades häftet ”Bedjare i Karlstads
domkyrka” och därifrån är bönerna hämtade.
Fönstrens bibelord och bönerna vill ledsaga Dig runt i domkyrkan med början i fönstret ovanför altaret i Uppenbarelsens kapell
i södra korsarmen.

The cathedral windows
as stages of prayer
In 1730 the cathedral had twenty large windows similar in design to those
in Kungsholm Church in Stockholm.
These windows originally held panes of clear glass, although over the
years several of them were filled in. During the restoration of 1915-1916,
antique glass was introduced and texts from the Bible chosen by Bishop
Eklund were engraved into six of the windows.
The words can be used as prayers to accompany you as you proceed
round the cathedral. They begin with the window above the altar in the
Chapel of Revelation in the southern nave.
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Uppenbarelsens fönster

Den enfödde sonen som är i faderns sköte
han har kungjort vad Gud är. Joh 1:18
Bön:
Herre uppenbara vem Du är för mig
så att jag får uppleva
Din storhet
Din kärlek
och Din avsikt med mitt liv.

The window of the revelation
The only Son, who is the same as
God and is at the Father’s side,
he has made him known. John 1:18
Prayer:
Lord, reveal to me who You are
so that I may see
Your greatness
Your love
and Your intention with my life.

48
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Försoningens fönster

Han är försoningen
för våra synder, ja icke allenast
för våra utan ock för hela världens. 1 Joh 2:2
Bön:
Herre lyft av mig all synd och skuld
för Jesu Kristi försonings skull.
Uppenbara försoningens rikedom
för en trasig och skuldtyngd värld.

The window of reconciliation
Christ himself is the means
by which our sins are forgiven
and not our sins only
but also the sins of everyone. 1 John 2:2
Prayer:
Lord, relieve me of all sin and guilt
for the sake of the reconciliation through Jesus
Christ.
Reveal the abundance of reconciliation
for a world torn and weighed by guilt.
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Det eviga livets fönster

Den gåva som Gud av nåd giver
är evigt liv i Kristus Jesus
vår herre. Rom 6:23
Bön:
Tack för nådegåvan att redan här på jorden
få äga det eviga livet.
Det ger mig mod, kraft och hopp.

The window of eternal life
God’s free gift
is eternal life in union with Christ Jesus
our Lord. Rom. 6:23
Prayer:
Thank you for the merciful gift
that already here on earth
we possess life eternal.
It gives me courage, strength and hope.

50
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Vårt livs fönster

Vårt liv varar sjuttio år eller åttio år
om det bliver långt. Ps 90:10
Bön:
Tack för att livet är mig givet.
Tack för att jag får ta emot dess dagar och år,
sorger och glädjeämnen tillsammans med Dig.

The window of our life
Seventy years is all we have - eighty years,
if we are strong. Psalms 90:10
Prayer:
Thank you for the life that has been given to me.
Thank you for these days and years,
sorrows and rejoicings together with You.
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Sanningens fönster

Den som syndar, han skall dö. Hes 18:20
Bön:
Du vet allt om mig av
trasighet och otillräcklighet.
Förbarma Dig över mig.

The window of truth
The person who sins is the one who will die. Ezekiel 18:4
Prayer:
You know all about my
brokenness and insufficiency.
Have mercy on me.
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Längtans fönster

Min själ törstar efter Gud
efter den levande guden. Ps 42:3
Bön:
Släck min törst efter Dig.
Låt mig få förundras över Din gränslöshet,
omslutas av din närhet och
leva i evighet hos Dig.

The window of longing
I thirst for you
the living God. Psalms 42:2
Prayer:
Quench my thirst for You.
Let me marvel at Your boundlessness,
let me be encompassed by Your nearness and
live in eternity with You.
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Församlingen hälsar stående vid gudstjänstens början processionen med Kristussymbolen buren av en
kyrkvärd. Processionskors- och stavar är designade av silversmeden Anna-Stina Åberg, Nyköping.
The congregation stands to welcome the symbol of Christ carried by a churchwarden. The cross and candleholders were designed by silversmith Anna-Stina Åberg, Nyköping.
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Kyrksilvret
Kyrkans silver symboliserar det människor
i glädje och tacksamhet och till minne velat ge kyrkan att användas till Guds ära. Av
domkyrkans silver har många föremål förkommit i bränderna, stölderna och av pietetslöshet. Men oupphörligt har enskilda
och företag skänkt och därmed förnyat och
förskönat gudstjänstens upplevelse.
The church silver symbolizes the spirit of those
individuals who for reasons of joy, gratitude
or memory have wanted to donate items to
the church that may be used for God’s glory.
Many of these treasures have been lost due to
fire, theft or irreverence. But individuals and
businesses have unceasingly made donations
that have helped to renew and beautify the
experience of worship.

Domkyrkans brudkrona skänktes till domkyrkan vid 200-årsjubiléet 1930
av Hugo och Helfrid Severin i anledning av deras silverbröllop. Brudkronan
i förgyllt silver med bergkristaller är ritad av konstnären Oskar Jonsson,
Karlstad, och gjord av guldsmeden Thure Ahlgren, Karlstad.
The cathedral’s bridal crown was donated to the cathedral on its 200th anniversary in 1930 by Hugo and Helfrid Severin in connection with their silver
wedding anniversary. The crown is gilded with silver and has rock crystals. It
was designed by Oskar Jonsson and made by Thure Ahlgren in Karlstad.
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Vinkannan gjordes 1768 av två vinkannor
från 1600-talet genom silversmeden Niclas
Warneck, Karlstad. Den ena var skänkt av
lagmannen Mattias Plenningsköld och den
andra av rådmannen Friedrich Straub. En av
inskrifterna på vinkannan är hämtad från 1 Kor
10:16: ”Välsignelsens kalk den vi välsigne, är
icke han Christi blods delaktighet?”
This wine jug was made in 1768 by silversmith
Niclas Warneck, Karlstad, out of two 17th
century jugs. The earlier jugs were donated by
Mattias Penningsköld and Friedrich Straub, two
officials in the town. One of the inscriptions is 1
Cor 10:16 “The cup of blessing which we bless, is
it not the communion of the blood of Christ?”
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Paten i förgyllt silver,
skänkt av superintendenten Bengt Camén 1704.
Paten in gilded silver,
donated by Superintendent
Bengt Camén in 1704.

Nattvardskalk i
förgyllt silver, skänkt
av superintendenten
Bengt Camén 1704.
Kalken gjordes om
1804 av silversmeden Wilhelm Smedberg, Karlstad.
Communion cup, in
gilded silver, donated
by Superintendent
Bengt Camén in 1704.
In 1804 silversmith
Wilhelm Smedberg
of Karlstad, recast
the cup.

Oblatask i förgyllt silver
skänkt av rådmannen
Friedrich Straub 1676.
Wafer container in gilded
silver, donated by alderman
Friedrich Straub in 1676.
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Dopstället gjordes efter ett beslut i kyrkorådet den 21 juni 1791.
Det gjordes i nyklassicistisk stil så att det skulle stämma överens
med omgestaltningen 1790-1792. Symbolerna på dopstället är
många. Tre ben och tre förgyllda cirklar syftar på att det kristna
dopet sker i Faderns, Sonens och den helge Andes namn. Dopstället som man ställer dopskålen på är åttkantigt och syftar på att Jesus uppstod på åttonde dagen – den nya skapelsens dag – och kyrkolagen 1686 föreskrev att barnet skulle döpas inom åtta dagar.
Dopskålen i silver med guldförgyllning är från 1750 och är gjord
av silversmeden Georg (Jürgen) Ernst Went från Göteborg. Den
har motivet Jesu dop och en ingraverad text från Titus 3: ”Efter sin
Barmhärtighet, gjorde han os salige, genom then nya födelsens bad,
ok thent helga andes förnyelse”. Den andra graverade texten säger:
”År 1750 är thetta till åminnelse förärat af Helena Elisabeth Thingberg som burit första barnet till thet heliga dopet uti Carlstads DomKyrka, då samma dag invigdes, den 2 juli 1730”.

The font was built following a decision by the church council on 21 June
1791. It was made in the neoclassical style, to match the renovation of 17901792. There are many symbols on the font. Three legs and three gilded circles symbolize christening in the name of the Father, Son and Holy Ghost.
The font frame has eight edges, symbolizing that Jesus arose from the dead
on the eighth day – the day of new creation – and a law from 1686 prescribed that a new born child should be baptized within eight days.
The silver christening bowl gilded with gold dates from 1750 and was
made by Georg (Jürgen) Ernst West, a Gothenburg silversmith. The theme
is Christ’s christening and the engraved text is Titus 3:5 “According to his
mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the
Holy Spirit;” The other engraved text reads “In 1750 this is in remembrance
of Helena Elisabeth Thingberg, who brought the first child to this holy font
in Carlstad Cathedral on its inauguration day, 2 July 1730.”
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Silversked till kalken, gjord av silversmeden Niclas Warneck, skänkt av superintendenten Nils Lagerlöf 1744.
Silver communion spoon, made by silversmith Niclas Warneck, donated by Superindtendent Nils Lagerlöf in 1744.

Sockenbudstyg med kalk och paten i
förgyllt silver, gjort 1776 av silversmeden
Niklas Warneck, Karlstad.
Portable communion cup and paten in
gilded silver, made in 1776 by silversmith
Niclas Warneck, Karlstad.

Ljussax med ställ, gjord av silversmeden Niclas Warneck, skänkt av borgmästaren Johan Leonard Ringer och hans
maka Engelborg Dionysia Chenon.
Candle scissors, made by silversmith Niclas Warneck, donated by Mayor Johan Leonard Ringer and his wife Engelborg.
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I samband med domkyrkans 200-årsjubileum 1930 gav en
anonym givare denna nattvardsservis i silver skapad av
silversmeden Jakob Ängman, Stockholm.
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In connection with the 200th anniversary of the cathedral in 1930
an anonymous donor gave this communion set in silver made by
silversmith Jakob Ängman, Stockholm.

Dopskål i förgyllt silver som hörde till ett äldre dopställ.
Dopskålen ingick i inventarieförteckningen 1676 och var
skänkt av rådmannen Olof Henriksson och hans maka.

A christening bowl in gilded silver belonging to an old font frame. This bowl
was mentioned in the inventory made in 1676. It was donated by alderman Olof
Henriksson and his wife.
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Kyrksilver skapat och kommenterat av silversmeden och
formgivaren Anna-Stina Åberg, Nyköping

Processionskors i silver
från 1990 på Mariablå stav. Kristusbilden
är den segrande Jesus
Kristus som med öppen famn möter människan. Processionsstavar med ljusmanchetter i silver från 2001.
Silverarbetet är utfört
av Karl-Axel Karlsson.
The procession cross
in silver on a blue rod
dates from 1990. The
victorious Jesus Christ
welcomes people with
open arms. The procession rods with candlesticks in silver are from
2001. The silverwork
was carried out by
Karl-Axel Karlsson.

När jag såg kyrkorummets nyklassicistiska karaktär i vitt och guld, blev det
för mig självklart att nattvardssilvret ska ha rikligt med tydliga förgyllningar. Jag ville också ge locken till vinkannan och oblatasken gyllene bågar,
som ska föra tankarna till högkorets skulpturala form av den jord vi vandrar på, men också till Golgatas kulle. Bågarna är krönta med gyllene kors.
Nattvardsservisen består av kalk, paten, vinkanna och oblatask. Kalkens
delar är liknande dem vi ser i en medeltida kalk: cuppan, halsen, noden
och foten. Cuppan är rund och vid med mjukt utsmidd mynning, drickvänlig men samtidigt rymlig nog för intinktion, när nattvardsgästen själv doppar brödet i vinet. Cuppan är invändigt förgylld. Patenen, måltidens tallrik,
har brett brätte och djup förgylld spegel. Den ovala oblataskens lock står
under måltiden, med sitt gyllene kors, på altaret.
Ännu en kalk och paten ingår i domkyrkans nattvardsservis. De skänktes fjärde söndagen i advent, Marias söndag år 2009, av kyrkvärden Aina
Svensson.
Silverarbetet är utfört av Maks Krizan.
Anna-Stina Åberg, a silversmith and designer from Nyköping, on
the churc silver
When I saw the neoclassical style of the interior of Karlstad Cathedral, and its
white and gold colours, I realized that the communion silver should be rich in bright
gilding. I wanted to add golden arches to the communion jug and wafer container
which would take the mind to the high choir’s sculptural representation of the world we
wander in, but also to the hill of Calvary. The arches are crowned with golden crosses.
The communion service comprises a cup, paten, wine jug and wafer container. The
sections of the cup remind us of a medieval chalice: cup, neck, node and foot. The cup
is round and has a soft rim. It is easy to imbibe from, while also facilitating intinction,
when the receiver of communion dips the wafer in the wine. The interior of the cup is
gilded. The paten has a broad rim and a deep, gilded mirror. The oval wafer container
has a lid that stays open during communion, with its gilded cross, on the altar.
A further cup and paten are included in the cathedral’s communion service. They
were donated on the fourth Sunday in Advent 2009 by churchwarden Aina Svensson.
The silver working was done by Maks Krizan.
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Dopskålen är från 1993 i anledning
av 400-årsjubiléet av Uppsala möte.
Dopskålen har fått dubbla kors och
därmed åtta korsarmar för att påminna om evangeliets ord i Lukas 2: ”När
åtta dagar hade gått och man skulle
omskära pojken fick han namnet Jesus”. I skålens botten är ett kors graverat för att påminna om att i dopets
källa möter Kristus den nya människan i Ande och vatten. Silverarbetet
är utfört av Karl-Axel-Karlsson och
gravyren av Stig Sylvén.
The christening bowl was donated in
1993 to mark the 400th anniversary
of the Uppsala synod. The bowl has
a double cross and thus eight arms
which reminds us of the evangelist’s
words in Luke 2: “On the eighth day,
when it was time to circumcise him, he
was named Jesus”. At the bottom of the
bowl is an engraved cross to remind
us that at the source of the font Jesus
meets the new person in spirit and in
water. The silver work was done by
Nattvardsservis i silver från 2008.
Silver communion service from 2008.

Karl-Axel Karlsson and the engraving
by Stig Sylvén.
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Domkyrkans
musikinstrument
Ett viktigt inventarium i en kyrka är orgeln. I domkyrkan vid älven fanns sedan början av 1670-talet en orgel med huvudverk och
ryggpositiv. Vid branden 1719 kunde ingenting räddas av den, utom
möjligen de två snidade änglar som kan ha funnits på orgelfasaden.
Under de elva år som gudstjänsterna hölls i kungshuset på Herrgårdsbacken fick man låna domkyrkoorganisten Axel Montans privata lilla orgel en så kallad regal. När superintendenten Johannes
Steuchius i juni 1730 begärde att få inviga domkyrkan, klagade
han över att så mycket saknades. Dit hörde bland annat en orgel.
Det betydde att man tvingades fortsätta att använda domkyrkoorganistens instrument. De musikaliska inslagen vid invigningen
den 2 juli 1730 var emellertid storslagna och kostade 100 riksdaler silvermynt, det vill säga lika mycket som domkyrkoorganistens
årslön.
I och med alla kompletteringsarbeten och att man började bygga kyrktornet, kom det sedan att dröja drygt tjugo år innan en riktig kyrkorgel kunde tas i bruk. 1734 anskaffades dock ett orgelpositiv med fyra stämmor som senare såldes till Silleruds kyrka.
Försäljningen av detta orgelpositiv har inte gått att styrka i domkyrkans räkenskaper.
Kontrakt om en ny orgel med 30 stämmor fördelade på två
manualer och pedal upprättades i mars 1744 med orgelbyggaren

Musical instruments in
the cathedral
After the fire of 1719 the cathedral was rebuilt from 1724 to 1730 but there
were no funds at this time for an organ. Instead, cathedral organist Axel
Montan lent his own organ, which was in use until 1734 when it proved
possible to buy a small organ with four stops to accompany the singing of
hymns.
A larger organ was always preferable and in 1740 Olof Hedlund, a
Stockholm organ builder, arrived in Karlstad to build an organ with 30
stops. A number of obstacles hindered this project, however, and it wasn’t
until 1753 that Superintendent Nils Lagerlöf was able to inaugurate the
new instrument on All Saints Day.
This organ was still in working order when the great fire of 2 July 1865
swept through Karlstad and damaged the cathedral. After the fire, only
six of the 30 organ stops could be used, and the cathedral manager was
forced to admit that the poor sound from the organ was spoiling the Sunday
service.
Organ repairs were affected, however, by the larger task of rebuilding
the town and by the criticism that the church was facing in this period. It
took 14 years before a new church organ was installed ready for the first
Sunday in Advent 1879 when Bishop Rundgren unveiled the new instrument. It featured 29 stops. The organ façade was new and remains to this
day.
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Två snidade och målade änglar, som möjligen har funnits på orgelfasaden, var det enda av orgeln som räddats vid branden 1719.
Two carved and painted angels, which may have come from the
organ case and had been saved of the organ from the fire of 1719.

Olof Hedlund i Stockholm. Han avled 1749 utan att ha fullbordat verket. Därmed försenades orgelbygget. Stadsbranden 1752,
då herrgården brann, innebar ytterligare försening, eftersom man
där förvarade virke till orgel och läktare. Hedlunds arbete fortsattes av kompanjonerna Jonas Gren och Petter Stråhle i Stockholm.
Orgeln invigdes på Allhelgonadagen 1753 av superintendenten
Nils Lagerlöf och ansågs då vara ”den bästa i orten”. Genom bevarade dokument känner vi till det mesta om denna orgels tekniska detaljer. Orgelfasadens utformning har det dock inte gått att
finna några uppgifter om. Kanske var den lik den ännu bevarade orgelfasaden i S:t Jacobs kyrka i Stockholm byggd av Hedlund
1746. I Bror A Larsons anteckningar om Karlstads domkyrka 1916
finns en uppgift om ”orgelverkets ståtliga fasad med initialerna A
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F (kungen Adolf Fredrik) under en kunglig krona”. Det finns också
en uppgift om ”stoffering av orgelverket”, utförd av den kände bildhuggaren och målaren Isak Schullström 1763.
År 1818 utförde Johan Eberhardt d y en större rengöring och reparation av denna orgel som sedan med sedvanliga underhållsarbeten tjänstgjorde fram till den stora stadsbranden den 2 juli 1865,
då nästan hela Karlstad brann och domkyrkan skadades svårt.
Av de trettio stämmorna ansågs endast sex vara brukbara och
domkyrkosysslomannen Anders Thorstensson konstaterade att orgelns missljud störde gudstjänsten. Antagligen reparerades orgeln
efterhand, så att f lera stämmor kunde användas. Det stora arbetet med att återuppbygga staden och – på grund av den växande
kyrkokritiken – en ovilja att anslå medel medförde att det kom att
dröja ända till Adventssöndagen 1879 innan biskop Claes Herman
Rundgren kunde inviga en ny orgel.
Denna orgel byggdes av firman Åkerman & Lund i Stockholm
och hade 29 stämmor fördelade på två manualer och pedal. Diskussioner hade förekommit om möjligheten att behålla den gamla orgelfasaden, men man enades slutligen om en helt ny orgel.
I samband med domkyrkans renovering 1916 rengjordes orgeln
och försågs med elektrisk bälgdrift. 1879 års orgel användes sedan
utan förändringar under sextio år.
1939-40 om- och tillbyggdes 1800-talsorgeln av den danska firman Marcussen & Søn. Orgeln fick då 58 stämmor fördelade på
tre manualer och pedal med ett nytt elektriskt spelbord. Marcussen kom efterhand att bli ett ledande företag inom den så kallade.
”orgelrörelsen”, som kan sägas vara en moderniserad variant av barocktidens orgelideal. 1940 var dessa nya ideal ännu inte fullt utvecklade, något som säkerligen bidrog till att man i samband med
domkyrkans restaurering 1967-68 åter ansåg tiden var mogen för
en ny orgel.

Då domkyrkan åter togs i bruk den första advent 1968 invigdes
samtidigt en ny 14-stämmig kororgel med två manualer och pedal
byggd av Grönlunds Orgelbyggeri, Gammelstad. Den placerades
mitt emot predikstolen för att leda psalmsången och betjäna kör,
solister och orkester.
Inte förrän i februari 1972 togs sedan den nya stora läktarorgeln
i bruk efter en långt utdragen byggnadsprocess med delvis nya förutsättningar sedan kontraktsskrivningen 1966. A Magnussons Orgelbyggeri i Mölnlycke, Göteborg, hade fått uppdraget att bygga
en 65-stämmig orgel med fem manualer och pedal. Orgelfasaden
från 1879 återanvändes, men försågs med nya ljudande pipor de
fyra mittersta fälten. Ett relativt stort antal pipor från 1879 och
1940 ingick i den nya orgeln. I läktarbarriären infogades ett nytt
ryggpositiv ritat av arkitekten Kurt von Schmalensee. Ryggpositivets modernare arkitektur mildras något genom en snidad och förgylld texttavla med latinskt citat ur Psaltarens 150:e psalm: ”Laudate Deum in Chordis et Organo” (Lova Herren med strängaspel
och pipa). Orgeln kom att bli en så kallad universalorgel där det
skulle vara möjligt att framföra musik från många stilepoker, såväl gammalfransk och gammalspansk som barockens och romantikens orgelmusik.
Domkyrkoorgeln har sedan dess fungerat tämligen oklanderligt eftersom den byggdes med en mekanik av yppersta kvalitet.
På grund av det ringa utrymmet i orgelhuset kom dock vissa delar
av orgeln att få en alltför undanskymd placering vilket inverkade
menligt på klangutstrålningen. Avsaknaden av de spelhjälpmedel
som krävs på en stor orgel, så kallade koppel, och fria kombinationer var likaså besvärande.
I samband med renoveringen av domkyrkan 1997- 1998 återskapades Åkermanfasadens marmoreringsmålning av konservatorer.
Beslut fattades även om en större renovering av hela orgeln. Kon-

Throughout the 20th century, church life developed in new ways and
the dry air inside the cathedral damaged the old organ. By 1967 when the
cathedral was again undergoing restoration, it was decided that a new organ was needed. A universal organ, with 65 stops divided across 5 manuals and pedal, capable of playing different styles of music from different
epochs, was therefore installed in 1972.
A smaller organ with 14 stops was in place in the choir for the reopening
of the cathedral on the first Sunday in Advent 1968.
During the renovation of 1997-98 it was realized that the main organ
would require extensive work. It wasn’t until 2007 that refurbishment could
be carried out. A new console was fitted to enable new technology including computerization, and various parts were relocated. This rebuilt organ
was re-inaugurated on Palm Sunday in 2011. It has 66 stops, five manuals
and pedal. Its 4,569 organ pipes make this the largest church organ in West
Sweden.
The cathedral has a third, portable organ with five stops that can be
moved to different parts of the cathedral.
Other instruments in the cathedral include a Steinway piano, Sassman
harpsichord and a harmonium.
A carillon of 25 bells has been in the tower since 22 April 1990.
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trakt om detta arbete skrevs med Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad under slutet av år 2007.
Orgeln försågs nu med ett helt nytt spelbord, delar av pipverket f lyttades ut i skåp på båda sidorna om det gamla orgelhuset,
ett nytt datoriserat kombinationssystem inbyggdes och vissa klangliga justeringar utfördes på pipverket. I sitt ombyggda skick återinvigdes orgeln Palmsöndagen 2011. Den har 66 stämmor, fem manualer och pedal och är med sina 4 569 ljudande pipor Västsveriges största kyrkorgel.
I adventstid år 2007 togs domkyrkans minsta orgel i bruk. Det
är ett femstämmigt positiv, en så kallad kistorgel, byggd av den holländske orgelbyggaren Henk Klop. Den är f lyttbar, och kan alltså användas både vid mindre gudstjänster och som ackompanjemangsinstrument till körer och instrumentalensembler på olika
platser i kyrkorummet.
I domkyrkans instrumentarium finns även en Steinwayf lygel,
en Sassmancembalo och ett orgelharmonium tillverkat av J P Nyströms orgelfabrik i Karlstad.
I kyrktornet finns sedan den 22 april 1990 ett klockspel med
25 klockor. Klockspelet kan sedan 2011 även spelas från stora orgelns klaviatur.
Kapitlet Domkyrkans musikinstrument är skrivet av domkyrkoorganisten Hans Nordenborg.

Den fjortonstämmiga kororgeln som är placerad mitt
emot predikstolen.
The 14-stop choir organ is positioned opposite the pulpit.
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Stora orgeln efter den senaste ombyggnaden.
The refurbished organ.

Domkyrkans Sassmancembalo.
The cathedral’s Sassman harpsichord.
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Glaskonstnären Reinhold Callmander, Göteborg, skapade
dessa fönster 1895 som sedan
1993 finns i sakristian.
Since 1993 these two windows,
made in 1895 by glass artist
Reinhold Callmander, have
been located in the sacristy.
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SAKRISTIAN
Sakristian är förberedelserummet inför gudstjänster, dop, begravningar och många andra tillfällen. Vid altaret samlas man till bön
och där ligger kyrkobibeln 1917 som skänktes till domkyrkan vid
domkyrkans 200-års jubileum 1930 och en kyrkobibel 2000.
Sakristian domineras av de två målade fönstren. När domkyrkan 1893 firade 300-årsjubiléet av Uppsala möte började en insamling bland enskilda och företag i Karlstad till dessa fönster. Den
som gjorde dem var den kände glaskonstnären Reinhold Callmander i Göteborg.
Fönstren sattes in i Palmstedts korvägg 1895 och blev mycket
älskade, förmodligen beroende på deras färgrikedom och motiv.
Det ena fönstret visar Jesu kamp i Getsemane örtagård och ängeln
som ger kraft att gå in i korslidandet. Det andra motivet är ängeln
som förkunnar: ”Han är inte här, han har uppstått!”
När domkyrkan renoverades 1915-16 föreslog arkitekten Axel
Lindegren att fönstren skulle tas bort eftersom de inte passade in i
Palmstedts korvägg och att man istället skulle ta vara på den strama nyklassicismen från 1790-talet. Församlingen protesterade och
kyrkostämman beslutade att fönstren som tillkommit ”genom de
fattiges skärvar” skulle vara kvar så länge färgen höll.
När så tillbyggnaden gjordes 1956-57 togs fönstren ned och förvarades i ett utrymme i domkyrkan. Vid 400-årsjubiléet av Uppsala möte 1993 renoverades hela tillbyggnaden och då åtgärdades de
målade fönstren och fick sin plats i sakristian.

The sacristy
The sacristy is the room where preparations are made for church services,
christenings, funerals and other activities. Prayers are held around the altar, where there is a Bible printed in 1917 that was donated to the cathedral
in 1930 to mark its 200th anniversary. There is another Bible there dated
2000.
Two stained glass windows dominate the sacristy. When the cathedral
celebrated the 300th anniversary of the Uppsala Synod in 1893 a collection
was started among private individuals and businesses and the money used
for the windows, which were made by Reinhold Callmander, a well-known
glass artist in Gothenburg.
In 1895 the windows were built into the choir wall designed by Palmstedt. They became very popular due to their rich colour and themes. One
window shows Jesus in the garden at Gethsemane with an angel giving
him strength to face his crucifixion. The other window shows the angel
proclaiming: “He is not here, he is risen!”
During the renovation of 1915-16 the architect Axel Lindegren proposed
removing the windows as they did not match Palmstedt’s original neoclassical design for the choir wall. However, the congregation protested against
this idea and a church meeting decided that the windows that had been
paid for by the poor, among others, should remain as long as the ink lasted.
During a rebuild in 1956-57 the windows were taken down and stored
inside the cathedral. In 1993, to mark the 400th anniversary of the Uppsala
Synod, the windows were renovated and put up in the sacristy.
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En av klockorna som
skänktes till klockspelet.
One of the bells donated to
the carillon.
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En snidad ljuskrona från 1700-talet.
A wood-carved chandelier from the 18th century.

Den förnämsta prydnaden i sakristian är den av Gustaf III signerade ritningen till omgestaltningen 1792-1794. Se sidan 152. Arkitekten Erik Palmstedt ritade såväl den inre som den yttre omgestaltningen och kontaktade tidens förnämsta konstnärer bildhuggaren Johan Tobias Sergel och ornamentbildhuggaren Jean Baptist
Masreliez. Kungen, som hade besökt domkyrkan 1772, godkände
ritningen den 8 mars 1790. Palmstedt var mycket angelägen att ritningen med kungens namn skulle förvaras på ett värdigt sätt eftersom Sverige enligt Palmstedt aldrig förut hade haft en kung så förfaren i de sköna konsterna som Gustaf III.
I sakristian hänger också oljemålningen av domkyrkosysslomannen Johan Hasselström (1683-1762). Han var domkyrkosyssloman
från 1719 och den som i allt väsentligt höll i organisation och ekonomi för att bygga den nya domkyrkan. Det innebar att han skulle anskaffa kontanta medel genom att till bästa pris sälja sädestionde, domkyrkotunna och kronotionde, registrera böter, bänkavgifter,
ringningspengar med mera. Han skulle anskaffa allt byggnadsmaterial och registrera det, anställa arbetare och svara för avlöningarna. Allt skulle kvitteras och revideras av domkapitlet samt sedan
skickas till statskontoret i Stockholm
Hasselström skötte det oklanderligt trots egna ekonomiska svårigheter och att hans hem brann två gånger.
Målningen återfanns på kyrkvinden vid renoveringen 1915-16.
Då restaurerades den och placerades i sakristian.
På 1750-talet skänkte superintendenten Nils Lagerlöf två lampetter i mässing med fruktmotiv. I sakristian hänger också en polykrom ljuskrona med skulpterad ängel. Med tanke på färger och
former är den möjligen gjord av den i Värmland kände träsnidaren
och målaren Isac Schullström. I inventarieförteckningen 1790 står
det att den var skänkt av hovslagaren Hammar till domkyrkan och
den hade länge sin plats under västra läktaren.

Perhaps the most significant item in the sacristy is the drawing for the
refurbishment of 1792-94, signed by King Gustaf III (see page 152). As
well as designing both the interior and exterior, the architect, Erik Palmstedt, was in contact with sculptors Johan Tobias Sergel and Jean Baptist
Masreliez. King Gustaf III had visited Karlstad Cathedral in 1772 and he
approved Palmstedt’s design with his signature, dated 8 March 1790. Palmstedt was determined to preserve the drawing with the king’s signature, as
in his view Sweden had never before had a king who understood the arts as
well as King Gustaf III.
An oil painting of Johan Hasselström (1683-1762) also hangs in the sacristy. A trustee of the cathedral from 1719, Hasselström was the main driving force behind the funding and organization of the new cathedral. His
role was to get the best possible price when selling seed tithes, barrels of feed
and crown tithes, registering fines and bank fees, and collecting fees for bell
ringing. He purchased and registered all the building materials, employed
labourers and paid their wages. Everything would be audited by the cathedral chapter, with the receipts sent to the planning office in Stockholm.
Despite having his own economic difficulties and seeing his own house
burn down twice, Hasselström carried out his duties impeccably. The painting of him was discovered in an attic in 1915. It was restored and placed
back in the sacristy.
Two brass sconces embellished with fruit were donated to the cathedral
in the 1750s by superintendent Nils Lagerlöv. Nearby there is a polychrome
chandelier featuring a sculpted angel. Its colour and form suggest that it
could have been made by Isac Schullström, a well-known woodcarver and
artist in Värmland. According to an inventory dated 1790, it was donated
by Hammar, a blacksmith, and for many years it was located beneath the
western gallery.
Altaret i sakristian.
The altar in the sacristy.
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I inventarieförteckningen 1710 står det att superintendenten Jonas Arnell (1706-1707) skänkte en korkåpa i brokad helt vävd med blommor
i guldtråd. Med stor sannolikhet använde superintendenten Johannes
Steuchius (1723-1731) denna korkåpa vid invigningen av domkyrkan
den 2 juli 1730.
The inventory of 1710 shows that Superintendent Jonas Arnell (1706-07)
donated a cape embroidered with flowers made of gold thread. It is
highly likely that Superintendent Johannes Steuchius (1723-31) wore this
cape when the cathedral was inaugurated on 2 July 1730.
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Till kröningen av kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika i Storkyrkan
i Stockholm den 26 november 1751 skulle alla biskopar och superintendenter
ha likadana korkåpor. Superintendenten Nils Lagerlöf (1742-1769) bar denna
korkåpa, som hade inköpts i Wien.
When King Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika were crowned in Storkyrkan
in Stockholm on 26 November 1751 all the bishops and superintendents wore
similar capes. Superintendent Nils Lagerlöf (1742-69) wore this cape, which had
been purchased in Vienna.

Ett besök i skrudkammaren
De som tjänstgör vid altaret bär oftast alban som har sin förebild
i Jesu livklädnad. Korkåpan och skruden skall påminna om Jesu
mantel. Dessa kläder (paramenta) förvaras i domkyrkans tillbyggnad i skrudkammaren på ett skyddat och tillfredsställande sätt.

A visit to the vestry
Someone who serves at the altar usually wears an alb, which reflects the
clothes that Jesus wore. These clothes, including copes, robes and other vestments and paraments, are stored safely in the vestry inside the cathedral
extension.

k arlstads domk yrk a

75

Runestams korkåpa

I samband med prästmötet 1947, som samtidigt var stiftsstadsjubileum 1647-1947, överlämnades denna korkåpa av domkyrkans vänner till biskop Arvid Runestam. Den skapades av textilkonstnären
Märta Afzelius, Stockholm, på atelje Licium och fick texter och
broderier med anknytning till författare från Värmland och Dalsland.
Brämet på vänstra sidan har följande broderier och texter:

Ur Selma Lagerlöfs epos Jerusalem är bilden med Stor Ingmar och
Stark Ingmar med texten:
Och de sågo himmelen öppen.

Värmlands landskapsvapen som är örnen
Citat ur författaren Pontus Wikners dikt:
Allt jag finner, allt jag vinner i den ende som är Vägen,
som är Sanningen och Livet.

Brämet på högra sidan har följande broderier och texter:

En odalman med händerna knäppta till bön och med citat ur Erik
Gustaf Geijers psalm:
I nåd du, Herre, på oss tänkt: Vår jord din rikdom hyser.

Dalslands vapen, som är tjuren, med ett citat av författaren Vitalis Nordström:
Fyll tiden med liv, och du övervinner den i döden.

Esaias Tegnérs ord ur dikten Det eviga:
Det sanna är evigt, kring himmel och jord genljuda från släkte till
släkte dess ord.

Korkåpans ryggsköld bär bilden av den gode herden med lammet
i famnen.
Mitrans ena band bär stiftets sigill som är den uppståndne Jesus Kristurs med segerfanan. Det andra bandet bär Karlstads sigill
1584 som är två torn och en örn.

Symboler med anknytning till biskop J A Eklunds psalm:
Fädernas kyrka i Sveriges land, kärast bland samfund på jorden.

In connection with a meeting of priests in 1947, which marked the 300th
anniversary of the diocese, this cope was donated by friends of the cathedral
to Bishop Arvid Runestam. It was made by Märta Afzelius at the Licium
studio and was embroidered with texts by authors connected with the provinces of Värmland and Dalsland.
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Mitrans ena band bär stiftets
sigill som är den uppståndne Jesus
Kristus med segerfanan. Det andra
bandet bär Karlstads sigill 1584
som är två torn och en örn.
One of the bands on the mitre bears
the diocese seal showing the resurrected Jesus Christ with his victory
banner. The other band has the seal
of Karlstad from 1584, showing two
towers and an eagle.

Ryggskölden bär bilden av den gode
herden med lammet i famnen.
The shield on the back shows the good
shepherd carrying a lamb.
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Korkåpa med pärlbroderier från
2008 gjord av textilkonstnären
Annika Eriksdotter, Hammarö,
togs i bruk första advent 2010.
Cope with pearl embroidery dating from 2008, made by Annika
Eriksdotter, Hammarö, and used
for the first time during Advent
in 2010.

Svart skrud från domkyrkans invigningsår 1730.
Black vestment from 1730.
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Violett skrud från Licium 1925.

Röd skrud från Licium 1939.

Violet vestment from the Licium studio, dated 1925.

Red vestment from the Licium studio, dated 1939.
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Skrud som togs i bruk påskdagen 1963. Den var en gåva till
domkyrkan av konsul Herman Geijers maka, Julie Geijer, till
minne av hennes make. Den var gjord av textilkonstnären
Anna-Lisa Odelqvist-Cruse.
This vestment was first worn at Easter in 1963. It was donated to the cathedral by Julie Geijer, in memory of her husband,
Consul Herman Geijer.
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Grön skrud gjord av textilkonstnären Karna Olsson, Åmål, 2005.
This green vestment was made by Karna Olsson of Åmål in 2005.

Kalkkläde skänkt till domkyrkan
1731 av Gustaf P Forsell och hans
maka Sara Maria Geijer.
Cup cover donated to the cathedral in
1731 by Gustaf P Forsell and his wife,
Sara Maria Geijer.

Högaltaret med violett antependium som använts under
advent och fastan. Det skänktes vid 200-årsjubileet 1930
av Karlstads kyrkliga ungdomsföreningar.
The high altar with the violet antependium that is used
during Advent and Lent. It was donated by the church youth
associations of Karlstad to mark the 200th anniversary of
the cathedral in 1930.

k arlstads domk yrk a

81

Domkyrkans torn och spira från 1866 med årtalet
1737, det år då tornet var uppmurat och kyrkklockorna
hängdes upp.
The cathedral’s tower and spire date from 1866. The year
1737, inscribed on the tower, refers to the year when the
tower walls were added and the church bells were hung.
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Domkyrkotornet och
kyrkklockorna
Att gå upp i tornet är en tidsresa med många inslag. Somliga beundrar den ålderdomliga murningstekniken och de meterdjupa
fönsternischerna som talar om väggarnas tjocklek gjorda av gråsten och tegel medan andra beundrar tornkonstruktionen.
Att många har gått upp i tornet vittnar de många inristade namn
en i putsen om. Det hörde till konfirmationstiden, då undervisningen länge skedde i domkyrkan, att konfirmanderna fick gå upp i tornet och titta på utsikten och på kyrkklockorna.
Årtusenden av tystnad, endast avbrutna av krigslarm, vapenbrak
och åskans dunder, fick ett nytt inslag när kyrkklockorna regelbundet kallade till gudstjänst, förkunnande fred, fest och glädje eller
manade till eftertanke i tider av sorg och krig. Någon har sagt att
det var kyrkklockornas klang och budskap som kristnade Sverige
mer än liturgi, processioner och predikningar.
Kyrkklockorna i Karlstads domkyrka har genomlevt många och
svåra öden men har åter och åter börjat ljuda. De har faktiskt helt
eller delvis gjutits om sju gånger mellan 1722 och 1913.
Det allra första man gjorde efter stadsbranden 1719, då den gamla
domkyrkan vid Klarälven brann, var att gjuta nya kyrkklockor. Det
gjordes två år innan man kunde börja bygga den nya domkyrkan på
Lagberget/Herrgårdsbacken. Det var bråttom eftersom gudstjänstlivet och förrättningarna skulle fungera även utan domkyrka och

The tower and the bells
When you go up Karlstad Cathedral’s tower you will notice that many
people have gone before you. The names you will see engraved in the
plaster over the thick stone and brick walls in the windows are those of
young people who studied in the cathedral before being confirmed into
the Christian faith.
It is said that the sound of church bells did more to spread Christianity
through Sweden than any preaching. Keeping the bells ringing in Karlstad has been a laborious process: between 1722 and 1913 the bells have
been cast or re-cast no fewer than seven times.
After the church was destroyed by fire in 1719, the first rebuilding
efforts focused on casting new church bells which, among other duties,
earned the church money when rung at funerals. Four new bells were cast
using metal recycled from eight canons.
A tower was erected out of 74 huge logs and the bells were lifted to
the top. Above them was a look-out post for fire wardens watching over
Karlstad, ready to ring the bell if a fire was sighted. In 1737 a separate
bell tower was completed. A plaque with this date now hangs on the west
wall of the current tower
The big fire of 1865 once again destroyed the church tower and the
bells. Part of the melted metal is kept on display in the current cathedral.
Three new bells were cast in a local workshop soon after the fire.

k arlstads domk yrk a

83

Tornet murades upp av gråsten och tegel. På vägen upp till klockorna och tornväktarens utrymme passeras fönsternischer med inristade namn.
The tower walls are made of granite and brick. On the way up the tower to the bells
and look-out room, students have inscribed their names in the window walls.

Tornväktarens lilla rum högst upp i tornet med en av de långa stänger som skulle
användas som brandsignal för att peka ut för stadens invånare var det brann.
The tower keeper’s look-out room at the top of the tower with one of the long rods
that could be used to point to a fire.
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kyrkklockorna var det som kallade till samling. Kyrkklockorna var
även en viktig inkomstkälla därför att man fick betala för klockringningen vid begravningarna.
Alltså samlade man ihop resterna av de förstörda kyrkklockorna efter branden 1719 och köpte åtta kanoner 1720 av regementet
för 4 000 daler silvermynt genom förmedling av generallöjtnanten
Carl Cronstedt. Ytterligare material anskaffades också.
Domkapitlet gav i november 1721 uppdraget åt klockgjutaren
Eric Näsman i Stockholm att gjuta fyra klockor till domkyrkan i
Karlstad vilket han åtog sig. Magistraten var överens med domkapitlet. Landshövdingen för Närke-Värmlands län Conrad Ribbing,
som alltid måste höras, godkände domkapitlets och magistratens
anhållan.
Därmed började det praktiska arbetet. Gjutplatsen som var Lagberget röjdes av från ett torkhus för lin och hö. Från 1721 till 1724
samlades där väldiga mängder byggnadsmaterial för domkyrkobygget. Själva Herrgårdshuset, som fick bli gudstjänstlokal till 1730,
stod på den sydöstra sluttningen av Lagberget. Väldiga gjutformar
byggdes under Näsmans överinseende och gjutningen genomfördes lyckligt och var klar 1722 då Näsman kvitterade ut 622 daler silvermynt för arbetet.
Då byggdes det en klockstapel av 74 stockar som kläddes med
bräder och takspån. Vid de upphängda klockorna fanns fyra luckor som öppnades vid klockringningen. Domkyrkans ringarlag skötte ringningarna.
När domkyrkan var byggd och nödtorftigt inredd 1730 fick murmästaren Christian Haller ett nytt uppdrag, nämligen att mura upp
ett kyrktorn i väster dit man tänkte f lytta de fyra kyrkklockorna.
Byggnationen påbörjades 1734 och var färdig 1737 då klockorna
hängdes upp. Detta årtal placerades på den södra väggen först men
har sedermera f lyttats till kyrktornets västvägg.

The largest bell, weighing 3,488 kg, was inscribed with four texts: ‘O
come, let us sing to the Lord; let us heartily rejoice in the rock of our salvation.’ (Psalm 95); ‘Hear, O heavens, and give ear, O earth; for the Lord
has spoken’ (Isaiah 1.2); a text in Latin by Erik Östling which translates
as ‘Whenever you hear me, turn your spirit to the sky and consider how
superior the eternal is to that which shall perish’; and another text in
Latin by Bishop Sundberg commemorating the date of the fire and the
public officials who supervised the casting of the bell.
The medium-sized bell was cast using melted ore from the old bells.
It weighed 1,080 kg and had two texts: ‘I will bring them back to their
pasture, where they will be fruitful and increase in number.’ (Jeremiah
23.3); and a text in Swedish which translates to ‘After the fire in Carlstad
of 2 July 1865, I sounded the first signal from heaven. Cast at Carlstads
Meck: Werkstad by P Petersson.’ This bell was rung on Sundays to commemorate parishioners who had died during the previous week.
The smallest bell weighed 525 kg and bore an inscription in Latin
which translated to ‘When my sound touches your heart, find courage
once again’ and the words of Psalms 92.2-3 ‘It is a good thing to give
thanks to the Lord, to sing praises to your name, Most High; to proclaim
your loving kindness in the morning, and your faithfulness every night’.
The quality of the new bells was soon found wanting and the large bell
broke when struck to mourn the death of Queen Lovisa in 1872. It was
decided to recast the bells so that they were more proportionate in size
with each other. This was carried out in 1913.
The larger bell now weighs 3,000 kg. A new inscription was added
to the existing ones. The Swedish text reads ‘I who had been dumb for
a short time regained my voice in 1913’ plus the name of the bell caster,
K G Bergholtz.
A new middle-sized bell, weighing 1,500 kg was cast. Its inscriptions
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Kyrkklockorna

Som tidigare sagts har domkyrkans klockor gjutits om många gånger på grund av stadsbränder och andra skador. Efter stadsbranden
1865, då kyrktornet brann och kyrkklockorna smälte, hade man inte
råd med fyra kyrkklockor utan det fick bli tre. Ett stycke av den
smälta klockmalmen ser man i domkyrkans visningsskåp. Det blev
Karlstads gjuteri och mekaniska verkstad (senare KMW) som fick
uppdraget och klockgjutaren P Pettersson Göteborg genomförde
det.
Den stora klockan

Den stora klockan .
The largest bell.

I kyrktornet ovanför kyrkklockorna höll tornväktaren till. Det var
benämningen på Karlstads brandvakter som under lång tid hade sitt
tjänsteställe i kyrktornet och avlönades av magistraten. Med hjälp
av de långa stängerna med sina f laggor, de så kallade brandsignalerna, och genom att klämta i en kyrkklocka fick Karlstads invånare reda på att det brann och var det brann. Några av de sista tornväktarna var Johannes Larsson (1821-1896), Elias Andersson (1832-1891)
och Nils Salomonsson (1832-1898). Karlstads brandredskap förvarades i den bod som efter branden 1865 byggdes nordost om domkyrkan på domkyrkoplan.
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Den stora klockan, som vägde 3 488 kg, blev sist färdig eftersom
det stora gjutkaret brast vid den första gjutningen men den andra
lyckades. Den första advent 1867 hördes klangen från stora klockan. Den hade fyra texter. Den första hade valts av biskop Anton
Niklas Sundberg och var ett citat ur Psaltaren 95:1:
Kommer låter oss glädjas Herranom
och fröjdas för vår salighets tröst.
Vice pastor och domkyrkosysslomannen Johan Peter Höjer hade
valt den andra texten och det från Jesaja 1:2:
Hören I himlar och du jord,
fatta det med öronen ty Herren talar.
Den tredje texten hade författats av docenten i latin i Uppsala och
lektor i vältalighet vid Högre Allmänna Läroverket i Karlstad Erik
Engelbert Östling:

Me quoties audis animo tu respice coelum
et reputa quanto preaestent aeterna caducis.
Så ofta Du hör mig, må du i anden rikta din blick mot himlen
och betänka hur mycket värdefullare det eviga är
än det som skall förgås.
Den fjärde texten hade också formulerats av biskop Sundberg:
Imperante augustissimo Rege
CAROLO XV
Episcopo diocecis
Dom.Commend. Doct. Ant.N.Sundberg
Gubernatore provinciae
Dom. Equ. Carol. R. Ekström

are a text in Latin by Bishop Eklund which translates to “We celebrate
you, most glorious King, your sacred law speaks in heaven and on Earth.
Holy, holy, holy is the Lord”. The second text is the words of Psalms 92.23 “It is a good thing to give thanks to the Lord, to sing praises to your
name, Most High; to proclaim your loving kindness in the morning, and
your faithfulness every night”.
The former medium-sized bell is now the smallest bell.
The bell tower also contains a carillon of 25 bells ranging in size from
19-268 kg, donated by the municipality of Karlstad in 1990. The carillon
plays psalm tunes four times a day. During the summer the occasional
concert is arranged featuring the chimes of the carillon for listeners standing outside the cathedral.

Post rapidissimum Carolstadii incendium
Die II juli MDCCCLXV
Me vocalem reddidit MDCCCLXVI
P Pettersson
Under Karl XV:s regering,
när herr kommendören doktor Ant N Sundberg
var stiftets biskop
och herr riddaren Carl R Ekström länets hövding
Efter den förhärjande branden
den II juli 1865.
gjorde P Pettersson 1866 mig åter ljudande.

Interiör från klockutrymmet.
Interior of the bell room.
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Mellanklockan

Mellanklockan göts av hopsamlad smält klockmetall och vikten blev
1 080 kg. Den kyrkklockan var först färdig och kallade till gudstjänst första gången 21 januari 1866. På den ena sidan av klockan
hade domkyrkosysslomannen Höjer valt texten med anknytning
till Jeremia 23: 3 och Hesekiel 11:17:
Jag skall hafva dem hem igen
till deras Guds hus, att de skola
växa och förökas.
Denna klocka, med sin text, ringer vid söndagens huvudgudstjänst
sedan prästen läst namnen på dem som gått ur tiden sedan förra
söndagen. Det kallas tacksägelseringning. På den andra sidan av
klockan stod texten:
Efter Carlstads brand den 2 juli 1865
gaf jag det första tecknet från helgedomen.
Omgjuten vid Carlstads Meck: Werkstad
af P Pettersson.
Lilla klockan

Den lilla klockan vägde 525 kg. Den göts av ny klockmalm och var
färdig på våren 1867. Domkyrkosysslomannen Höjer hade valt texten från Psaltaren 92:2- 3 där det står:
Det är en kostelig ting om morgonen förkunna Dina nåde,
och om aftonen Dina sanning.
På samma sida fanns den av lektor Östling formulerade strofen:
Voce ergo flexassima crebo recipiscite.
Så fatta ständigt nytt mod när mitt ljud rör ert hjärta.
Mellanklockan.
The medium-sized bell.
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Den stora kyrkklockan under transport 1913. Arbetare på KMW med hästar och
gjuterivagn fraktar den mer än tre ton tunga kyrkklockan nedför backen på
Kungsgatan till Inre hamn för transport till Bergholtz klockgjuteri i Stockholm.

Slagklockor och kyrkklockornas omdisponering

Allra högst upp i kyrktornet finns två slagklockor. I samband med
att tornuret levererades 1869 installerades dessa och de hade tillverkats i Bochum i Tyskland. Den mindre slagklockan användes
för kvartsslagen och den större för timslagen men sedan tornuret

The large church bell being transported in 1913. Workers at the KMW mechanical factory with
horses and foundry wagon, carrying the three-ton church bell down the hill on the main street
to the harbour prior to the bell being shipped to the Bergholtz bell foundry in Stockholm.

tjänat ut och ett nytt anskaffats så används numera endast den större slagklockan för att markera hel och halvtimmesslag.
De tre kyrkklockorna fungerade vid alla de ringningar som förekom men redan 1871 fick man bekymmer. Vid sorgeringningen
efter Karl XV:s maka drottning Lovisa spräcktes den stora klockan
och föranledde ett sådant missljud så att den inte kunde användas.
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Klockmalm från storklockan som
smält vid branden 1865.
Iron ore from the large bell that
melted in the fire of 1865.

Texterna på den nya mellanklockan hade biskop J A Eklund valt.
Den ena sidan hade två texter varav den första var på latin:

Av ekonomiska skäl kunde man inte göra en omgjutning. Istället
fick man göra en provisorisk reparation men efter några år inpå det
nya århundradet hade missljudet kommit igen.
I samband med arbetet för renoveringen på 1910-talet tog man
upp frågan om kyrkklockorna. Kommittén som hade fått uppdraget att åtgärda frågan om kyrkklockorna tog kontakt med K G Bergholtz klockgjuteri. Därifrån kom förslaget att skapa en lämpligare
proportion mellan de tre klockorna.
Den stora klockan var för stor i förhållande till de två andra. Förslaget blev att den stora klockan skulle väga 3 000 kg. En ny mellanklocka på 1 500 kg skulle gjutas. Och den gamla mellanklockan på 1 073 kg skulle bli den lilla klockan. Därmed fick man en
lämplig proportion mellan kyrkklockorna. Förslaget accepterades av
kyrkostämman och klockgjutningen utfördes under hösten 1913.
Den stora klockan behöll texterna från 1867 men fick vid omgjutningen en komplettering:
Brevi tempore tacitae mihi vocem redonavit MDCCCCXIII
K.G.Bergholtz
Sedan jag för en kort tid varit stum, gav mig
året 1913 stämman åter
K G Bergholtz.
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Te celebramus, summe Rex!
Nam caelos, terras tua lex
Et personat
Et sacrosancta stat:
Sanctus, sanctus, sanctus est Dominus!
Dig lovsjunger vi, Du den allrahögste, Konungen!
Ty genom himlar och jord ljuder Din lag
och helig är den.
Helig, helig, helig är Herren!
Den andra texten var ett citat från Psaltaren 92:2-3:
Det är gott att tacka Herren
och att lovsjunga ditt namn, Du den högste,
att om morgonen förkunna din nåd,
och när natten kommit, Din trofasthet.
På den andra sidan var texten:
Gjuten i Stockholm
år 1913
af
K.G.Bergholtz.

Den nya mellanklockan med texter valda biskop J A Eklund. | The new medium-sized bell inscribed with texts chosen by Bishop J. A. Eklund.
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Klockspelet

Kyrktornet innehåller också ett klockspel som skänkts av Karlstads
kommun, företag och enskilda. Det består av 25 klockor som gjutits av K G Bergholtz klockgjuteri. Den största väger 268 kg och den
minsta 19 kg.
Klockspelet invigdes av biskop Bengt Wadensjö med stor glädje
i samband med huvudgudstjänsten den 22 april 1990.
Vid fyra tillfällen under dagen spelas psalmmelodier och dessa
byts alltefter kyrkoårets rytm. Man kan med klockspelet ha kommenterade klockspelsgudstjänster i domkyrkan och under sommarhalvåret ge klockspelskonserter då åhörarna lyssnar utanför domkyrkan.
Kyrktornet utgör ett riktmärke för Karlstads centrum för alla som
passerar över Klarälven på E 18. Klockspelets psalmmelodier finns
angivna på annonstavlan utanför domkyrkan. Klockspelet vill ge
rytm åt dagen, sammanhang i livet och den kristna trons hopp till
människor i dagens värld fylld av stress och krav.
Klockspelet förkunnar olika sidor av gudsupplevelsen, uttryckt
genom en av klockornas melodier som är psalm 338 i 1986 års
psalmbok:
Som ett klockspel hör jag dig,
heliga Treenighet,
Fader, Son och Ande-Gud,
tre i en och en i tre.

Ovanför kyrkklockorna sitter de 25 klockorna som ingår i klockspelet.
Above the main church bells is a carillon of 25 bells.
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Från tornluckorna är utsikten magnifik med Stora torget, Rådhuset,
Residenset och Klarälven till vänster och Missionskyrkan till höger.

The view from the tower is spectacular. The main square, town hall, governor’s residence
and Klarälven river can be seen to the left and the Mission Church to the right.
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Vintergraven.
Temporary winter grave.
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Kyrkogården kring
domkyrkan
Efter att domkyrkan var invigd den 2 juli 1730 följde många kompletteringar. Men i mitten av 1730-talet började arbetet med att skapa en kyrkogård kring domkyrkan och klockstapeln på Lagberget.
Gravsättningar i domkyrkan var inte aktuella. Arbetena var omfattande och tidskrävande vilket medförde att kyrkogården på den
gamla kyrkplatsen vid Klarälven länge användes
Så snart markberedningen var färdig började den nya kyrkogården att användas. Den omgavs av en stenmur som Christian Haller murade upp 1733. Muren hade portar med gallergrindar och
grönmålade frontoner i väster, norr och söder. Flera gravkor låg
nära kyrkogårdsmuren som till exempel för rådmannen Paul Lidback. Christian Hallers gravkor låg vid kyrkogårdsmuren utanför
domkyrkans östra ingång.
Eftersom det inte var möjligt att göra gravsättningar under vintern behövdes förvaringsrum för kistor under vintern, alltså vintergravar. Den ena vintergraven gjordes i kyrkogårdsmuren på Öst-

The churchyard and around
the cathedral
After the cathedral was inaugurated on 2 July 1730, work began on creating
a churchyard around it. The master mason of the new cathedral, Christian
Haller, built a stone wall around the yard in 1733. It featured entrances
with grille gates and pediments painted green. Several crypts were added,
including that of Christian Haller.
By the end of the 18th century there was no longer space for more graves
around the cathedral and a new graveyard was established on the other side
of the Klarälven river at the eastern end of the stone bridge. It was inaugurated by vice pastor Johan Branzell on 4 May 1800.
The cathedral graveyard then fell into disrepair. In 1816 a royal letter
arrived demanding that the ruins of the graveyard be removed, the stone
wall be taken down and the space be filled with earth and plants. This
was completed in 1839, and the churchyard has looked the same ever since.
Some of the gravestones from the churchyard were relaid inside the cathedral in the choir in 1814, although these were removed during the renova-
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Gravhäll utanför domkyrkan med texten:
Till minne av alla de kända och okända församlingsbor i Karlstads stads- och
landsförsamlingar vilka från år 1730 under nära ett sekel har haft sitt sista
vilorum i domkyrkans hägn.
Denna skrift blev vid domkyrkans ombyggnad 1867-1868 anbragt å en sten
som förut legat i domkyrkans kor.
This stone is in memory of parishioners who were buried in the cathedral
grounds from 1730. It was relocated outside the cathedral from the choir
during the rebuilding of 1867-1868.
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ra kyrkogatan och finns ännu kvar. Den andra gjordes i västra kyrkogårdsmuren. När Västra kyrkogården tillkom och kyrkogården
vid domkyrkan gjordes om på 1830-talet tog man bort den västra vintergraven, men den murade välvda ingången behölls in på
1900-talet. Ett bisättningsrum inför begravningsgudstjänsten gjordes i ordning under kyrkgolvet.
Karlstads lands- och stadsförsamling hade ansvar för att underhålla och vårda såväl domkyrkan som biskopsgården och givetvis också kyrkogården. När kyrkogården var fullbelagd i slutat av
1700-talet anförde biskop Schröderheim på sockenstämman den
22 maj 1796 ”nödvändigheten af en tillökad Begravningsplats anskaffande härstädes då kyrkogården nu mera vara så uppfylld at där
ej för flera lik rum finnes”. Dessutom fanns det ett regeringsbeslut
på att nya begravningsplatser skulle förläggas utanför tätbebyggt
område. Vid sockenstämman var också landshövding Nils Silverskiöld närvarande i egenskap av en av domkyrkans styresmän.
Ärendet var av f lera skäl inte enbart en kyrklig angelägenhet
och den allmänna rådstugan i Karlstad skulle bestämma platsen.
Den sammanträdde dagen därpå den 23 maj 1796 och uttalade sig
för att den nya kyrkogården skulle bli på andra sidan Klarälven vid
Östra brons norra ände. Kostnaden för inköpet av marken skulle
delas mellan lands-och stadsförsamlingen.
Saken tycktes därmed vara klar för att skaffa mark och anlägga
Västra kyrkogården. Men nu vidtog överklaganden bland annat genom en besvärsskrift till Kungl Maj:t. Ärendet om den nya kyrkogården låg där några år och hänvisades slutligen till Kungl Maj:ts
befallningshavande som var landshövding Nils Silverskiöld. Efter
ytterligare utredningar och överläggningar med borgerskapet kom
det slutgiltiga beslutet den 6 augusti 1799 att Västra kyrkogården
skulle anläggas vid Östra brons norra ände.
Det var tvunget att omgående ta den nya kyrkogården i bruk

trots att den inte var färdigberedd och att det saknades stenmur
som inhägnade området. Västra kyrkogården invigdes därför den 4
maj 1800 av vice pastor Johan Branzell.
När man nu hade fått en ny kyrkogård tilltog förfallet på kyrkogården runt domkyrkan i allt väsentligt beroende på att inga efterlevande anhöriga fanns. Det föranledde biskop Olof Bjurbäck att
den 9 mars 1811 utfärda en kungörelse som inte bara skulle läsas
upp i domkyrkan av domkyrkosysslomannen Jonas Alsterlund utan
också införas i Post-och Inrikes tidningen.
Den innebar att gravrättsinnehavare före 1 oktober samma år
skulle ta ansvar för graven, annars skulle den tas bort och marken
jämnas. I maj 1813 kontrollerades hur kungörelsen hade efterlevts.
Då konstaterades:

tion of 1967-68, when one of these graves was placed outside the entrance
to the cathedral.
The first superintendent of the parish to be based in Karlstad, Sveno
Elfdalius, is commemorated with a bust situated outside the south entrance. Next to the eastern wall of the cathedral stands a commemorative
stone to master mason Christian Haller. A human sculpture on wooden
cross is nearby. There is also a bust in the current churchyard of Johan
Alfred Eklund, bishop from 1907-1937, who was an innovator and hymn
writer.
Outside the cathedral entrance there is a large stone in the shape of the
province of Värmland commemorating all the seamen from the provinces
of Värmland and Dalsland who died during the Second World War.

Wid inträdet å kyrkogården från Södra Porten förekommer på 20 al:s
afstånd från Kyrkan 2:ne nästan likstämmiga sammanhopade ofanteliga stenmassor, som säges vara Grafvar och kunna väl inrymma flera
hundrade lik...

Av alla dessa gravar, gravstenar och gravhällar blev endast ett fåtal åtgärdade av släktingar och anhöriga med påföljd att domkyrkan tvingades ta hand om det övriga. I samband med reparationen
av domkyrkans golv 1814 lades ett antal gravhällar främst i koret.
Först vid renoveringen 1967-68 då hela kyrkgolvet gjordes nytt och
plant togs dessa hällar bort varav en nu finns utanför domkyrkan.
Genom ett kungligt brev den 24 april 1816 fick man tillstånd
att riva kyrkogårdsmuren med sina portar, ta bort alla kvarvarande gravstenar, fylla på jord och plantera träd runt hela domkyrkans
kyrkogård. Detta genomfördes under senare delen av 1820-talet.
Många gravstenar fick en föga pietetsfull användning men 1839
var allt färdigt och kyrkogården fick sitt nuvarande utseende.
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Sveno Elfdalius

Johan Alfred Eklund

1588-1666, den förste superintendenten
med placering i Karlstad 1647-1666. Skulptur av Carl Eldh.
Sveno Elfdalius (1588-1666) the first superintendent. Based in Karlstad from 1647-1666.
Sculpture by Carl Eldh.

Resurrection. Sculpture (1990) by David Pettersson.
1863-1945, biskop i Karlstads stift
1907-1937. Skulptur av Sixten Nilsson/Niclas Göran.
Johan Alfred Eklund (1863-1945),
Bishop of Karlstad (1907-1937). Sculpture by Sixten Nilsson/ Niclas Göran.
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Uppståndelse. Konstverk av konstnären David Pettersson 1990.

Christian Hallers gravkor hade ganska snart efter hans död sålts
och köpts av borgmästare Johan Eliander. Men redan 1771 hade
det överlämnats till församlingen att bli benhus, något som blev
överf lödigt när Västra kyrkogården togs i bruk. Gravkoret förföll
och 1836 beslutade sockenstämman att ta bort gravkoret. Domkyrkans styresmän, landshövding Johan Didrik af Wingård och biskop Carl Adolph Agardh, accepterade det under förutsättning att
man ställde upp en minnessten med inskription över Haller. Det
verkställdes aldrig utan först genom Carlstads-Gillets försorg placerades en sten med en inskription över domkyrkans murmästare.
Rådmannen Paul Lidback hade i testamentet 1786 förordnat att
en summa pengar skulle gå till underhållet av det gravkor han låtit uppföra på domkyrkans kyrkogård. När Västra kyrkogården tillkommit och den nämnda förändringen gjordes blev gravkoret en
del av vintergraven Meta på Västra kyrkogården som invigdes 1838.
På den gamla kyrkogården hade tiondeladan stått i det sydvästra
hörnet. Den brann 1865 och en ny tiondelada med delvis annan
användning uppfördes nordost om domkyrkan.
Utanför södra ingången till domkyrkan gjorde skulptören Carl
Eldh 1929 en byst över Sven Elfdalius som 1647 blev stiftets förste
superintendent med placering i Karlstad. Han var också den som
tillskapade gymnasiet.
Till höger om domkyrkans huvudingång finns en byst av biskop Johan Alfred Eklund som var biskop 1907-1937. Han var född
1863 och bysten som gjordes av Sixten Nilsson/Niclas Göran blev
färdig till 100-årsminnet av hans födelse. Texten Biskop, Psalmdiktare, Nydanare syftar på att han var en framstående psalmdiktare
och tillskyndare till 1937 år psalmbok. Hans mest kända psalm Fädernas kyrka i Sveriges land, blev ungdomens- och ungkyrkorörelsens psalm. Nydanare syftar på hans ansatser på såväl församlingssom stiftskyrkans områden i en för Svenska kyrkan brydsam tid.

Minnessten över Christian Haller och hans maka invid
domkyrkans södra fasad.
Memorial on the cathedral’s south wall to master mason
Christian Haller, who built the modern Karlstad cathedral,
and his wife, Hedvig Norrsell.
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I det sydöstra hörnet av kyrkogården har konstnären David Pettersson placerat ett konstverk stående på ett kors i grovt trä med
namnet Uppståndelse.
Till minne av de sjömän som omkom under andra världskriget har Värmlands sjöfartsgille utanför domkyrkans huvudingång
1997 fått placera en minnessten i form av landskapet Värmland
med namn och årtal på de sjömän från Värmland och Dalsland
som omkom under andra världskriget.
Vandringen på kyrkogården runt domkyrkan stämmer till eftertanke kring alla kända och okända som här har fått sitt vilorum. I
livets oro och kampen för tillvaron har domkyrkan varit en trygghet och det var en självklarhet att man ville få den sista vilan i dess
hägn. I tacksamhet får den nutida besökaren vandra på kyrkogården och begrunda livets gåva, gåta och gräns.

Minnessten över de sjömän som omkom under andra världskriget. Den
ställdes upp 1997 genom Värmlands sjöfartsgille.
Memorial stone to local seamen who died during the Second World War.
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Kung Carl XVI Gustaf och biskop Bengt Wadensjö på väg ut från domkyrkan tillsammans med
landshövding Ingemar Eliasson efter återöppnandet den 27 september 1998.
King Carl XVI Gustaf and Bishop Bengt Wadensjö
leaving the cathedral together with Governor
Ingemar Eliasson after the reopening on 27 September 1998.
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Det var här och då
det hände

This is where and when
it happened

1719 Domkyrkan vid älven brann ned och endast några få föremål räddades.

1719 The cathedral beside the river burnt down. Only a few simple items

1724 Den 11 maj var en glädjens dag i Karlstad då murmästaren
Christian Haller lade grundstenen till den nya domkyrkan på
Lagberget. De fyra kyrkklockorna i klockstapeln kallade samman stadens invånare. Superintendenten Johannes Steuchius ledde högtiden och kyrkoherden i Väse Elavus Fryxell höll
tal och förmanade de församlade till bön om Guds välsignelse över detta byggnadsföretag.
Traditionen säger att grundstenen lades på den plats predikstolen fick utifrån innebörden i bibelns ord i 1 Kor 3:11:
”Ty en annan grund kan ingen lägga än den som lagder är
hwilken är Jesus Christus.”

1724 Master stonemason Christian Haller laid the first stone of the new

were salvaged.

cathedral at Lagberget on 11 May.
1730 Superintendent Steuchius consecrated the new cathedral on 2 July.
Superintendent Steuchius also ordained the first priests in the new
cathedral on 7 August and 25 November.
1737 Master stonemason Haller built a stone wall for the bell tower and
four bells were installed. The year 1737 was inscribed on the southern wall of the tower.
1752 Most of Karlstad burnt down on 22 June. The cathedral caught fire

1730 Den 2 juli invigdes den nya domkyrkan av superintendenten
Johannes Steuchius. Mycket saknades, främst en kyrkorgel,
men elva års väntan och trängseln vid gudstjänsterna i Herrgården gjorde det mycket angeläget att få ta den nya domkyrkan i bruk. Efter invigningen predikade den tidigare omnämnde Elavus Fryxell i gudstjänsten. På superintendentens
anhållan hos kungen Fredrik I blev svaret att den skulle heta
Friedrichs kyrka.

but the falling bells extinguished the flames.
1753 The cathedral organ was inaugurated.
1762 The new cathedral was finally completed.
1772 King Gustaf III visited the cathedral in connection with an inspection of Sweden’s defences against Norway.

k a r l s t a d s d o m k y r k a 103

1730 Den 7 augusti och 25 november hade superintendenten Johannes Steuchius de första prästvigningarna i den nya domkyrkan. Dessa skedde oftast en vardag i samband med domkapitlets sammanträden i domkyrkan. Vid prästvigningen den
7 augusti prästvigdes Petrus Laurentii Hernell och han blev
komminister i Steneby. Vid prästvigningen den 25 november prästvigdes fyra präster. Nils Spak blev vice pastor i Karlstad, lektor i grekiska och hebreiska vid gymnasiet, kyrkoherde i Grava och kontraktsprost i Näs kontrakt där bland annat
Millesvik ingick. Magnus Svenonis Frykner blev kyrkoherde i Visnum. Petrus Magni Landberg blev kapellpredikant i
Nordmark och Olavus Erici Edberg slutligen blev komminister i Östra Fågelvik.
1737 Murmästaren Christian Haller hade murat upp kyrktornet och
de fyra klockorna från träklockstapeln hängdes upp. Årtalet
1737 sattes upp på kyrktornets södra sida.
1752 Den 22 juni brann nästan hela Karlstad. Kyrktornet fattade
eld och alla fyra kyrkklockorna föll ned. Vid fallet och genom luftdraget slocknade elden i tornet men kyrkorummet
skadades inte.
1753 Domkyrkans orgel var nu färdig och invigdes Allhelgonadagen den 1 november av superintendenten Nils Lagerlöf.
1762 Domkyrkan var nu färdigbyggd i och med att det fanns läktare i alla korsarmarna.
1772 I november gjorde Gustaf III en Eriksgata och besökte bland
annat Karlstad för att inspektera militär och anläggningar i
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anledning av hot från Danmark-Norge. Han gjorde samtidigt
ett besök i domkyrkan.
1792 Den 22 juli, som var Kristi förklarings dag, invigdes domkyrkan av biskop Herman Schröderheim efter den stora omgestaltningen i nyklassicistisk stil genom arkitekten Erik Palmstedt, Stockholm, som också var med vid detta tillfälle. Biskopen assisterades av domkapitlets ledamöter, åtta präster från
stiftet och församlingens egna präster. Den delen av högtiden avslutades med psalmen ”Hela världen fröjdes Herren”
och kanonsalut.
I den efterföljande högmässan predikade församlingens vice
pastor Pehr Högvall, som blev kyrkoherde i Stavnäs, och för
altartjänsten svarade lektor Olof Spak och kyrkoherden i Sunne Adolf Fredrik Kjellin.
1814 Den 27 februari firades freden med Danmark sedan Sverige
erövrat Norge. Högtiden inleddes med kanonsalut på morgonen. Klockan tio var stadens ämbetsmän, magistraten, stadens äldste och borgerskap samlade i rådhuset och gick sedan i procession under ledning av landshövding Johan Didrik af Wingård till domkyrkan där Te Deum sjöngs.
1865 Den 2 juli brann det på nytt i Karlstad. Av stadens 241 tomter återstod endast 9 oskadade och dit hörde gymnasiet och
biskopsgården.
Domkyrkans vice pastor Johan Peter Höjer skrev en utförlig berättelse om katastrofen varav ett utdrag görs.
Branden började i ett bageri i centrala Karlstad. Efter lördagens bakning lades som vanligt ved in i ugnen till torkning
och drängarna tog sedan ut den och lade den på golvet men

märkte inte att det fanns glöd i den.
På söndagen var det högmässa med konfirmation klockan
10 i domkyrkan. Biskop Anton Niklas Sundberg deltog och
nämnde Höjer var predikant. Under talet till konfirmanderna meddelade kyrkvaktmästaren Johan Olof Andersson till
biskopen och predikanten att brand hade börjat i södra delen
av Karlstad. Samtidigt hade brandvakten i tornet börjat klämta i den stora kyrkklockan. Domkyrkan utrymdes så när som
på konfirmanderna, Höjer och övriga tjänstgörande vilka genomförde och avslutade gudstjänsten.
Branden hade börjat klockan 11.30. Det var torrt och soligt väder med frisk vind och klockan 12.30 hade branden
spritt sig till f lera kvarter med låga trähus med torvtak, ladugårdar, lador och verkstäder.
Höjer, som efter gudstjänsten gick hem för att rädda något ur bostaden, insåg det omöjliga och koncentrerade sig på
att rädda pastorsexpeditonens handlingar och protokoll samt
något av de egna tillhörigheterna till domkyrkan. Men några timmar senare, när elden skonat gymnasiebyggnaden men
satt rådhus och bostäder i den centrala delen av Karlstad i
brand, antändes kyrktornets översta spets och trävirket i tornet. Då tvingades Höjer och domkyrkosysslomannen Sven
Hardin att försöka rädda domkyrkans silver, textilier, protokoll och handlingar eftersom man befarade att hela domkyrkan skulle totalt förstöras precis som vid branden 1719. Brandredskapen hade också delvis förstörts.
Därför bar man så mycket som möjligt ut ur domkyrkan
till ett potatisland som låg öster om domkyrkan och höll vakt
där hela natten.
Tyvärr kom ett häftigt regn som fördärvade mycket av
handlingarna.

1792 Following major renovation to ref lect neoclassical design, the cathedral was newly inaugurated by Bishop Herman Schröderheim.
The architect responsible for the changes, Erik Palmstedt, was in
attendance.
1814 Peace with Denmark, with Sweden gaining Norway, was celebrated
in the cathedral.
1865 Another major fire in Karlstad. Only 9 out of a total of 241 properties were saved. The cathedral was severely damaged.
1879 After major restoration following the fire, a new organ was inaugurated on 30 November, the first Sunday in Advent.
1893 The 300th anniversary of the Uppsala synod was celebrated. To
mark this event, a collection was held to raise money for two stained
glass windows, which are now to be found in the sacristy.
1916 Bishop J. A. Eklund inaugurated the cathedral following extensive
modernisation. Electric lighting and heating were installed, along
with antique glass, organ bellows and new bells.
1930 The 200th anniversary of the cathedral was marked on 2 June in
the presence of provincial governor Abraham Unger. Bishop Eklund
wrote the text for a seven-verse cantata with music by Otto Nordlund, the cathedral’s organist.
1939 A meeting was held in Karlstad of 200 priests from Sweden, Norway
and Finland. The meeting echoed the concerns for world peace expressed by the Moral Re-Armamen movement.
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denström och tillhörde folkväckelsen, var den som grät och
bad.
Branden hade i skymningen hunnit runt domkyrkan, hettan var stark och ingen kunde vara nära. Då såg man liksom två blixtar längs hela kyrktaket och i samma ögonblick
stod hela kyrktaket i brand. Dock höll domkyrkans valv och
de testades genom att domkyrkoorganisten spelade med fullt
verk under en timme utan att vibrationerna gjorde att valven föll in. Kyrkorummet skadades alltså inte men var fyllt
av rök och sot.
Påföljande söndag höll Höjer gudstjänsten nere i den nya
hamnen (Inre hamnen) där menigheten samlades i de brinnande och rykande ruinerna av det nedbrunna Karlstad och
där man under lång tid måste bo i tältstäder. Söndagen därefter hölls högmässan i domkyrkan. Biskop Sundberg predikade och tacksamheten var stor över att domkyrkan fanns
kvar trots all förödelse och att man hade möjlighet att få komma dit och fira gudstjänst.
Kyrktornets brand rasade vidare, de fyra kyrkklockorna störtade ned och den stora klockan slog hål i vapenhusets valv.
Till slut föll hela tornets överdel ned på domkyrkans södra sida
Branden hade nu nått fastigheterna nere vid älven men biskopsgårdens stora almar med sin lövmassa skonade biskopsgården. Biskop Sundberg var aktiv i släckningsarbetet. Sägnen säger att biskopen svor och släckte medan landshövdingen grät och bad. Att biskopen deltog i släckningsarbetet må
ha sin riktighet medan det är en felaktighet att landshövdingen Ragnar Ekström var den som grät och bad. Däremot är
det troligare att borgmästaren, som hette Anders Adolf Wal-
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1879 När de nödvändigaste åtgärderna var vidtagna på 1860-talet
var det mest angelägna i den inre renoveringen att bygga en
ny orgel. Den 30 november, som var första advent, invigde
biskop Claes Herman Rundgren den nya orgeln. Han utgick
i sitt tal från Kol 3:16: ”lärer och förmaner eder inbördes med
psalmer och lofsånger och andeliga visor i nåden, och sjunger Herranom i edert hjärta”. I det långa talet sade han: ”Ja,
mina åhörare, när vandraren på sin väg i verlden nalkas templet och hörer lofsången ifrån Herrens gårdar, då skall han dragas derin, då skall tempelsången der inne väcka en längtan i
hans hjärta, att höra det ord som evinnerliga blifver och att äfven sjelf taga del i Herrans lof derinne”. Efter invigningstalet

sjöngs psalmen ”O Gud giv oss Din andes nåd” och psalmsången leddes för första gången av den nya orgelns toner.
1893 Söndagen den 30 april firades 300-årsminnet av Uppsala möte i
hela Sverige. I Karlstad hade festligheterna börjat dagen innan både på folkskoleseminariet och i gymnasiet. Jubelfestdagen började med revelj genom en blåsorkester som framförde koraler från kyrktornet. Därefter blev det ottesång och
högtidsgudstjänsten i domkyrkan började klockan 11. Den
hade rikt musikaliskt inslag med kör- och instrumentalmusik, domprosten Gustaf Jakobsson predikade och Te Deum
framfördes. Som en manifestation av reformationsjubiléet påbörjades insamlingen till de målade kyrkfönstren som 1895
placerades i korväggens fönster men nu finns i sakristian.

1945 The end of the Second World War was celebrated on 8 May. The
previous day, 8,000 people gathered on the town square.
1952 The 400th anniversary of the death of Olavus Petri was marked.
1957 The eastern extension of the cathedral was opened. A new sacristy,
cathedral music department, robe chamber and diocese office were
taken into use.
1961 Joint activities were arranged between the dioceses of Gothenburg,
Skara and Karlstad to strengthen the role of the church at a time of
secularisation and pluralism.
1968 Bishop Gert Borgenstierna inaugurated the cathedral following further modernisation that included moving the choir wall eastwards,

1916 Biskop Johan Alfred Eklund invigde domkyrkan söndagen
den 3 september efter renovering och modernisering. I sitt
tal utgick han från Mt 16 med Petrus bekännelse. Renoveringen innebar bland annat elektrisk uppvärmning, nya kyrkbänkar, elektrisk belysning, klockringning och bälgdrift till
orgeln, fönster med antikglas och bibeltexter samt nya kyrkklockor.
Invigningen skedde i samband med det Allmänna Kyrkliga Mötet och biskopen höll ett programmatiskt anförande
om stiftskyrkan. I detta möte deltog biskopar från andra stift,
bland annat Västeråsbiskopen Nils Lövgren med ursprung
från Kila i Värmland.
1930 Den 2 juli firades domkyrkans 200-årsjubileum i närvaro av
en talrik menighet, landshövding Abraham Unger, präster
och kyrkvärdar. Biskop Eklund hade skrivit en kantat i sju

installation of a choir organ and the placing of a central altar near
the central vault.
1970 The first woman priest was ordained in the cathedral on 17 May.
1974 The first ecumenical event was arranged by the Swedish Mission
Council with the theme ‘Justice cannot wait’.
1980 The 250th anniversary of the cathedral was celebrated in the presence of King Carl XVI Gustaf and representatives of the NordicGerman church convention in Mecklenburg. Cathedral organist
Yngve Sirén provided a rich selection of music.
1984 The 400th anniversary of Karlstad’s town charter was celebrated in
the cathedral with a church service featuring a speech by director of
schools, Carl-Eric Caldén, and a sermon by Dean Harry Nyberg.
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1939 Nordiskt prästmöte i Karlstad under biskop Arvid Runestams
ledning. Detta prästmöte samlade 200 präster. Från Finland
och Norge kom 50 präster och lika många från andra svenska stift samt 100 från Karlstads stift. Samlingarna i domkyrkan och i andra lokaler präglades av Oxfordgrupprörelsens
anda och oron för världsfreden.

1957 togs domkyrkans östra tillbyggnad i bruk. Här inrättades
stiftsrådskansliet första kontor.
The eastern extension of the cathedral was taken into use in 1957.
The picture shows the diocese council office.

satser som tonsatts av domkyrkoorganisten Otto Nordlund.
En av stroferna lyder
”Hägna oss Gud i tiders lopp! Staden på berget låt skina. Tinnar av tro och saligt hopp stige mot himlarne dina! Giv Din
församling goda råd, gjut ifrån höjden rikt Din nåd, evigt dess
flöden ej sina.”
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1945 Den 8 maj firades freden i en gudstjänst i domkyrkan.
Kvällen innan, då Tysklands kapitulation meddelats, hade
8 000 människor samlats på Stora torget och glädjen var stor
över freden och att Norge var fritt.
Vid gudstjänsten i domkyrkan sjöng kören Manhem uteslutande fosterländska sånger. Då sjöngs ”Ja vi elsker, Du
danske mand, Vårt land, vårt land och Sverige”. Domprosten
Sven Carlson Svenaeus höll tal och sade bland annat: ”Det
är en dag vi aldrig skola glömma. Hur frågade vi oss inte under de tunga åren om Nordens riken skulle plånas ut, och friheten för alltid försvinna. Men sanningen och rättfärdigheten segrade. Frihetens röst i folken kunde inte tystas ned. Och
kärleken till fosterlandet växte i djup och styrka och blev en
makt som icke kunde slås i bojor. Vi får vara med om en vändpunkt i historien. För trons människor ter sig allt detta som
Guds ingripande i världshändelserna och icke som något spel
av blinda krafter. Gud står bakom, han sätter tider och gränser för folken. Illa firade vi denna högtid om vi därvid glömde Gud. Gud kan och vill skapa nya människor i en ny värld”.
1952 16-17 september hölls stiftsmöte i Karlstad med 600 deltagare. Gudstjänsterna hölls i domkyrkan. Stiftsmötet var både
ett 40-årsjubileum för stiftsmötena och ett 400-årsjubileum
av reformatorn Olavus Petri död. Biskop Runestam koppla-

de samman jubiléerna och det aktuella och oroande andliga läget i stiftet
1957 Domkyrkans östra tillbyggnad togs i bruk. Förutom ny sakristia, domkyrkomusikens institution, skrudkammare med
mera inrymdes högst upp även stiftsrådskansliets första kontor något som biskop Runestam önskat redan på 1940-talet.
1961 Den 14 augusti inleddes gemenskapsdagar i domkyrkan för
Göteborgs, Skara och Karlstads stift. De tre biskoparna Sven
Danell, Bo Giertz och Gert Borgenstierna hade undertecknat inbjudan. Syftet var att i sekulariseringens samhälle stärka folkkyrkan på lokalplanet. Lokalförsamlingen behövde såväl kunskap som inspiration. Temat var därför Guds ords auktoritet och fördjupat kristet liv.
1968 Den 1 december, som var första advent, återöppnade biskop
Gert Borgenstierna domkyrkan efter en omfattande omgestaltning och modernisering. Den innebar bland annat att
Palmstedts korvägg f lyttades en valvbåge österut, kororgel
installerades och ett centralaltare placerades nära centralvalvet så att man fick ett mindre gudstjänstrum där och även
en dopplats.
1970 I domkyrkan den 17 maj ägde den första vigningen rum av
en kvinna till präst.
1974 Den första ekumeniska U-veckan hölls den 28 oktober till
4 november. Den var anordnad av Svenska missionsrådet
och Svenska ekumeniska nämnden och temat var ”Rättvisan kan inte vänta”. Föredrag hölls i f lera församlingar och

1993 The Swedish church celebrated the 400th anniversary of the Uppsala synod. New bells were inaugurated by Bishop Bengt Wadensjö.
1994 The passenger ferry Estonia sank on 28 September, with local people among the 852 fatalities. A memorial service was held in the
cathedral and provincial governor Ingemar Eliasson made a speech.
1995 Culture Minister Margot Wallström led a protest against the atomic
bomb tests carried out in Moruroa by France.
1997 The diocese of Karlstad celebrated its 350th anniversary with a festival of ideas. Ralph Lundsten’s light and music piece, based on the
theme of a cosmic spirit, was performed. An agreement between the
diocese of Karlstad and the diocese of Chelmsford in the UK was
signed by Bishops Bengt Wadensjö and John Perry.
1998 The cathedral was reopened on 27 September by Bishop Bengt
Wadensjö in the presence of the Royal couple, the Prince of Värmland and governor Ingemar Eliasson. The Chapel of Revelation and
the Tree of Light were inaugurated.
1999 On the eve of the new millennium, an ecumenical mass was held in
the cathedral on 31 December. It was led by Bishop Bengt Wadensjö
and chaplain Margareta Brandby-Cöster.
2010 Many priests and deacons have been ordained in Karlstad Cathedral since 1730. In 2010 seven new priests and one new deacon were
ordained.
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för Karlstads del hölls den avslutande ekumeniska gudstjänsten i domkyrkan, något som sedan blev tradition.
1980 Den 1 juni firades domkyrkans 250-årsjubileum med en högtidsgudstjänst i närvaro av kung Carl XVI Gustaf och 1 000
besökare. I gudstjänsten predikade ärkebiskop Olof Sundby.
Den hade rik musikalisk inramning genom domkyrkokören
och domkyrkans ungdomskör under ledning av domkyrkoorganisten Yngve Sirén.
Gäster vid jubiléet var också representanter från det nordisk-tyska kyrkokonventet från Mecklenburg, DDR, under ledning av Landessuperintendent Traugott Ohse som gav domkyrkan en vas som minnesgåva.
1984 Den 4 mars hölls högtidsgudstjänst i domkyrkan i anledning
av hertig Karls grundläggning av staden den 5 mars 1584
och då Tingvalla därmed fick namnet Karlstad. Högtidstalet hölls av skoldirektören Carl-Eric Carldén och predikan av
domprosten Harry Nyberg. På kvällen var det en kulturkväll
i domkyrkan med poeten Bo Setterlind och musik av Anna
Maria och Yngve Sirén.

Kung Carl XVI Gustaf ledsagas in i domkyrkan av biskop
Sven Ingebrand och domprost Henrik Ljungman vid firandet
av domkyrkans 250-årsjubileum den 1 juni 1980.
King Karl XVI Gustaf is escorted into the cathedral by Bishop
Sven Ingebrand and Dean Henrik Ljungman.
Foto: Anders Hanson.
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1993 Detta år var Kyrkans jubelår i anledning av 400-årsminnet
av Uppsala möte. Den 2 juli firades domkyrkans födelsedag
med mässa och föreläsning över Uppsala möte i ett historiskt
perspektiv. Den östra f lygeln som renoverats och omdisponerats togs i bruk och de målade fönstren som man börjat
samla medel till vid 300-årsjubiléet hade efter restaurering
placerats där. Då togs även den nya dopskålen i bruk i en
dophögtid i sakristian.
Under jubelåret och i samband med gudstjänsten den 22

Kulturminister Margot Wallström medverkade vid en protestaktion
mot franska kärnvapenprov i Mururoa 1995.
Swedish Minister of the Arts, Margot Wallström, took part in a protest
against French nuclear testing in Mururoa in 1995.

april invigde biskop Bengt Wadensjö domkyrkans klockspel
med 25 klockor. Det var ett resultat av gåvor från myndigheter, företag och enskilda i Karlstad. Klockspelet spelar melodier fyra gånger under dagen och används både vid gudstjänster och konserter.
1994 Den 28 september förliste passagerarfärjan Estonia på Östersjön och 852 personer drunknade. Av dessa var 501 svenskar,
däribland även värmlänningar. På kvällen hölls en minnesgudstjänst i domkyrkan där bland andra landshövding Ingemar Eliasson talade.

Biskoparna John Perry från Chelmsfords stift i England och Bengt Wadensjö från
Karlstads stift undertecknar ett samarbetsavtal i domkyrkan den 18 oktober 1997.
Bishop John Perry from Chelmsford’s diocese in England and Bishop Bengt Wadensjö
from Karlstad diocese signed a cooperation agreement in the cathedral in 1997.

1995 I september ledde kulturminister Margot Wallström i domkyrkan en protestaktion mot Frankrikes provsprängningar
av atomvapen på Mururoa.
1997 Stiftsstaden Karlstad firade 350-årsjubileum bland annat med
en tankefestival den 16-18 oktober med ett rikhaltigt program. Bland annat uruppförde kompositören och organisten
Ralph Lundsten musik och ljusspel med temat ”Kosmisk andakt” i domkyrkan. Höjdpunkten var mässan den 18 oktober
då biskoparna John Perry och Bengt Wadensjö undertecknade samarbetsavtalet mellan Chelmsfords stift i England och
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Karlstads stift. Detta som en konsekvens av Borgådeklaration.
1998 Domkyrkan återöppnades den 27 september av biskop Bengt
Wadensjö i närvaro av kungaparet, prins Carl Philip av Värmland och landshövding Ingemar Eliasson. Mest påtagligt var
tillkomsten av Uppenbarelsens kapell och ljusträdet, vilka presenterats under kapitlet Miljöer i domkyrkan
1999 Den 31 december hölls ekumenisk mässa i domkyrkan vid
midnatt när det nya årtusendet och det nya seklet började
samt Bibel 2000 hade blivit verklighet. Mässan leddes av biskop Bengt Wadensjö och domkyrkokaplan Margareta Brandby-Cöster. Till det stora deltagandet bidrog också en ekumenisk ungdomskonferens i Karlstad.
2010 Från den första prästvigningen i den nya domkyrkan 1730
fram till prästvigningen den 13 juni 2010 har många präster
och diakoner vigts till helig tjänst i domkyrkan. De som vigdes till präster den 13 juni 2010 var Anders Ekelund Carlsson, Gunilla Sjöö, Erik Öhman, Christina Elkeus, Peter
Styrman, Anna Torstensson och Karin Johannesson samt till
diakon Diana Drewstad.

Domkyrkan återöppnades den 27 september 1998
efter en omfattande renovering.
The cathedral received an official rededication in
1998 after extensive renovation.
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Biskop Esbjörn Hagberg tillsammans med de nyvigda prästerna Erik Öhman, Gunilla Sjöö, Anna Torstensson, Christina Elkeus, diakonen
Diana Drewstad samt prästerna Peter Styrman, Anders Ekelund Carlsson och Karin Johannesson vid prästvigningen den 13 juni 2010.
Bishop Esbjörn Hagberg with the newly ordained priests Erik Öhman, Gunilla Sjöö, Anna Torstensson, Christina Elkeus, Deacon Diana Drewstad
and priests Peter Styrman, Anders Ekelund Carlsson and Karin Johannesson at their ordination on 13 June 2010.
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Domkyrkans
byggnadshistoria

History of the construction
of the cathedral

Kapitel I. Kyrkorna i Karlstad från medeltiden till 1719

I. Churches in Karlstad from the Middle Ages to 1719

Tingvallaön i Klarälven var alltsedan Värmland fick fast befolkning
en naturlig mötesplats och handelsplats i korsningen mellan nord/
syd med Klarälven och öst/väst med stigarna/vägarna utmed Vänerkanten. Namnet Tingvalla säger att det från förkristen tid var en
tingsplats där domar avkunnades på det som kom att kallas Lagberget. Där hölls senare landsting två gånger om året och det var den
25 januari och den 29 juni som var Petrus och Paulus dag. Samtidigt var det marknadsdagar och mycket folk samlades i Tingvalla.
Till Tingvalla kom en präst, gudstjänst började firas, en församling uppstod och en kyrka byggdes. Mycket av detta är höljt i dunkel. Det är rimligt att anta att det i varje fall under andra hälften
av 1200-talet fanns en kyrka på Tingvallaön, eftersom det då talas
om en kyrkoherde där. I ett testamente till Skara domkyrka är en
av testamentsexekutorerna ”kyrkoherden i Tingvalla Laurencius Arwidi” och i en förteckning över Uppsala domkyrkas egendom 1291
nämns ”in Wermaland parochia Tingwalli”.1
I de medeltida breven från Värmland nämns ofta präster i Tingvalla som undertecknare med sigill i vitt skilda ärenden som till exempel
donationer till Riseberga kloster eller Skara domkyrka och tvister
mellan jordägare.2

The island of Tingvalla in the river Klarälven had long been established as
a natural place to meet and to trade. The name Tingvalla tells us that here,
at Lagberget, district courts were held twice a year to solve legal disputes.
During the Middle Ages, priests came to this island and a congregation was
established here. No documentation is available from the earliest years, but
from the later part of the 13th Century there was a church here. A document from 1290 names the vicar in Tingvalla as Laurentius Arwidi.
The first church was probably built of wood and dedicated to Saint Peter, the patron saint of trading cities. The church at Tingvalla is mentioned
in a document from 1347.
When Duke Karl, later King Karl IX, reigned in this duchy he raised the
status of Tingvalla to that of a town as of 6 March 1584, when the town was
given its present name, Karlstad.
The church had become dilapidated and had been repaired, but this
Middle Age church was destroyed in a fire in 1616. A new church was then
built in the same place, down by the river Klarälven. It was consecrated on
25 June 1629.
The church, which lay next to the market-place, was built in the form of
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Domslut signerat av kung Magnus Eriksson vid kyrkan i Tingvalla den 29 april 1347 angående en vägtvist vid Järsberg utanför Kristinehamn.
Ruling concerning a road dispute at Järsberg outside Kristinehamn signed by King Magnus Eriksson at the church in Tingvalla on 29 April 1347.
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Den första kyrkan var sannolikt en träkyrka tillägnad Sankt Petrus
(Sankt Per) som var köpstädernas helgon och den 29 juni hölls Persmässomarknad. Kungen, Magnus Eriksson, var ständigt på resa. Den
28 april 1347 besökte han Hammarö och dagen därpå, den 29 april,
var han i Tingvalla. Där undertecknade han ett domslut tillsammans
med kyrkoherden Nicolaus Siggonis ”vider Tingvallae kyrkio”.3
Tingvalla blev stad och fick namnet Carlstad genom ett beslut
av hertig Carl, sedermera Karl IX, den 5 mars 1584. Invånarantalet bestod av fyrtiofem familjer och det tog lång tid innan den blev
etablerad köpstad eftersom det fanns ett motstånd att saluföra provinsens produkter i Karlstad på grund av avgifter av olika slag. Då
var stadens kyrka i behov av reparation och hertig Karl bestämde
att Karlstads sockens kyrkotionde skulle gå till kyrkans renovering
under ett antal år. Den medeltida kyrkan brann den 16 september
1616 liksom hela Karlstad.4
Nästa kyrka med omgivande kyrkogård uppfördes på samma plats
alldeles intill Klarälven. Sverige var på väg in i stormaktstiden och kyrkan fick trots den ringa folkmängden och de ekonomiska svårigheterna imponerande dimensioner och utformning för att vara en församlingskyrka. Den gestaltades traditionellt som en långkyrka med koret
format som en tudelad sexhörning i likhet med Mariestads domkyrka.
Församlingskyrkan på Tingvallaön blev 48 meter lång och 18 meter
bred och hade också en utbyggnad för sakristian. Den byggdes i sten
med valv och hade stora fönster med täljstensornamentik, ljuskronor,
silverkrucifix, kyrksilver, mässhakar, orgel, epitafier och målade tavlor. Kyrkan invigdes under högtidliga former midsommardagen den
25 juni 1629 och predikan hölls av Nicolaus Benedicti, som sedermera blev kyrkoherde i Silbodal.5
Församlingen i Karlstad, och för övrigt hela Värmland, stod under tillsyn av superintendenten i Mariestad. Avståndet över Vänern
ledde till återkommande önskemål tillställda riksrådet om att Värm-

a Latin cross, measuring roughly 45 by 14 metres. It became rather lavish
both externally and internally.
The status of the church was boosted when Queen Kristina moved the
superintendentship from Mariestad to Karlstad on 23 July 1647. The diocesan head would henceforth live in Karlstad and become the vicar of the
Karlstad rural and town congregations. The congregational church thereby
became a cathedral.
Unfortunately the cathedral was built on an unstable foundation and
the spring and autumn flooding of the Klarälven river created problems. As
a consequence, towards the end of the 17th Century, the necessity of moving the cathedral became increasingly obvious.
As a result, when Karl XI visited Karlstad in the summer of 1691 to inspect the military regiments he also visited the cathedral and discussed the
problem with the townspeople and the cathedral chapter. As absolute ruler
he decided that the cathedral should be moved up to Lagberget where the
royal residence stood. He also granted funds for this purpose.
Unfortunately the decision was never implemented due to famine, plague
and Karl XII’s war against Denmark-Norway in 1716-1718. Instead the funds
were used to repair the cathedral. But then on 1 October 1719 Karlstad suffered a disastrous fire. The town, with all its public buildings, including the
cathedral, and the majority of its houses, was burned.
From the cathedral a few chandeliers, most of the church silver, clerical vestments and a few candlesticks were saved. Pictures, sculptures, documents and many other inventories succumbed to the flames in the burning
cathedral, whose vaults collapsed.
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Christian Erikssons staty
av Karlstads grundare
Karl IX i Residensparken
i Karlstad.
Christian Eriksson’s statue
of Karlstad founder King
Karl IX in the governor
residence park in Karlstad.
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land skulle bli ett eget kyrkligt förvaltningsområde – ett stift – med
en egen superintendent placerad i Karlstad. Drottning Kristina och
riksrådet med Axel Oxenstierna i spetsen beslutade den 23 juli 1647
att f lytta superintendenturen från Mariestad till Karlstad. Sven Elfdalius blev den förste superintendenten i det nya stiftet.6 Karlstad
blev stiftsstad, skolstad och församlingskyrkan blev domkyrka.
Problemen med domkyrkan vid älven var många, eftersom Klarälven i vårf loden underminerade älvkanten och kyrkans grund. Det
blev sprickor i murarna, kyrktornet hotade att rasa och gravarna
både på kyrkogården och under kyrkgolvet vattenfylldes. Problemet föranledde diskussioner både i domkapitlet (konsistoriet) och
bland borgerskapet vid rådstugumötena om det nödvändiga i att
f lytta domkyrkan till en säkrare plats. Dessa önskemål nådde också riksrådet och kungen.
Karl XI reste runt i landet och kontrollerade regementen och militära anläggningar i synnerhet i västsverige med hänsyn till fiendelandet
Danmark-Norge. Han kom till Karlstad lördagen den 25 juli 1691 för
att inspektera Närke-Värmlands regemente. Då bodde kungen på Lagberget i herrgårdsbyggnaden och träffade också superintendenten och
hovpredikanten Erlandus Broman och hann även vara med på hans
dotters bröllop.
Kungen deltog i söndagens gudstjänst i domkyrkan och fick då
än mer kännedom om domkyrkans problem genom superintendenten och borgerskapet. I valet mellan en reparation och nybyggnation
på annan plats beslutade den enväldige kungen att domkyrkan skulle f lyttas. Han anvisade mark för domkyrka och kyrkogård och sedan skulle en ritning upprättas av Nicodemus Tessin d y. Byggnadsmaterial i form av sten och virke skulle anskaffas och kungen anslog medel.7
Någon f lyttning blev det inte eftersom Karl XII:s krig mot Danmark-Norge 1716-1718, nödår och pest omintetgjorde planerna. I

Karlstad. Gravyr gjord någon gång mellan 1690 och 1710. Ur Erik Dahlbergs ”Suecia Antiqua et Hodierna”.
An engraving of Karlstad produced sometime between 1690 and 1710. From Erik Dahlberg’s “Suecia Antiqua et Hodierna”.
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stället reparerade man den gamla domkyrkan och använde de anslagna medlen till det.
Karlstad drabbades 1716 av en mindre stadsbrand som förstörde
36 gårdar. Men katastrofalt blev det när hela Karlstad med sina offentliga byggnader inklusive domkyrkan brann ned i stadsbranden
natten till den 1 oktober 1719. Kvar fanns endast gränder med hus
i de västligaste och östligaste delarna av staden.
En del inventarier från domkyrkan kunde räddas, bland annat
två ljuskronor, några ljusstakar samt kyrksilvret. Allt detta fördes i en
roddbåt över Klarälven till Sandbäcken och grävdes ned i en rovåker för att förhindra stöld. Men den rika skatten av tavlor, skulpturer,
dokument och många andra inventarier förstördes i lågorna i den
brinnande domkyrkan vars valv störtade in.8

Modell av kyrkan 1629 då den låg vid Klarälven. Modellen gjordes med
skalenliga mått i anledning av Karlstads 400-årsjubileum 1984.
Model of the church in 1629 when it stood beside the Klarälven river. The
model was made to mark the 400-year anniversary of Karlstad in 1984.
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Kapitel II. Den nya domkyrkan 1719-1764
II. The new cathedral 1719-1764

1. Problemställningar

I Karlstad hade man på 1720-talet tre problemställningar att bearbeta i samband med domkyrkobygget. Den första var den ekonomiska situationen vid stormaktstidens slut efter Karl XII:s död och
med Danmark-Norge som fiendeland vid stiftets västra gräns. Till
det skall tilläggas den ekonomiska katastrof som stadsbranden i det
lilla Karlstad utgjorde och återkommande pester.
Den andra problemställningen var den komplicerade organisatoriska situationen med en kyrkostämma för två församlingar, ett kyrkoråd, stadens
styrelse, domkapitlet, domkyrkans styresmän och statsmakten företrädd av
Kungl Maj:t, ständerna och landshövdingen i Örebro för Närke-Värmlands
län. Detta medförde långa dröjsmål innan något konkret kunde göras.
Den tredje problemställningen handlade om en arkitektur som
var i uppbrott från arvet med traditionella långkyrkor till 1600och 1700-talens centralkyrkor och grekiska korskyrkor med lika
långa korsarmar och raka gavelavslut. Arkitekturen innehöll olika teologiska budskap och skapade emellanåt spänningar och problem.
Av det som sagts i det föregående avsnittet framgår, att när domkyrkan i Karlstad hade brunnit 1719, förväntades att man omgående skulle börja bygga den nya domkyrkan på Lagberget, eftersom
det fanns ett kungligt beslut att domkyrkan skulle byggas upp och
att tomt och medel var anvisade.
Man får en ögonblicksbild av läget i den nedbrunna staden och
den svåra situationen genom borgmästare Johan Leonard Ringers
brev den 5 oktober 1719 till landshövding Conrad Ribbing i Örebro. Borgmästaren bodde då i ett hus utanför Karlstad, eftersom
hans hem hade brunnit.
Ringer skriver och begär hjälp för Karlstad och dess 506 invånare.

1. Problems
When the cathedral next to the river Klarälven was destroyed in a fire, a
decision had already been taken in 1691 by the king to move the cathedral to
Lagberget, where the royal mansion stood. A site for the church and graveyard was allotted. Superintendent Ingemund Bröms and the diocesan council together with the chief magistrate applied to the government in Stockholm and the provincial governor Conrad Ribbing in Örebro for financial
support to enable them to build a new cathedral. This was granted through a
decision on 28 April 1720. The funds provided were insufficient so they had
to be augmented by contributions from people who lived in Karlstad. At this
time the town had 1,500 inhabitants.
The Sunday services were compulsory. Besides listening to the sermon
and receiving the Holy Communion the congregation also had to listen to
official government and local announcements and decrees. This was the
commonest means of communication with the citizens. To begin with the
services had to be held outdoors, but quite soon they could be moved into
the royal mansion itself.

2. Design and theology for a modern cathedral.
What was it all about?
In 1721 usable materials from the old cathedral were dismantled and taken
up to Lagberget. The following year discussions began regarding the design
of the new cathedral and who should build it. These discussions were carried out between the diocesan council, the chief magistrate and the provincial governor. The chief magistrate had to be the most active because
superintendent Bröms died in January 1722 and the new superintendent,
Johannes Steuchius, did not take office until 1723.
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Conrad Ribbing
Landshövding i Närke-Värmlands län 1719-1729.
Tavlan finns på Örebro slott.
Governor of Närke-Värmland county, 1719-1729.
The painting is stored at Örebro Castle.

Då hade 170 hus brunnit förutom domkyrkan, rådhuset, gymnasiet
och den för Karlstad ekonomiskt viktiga järnvågen med magasin, som
man dessutom just hade reparerat.
Samma dag som borgmästaren skrev till landshövdingen gjorde superintendenten Ingemund Bröms också det. Han skrev: ”fyra fämtedelar af staden med Kyrkian, Rådhuset, Gymnasio, Schola, Consistorio,
Wåg och Magasin hälst ock min ämbetsgård i aska lagda äro”.
Och inte nog med det. Vice pastor och domkyrkosysslomannen
Johan Hasselströms gård hade också brunnit liksom lektorernas bostäder. Superintendenten som även var kyrkoherde i de två församlingarna klagade nu över att det saknades en lokal att fira gudstjänst
i. Den allmänna gudstjänsten skulle fungera oberoende av yttre omständigheter. Det förelåg gudstjänstplikt och i gudstjänsten ingick
officiella kungörelser, som var myndigheternas huvudsakliga möjlighet för information till allmänheten. Bröms skriver att man hade
firat gudstjänst på ett fält. Han anhöll därför att få använda det tomma kungshuset på Lagberget, som i dagligt tal kallades Herrgårdsbacken, och det blev nu gudstjänstlokal i elva år.1
Bröms påtalade för landshövdingen att också han var angelägen
om att domkyrkan skulle f lyttas. Han uttryckte sin besvikelse över
att Karl XI:s beslut inte verkställts:
Hwad kyrkian anbelangar hafwer hon stått på ett obeqvämt ställe och
varit therföre resolverat af Sal. Konung Carl XI at transporteras på en
annan platz, hwar till dessein och medel warit, samt sten framförd:
Men huru mina Antecessores hermed umgått wet jag intet. Medlen är
bortta, stenen bortta, och ingen Kyrkia bygd.2
2. Att finansiera ett domkyrkobygge

Superintendent och borgmästare nöjde sig inte med att kommunicera enbart med landshövdingen. I ett odaterat brev skrev borgmästa-
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ren till Kungl Maj:t, dvs drottning Ulrika Eleonora, i ett antal ärenden som rörde Karlstad och dess återuppbyggnad. Ringer åberopade Karl XI:s beslut att domkyrkan skulle f lyttas som tidigare nämnts
och att det beslutet nu verkställdes. Vidare hade Karl IX förordnat att
kronotiondet från delar av Värmland skulle tillfalla domkyrkans underhåll och Ringer önskade att det skulle gälla än mer nu.3
Bröms skrev den 10 oktober 1719 till Kungl Maj:t i samma ärende
som borgmästaren och anförde att domkyrkan stått på vattensjuk
mark och att Karl XI förordnat att den skulle f lyttas. Nu var den
dessutom så illa bränd att den inte gick att reparera.4
Beträffande domkyrkan så var den självägande under statens tillsyn. Den skulle byggas på statens mark och genom Kungl Maj:ts beslut få hjälp med finansieringen. Domkyrkan hade även ansvar för
biskopsgården.
Det viktiga ekonomiska beslutet som gjorde det möjligt att bygga den nya domkyrkan kom den 28 april 1720. Det var undertecknat av Fredrik I och visar på vilka sätt Kungl. Maj:t tänkte sig finansieringen:
Hvad fördenskuld vidkommer kyrkian därsammastädes, som vederbörande åstunda att få på en beqvemeligare orth flyttad, så emedan
den samma nu berättas aldeles vara så förbränd, at den intet, kan
repareras; så samtycker Kungl. Maij:t i nåder att den samma må
transporteras och flyttas på det ställe som af högstsal. Hans Kungl.
Maij:t Konung Carl den XI, der till för detta är redan utsedt samt att
till en begynnelse af sådan deseins fortsättjande, öfverskåttsspann‑
målen där i Länet uti 6: åhrs tjd, der till måtte anslås, jämbvähl en
Collect der i stiftet tillåtas, samt hwad genom en stambok samblas kan;
Låtandes Kungl. Maijt:t om öfverskåttsspannmålen, dess nådiga ordres
till Stats-Contoiret afgå, och i lika måtto om Collekten och stamboken,
till Consistorium i Carlstad, hwilka der om föranstaltandes varda.
Datum ut supra Friedrich 5

As they did not have a prominent architect or master builder in Värmland, they turned to Stockholm. After the middle of the 17th Century several new churches were being built there. The Katarina church in southern
Stockholm, the Kungsholm, Hedvig Eleonora and Adolf Frederik churches
were all built in the contemporary style as central churches with the continental baroque churches as models.
The architecture and furnishing of Katarina church were based on
the ideas of the French architect, Jean de la Vallée, with the pulpit as the
most important item, positioned so that everyone could see and hear the
preacher. The church therefore had the shape of an equilateral cross with
flat gable ends and pews in all four transverse arms. There had to be large
windows, a tower above the central vault and the church was to be sparingly
decorated and furnished. The Kungsholm church was given an even stricter
design by the architect, Mathias Spihler. He was also Jean de la Vallée’s
son-in-law.
These contacts resulted in the master builder, Jonas Nilsson Fristedt, arriving in Karlstad from Stockholm in June 1722. He brought with him two
proposals for the cathedral. One was a nave church with more or less the
same measurements as the old cathedral and the other was a smaller, but
more modern cathedral with the Kungsholm church as the model. The magistrate and the diocesan council wished to have a nave church as before,
the idea having been just to move the old cathedral up to Lagberget. This
proposal was submitted to the provincial governor and at the same time a
request was made for assistance in order to obtain a better contract with
Fristedt due to the limited funds available. All the money had been spent
on the casting of four new bells in 1722. This was an important investment
as a fee was charged for ringing the bells, particularly at funerals.
The governor replied by calling the diocesan council, the chief magis-
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Ingemund Bröms
Superintentent i Karlstad 1718-1722. Porträttet
finns i biskopsgården i Karlstad.
Superintendent of Karlstad, 1718-1722.
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Bröms brev gav också till resultat genom att Kungl Maj:t gav 2 000
daler silvermynt för domkyrkans återuppbyggande men Bröms uppfattade det som en personlig gåva av drottning Ulrika Eleonora.6
En annan del av ekonomin utgjordes av domkyrkotunnan som
innebar att staten hade ålagt varje församling i stiftet att leverera en
viss mängd säd till domkyrkan. Till domkyrkotunnan hörde också intäkter från begränsade jordarealer som man fått vid stiftsbildningen 1647 och som tillförts Karlstad från Skara och Mariestads
jordarealer. Vidare hade man inkomster genom bland annat vinsäd, böter och bodhyror. Självklart skulle så mycket som möjligt av
skatteintäkterna i form av tionde från Karlstads lands- och stadsförsamling gå till byggnationen, även om kyrkans funktion och lön
till prästerna ägde prioritet.
En del av den ekonomiska problematiken i Karlstad var kopplad
både till den politiska och administrativa situationen. Mot slutet av
stormaktstiden var Karlstad en stad på tillbakagång. Som nämnts
hade staden bara drygt 500 invånare 1719, varav endast hälften var
skattebetalande och därmed hade Karlstad en svag ekonomi. Bränderna 1716 och 1719 försvagade än mer Karlstads ekonomi.
Påfrestande för stadens ekonomiska utveckling och möjligheter
var att bruksnäringen inte hade Karlstad som centrum. I de många
bruksorterna i landskapet fick brukspatronerna affärsrättigheter och
behövde inte frakta järnet till Karlstad. De behövde varken betala tullar och avgifter eller köpa och sälja andra varor i Karlstad. Järnvågen vid älven var Karlstads viktigaste inkomstkälla grundad på resolutioner från 1655 och 1671, men förlorade på detta sätt sin betydelse. Problemet löstes genom landshövdingens beslut att delar av
järnproduktionen skulle passera Karlstad och därmed ge inkomster.
Den ekonomiska utsattheten för hela Sverige under de långa krigen var självklar och blev mycket påfrestande för Karlstad under
Karl XII:s krig mot Norge 1716-18. Borgmästaren Ringer klagar hos

landshövdingen i Örebro över dessa ”kontinuerliga durchmarcher”
och inkvarteringar av befäl och trupp, delar av artilleristaten samt
hästar. Karlstad plundrades på ved, mat och ägodelar och man upplevde sig utsatt både för övergrepp och för att man fick stå för truppernas kosthåll.7
Finansieringen var således beroende av Kungl Maj:ts bevillningar som man åberopade och hade återkommande önskemål om, domkyrkotunnan, tiondet, övriga intäkter samt praktiska insatser från både
lands- och stadsförsamlingens sida.
3. Kompetensområden och ansvar för domkyrkobygget

Den andra problemställningen när det gällde att bygga den nya domkyrkan handlade som nämnts om kompetensområden och beslut. Superintendenten hade som statens ämbetsman att samråda med de statliga
myndigheterna. Främst bland dem var landshövdingen och många
ärenden delegerades från Kungl Maj:t till landshövdingen i Örebro.
Han beslutade bland annat i ekonomiska frågor och i vissa tillsättningsärenden som beretts av domkapitlet.
När det gällde domkyrkans förvaltning skulle biskop och domkapitel i viktigare angelägenheter samråda med landshövdingen som
slutgiltigt avgjorde. Detta var påbjudet enligt kyrkolagen 1686 och ett
kungligt brev från 1698. Nybyggnationen av domkyrkan var därmed
på ett avgörande sätt beroende av landshövdingen i Örebro.
Kyrkoorganisationen i Karlstad undergick principiell förändring
och blev som följd därav inte helt enkel. Ursprungligen fanns Karlstads lands- och stadsförsamling. Det var naturligt eftersom stadsborna hade jordegendomar mestadels väster om Klarälven och
egendomarnas avkastningar till viss del skulle gå till prästlöner, underhåll av kyrkan och dess funktioner. Pastoratet hade en kyrka,
en kyrkostämma och ett kyrkoråd. Det sistnämnda utvecklades ur
det gemensamma ansvaret, inte minst ekonomiskt, som prästen

trate and the master builder to meet with him for discussions. The result
was that governor Ribbing decided that the church should be built in the
form of a Greek cross with flat gable ends and many large windows. This
was a cheaper alternative than a nave church.
The representatives from Karlstad were furthermore instructed to purchase more materials and improve their finances before they could start
building the church. This was done in the years 1722-1724. Fristedt returned to Stockholm and continued his work there, including the building
of the royal palace. Instead it was his 31-year-old pupil, Christian Haller
from Germany, who came to Karlstad. The foundation stone was laid on
10 May 1724 and the building of the church was carried out in 1724-1730.
At the same time stone masons, builders and carpenters worked on the roof,
windows and all the woodwork. These artisans came from Germany and
Stockholm, as well as from Karlstad itself.
The person who coordinated the practical work on the project was the
pastor and cathedral manager, Johan Hasselström. He collected building
material of all kinds, received gifts from the whole Church of Sweden, sold
the grain which was delivered instead of cash, received the money for all the
different services and paid the salaries. He recorded all this in great detail
as he had to submit the accounts to the government.

3. Karlstad Cathedral inaugurated in 1730
For obvious reasons the furnishings were very simple. The materials
saved from the burned old cathedral came to good use, mainly some candelabra, candlesticks, church silverware, pictures and liturgical gowns. As
attendance at services was compulsory, many pews were needed, so a balcony was constructed in the east. There was a balcony in the west too, but
this was reserved for the pupils and headmaster of the cathedral school.
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och kyrkvärdarna hade. I Karlstad blev det så att magistraten under
borgmästarens ledning och med stadsbornas hjälp tog ett betydande ansvar för domkyrkans byggenskap men också för kyrkolivet.
När superintendenturen f lyttades och Karlstad 1647 blev stiftsstad i Karlstads stift 1647 förändrades förhållandena. Församlingskyrkan blev domkyrka och den hade formellt inte längre kyrkoherde och kyrkvärdar som styresmän. Kyrkostämman hade fortfarande
beslutsansvaret. Av kyrkolagen 1686 framgick att det skulle vara biskopen/superintendenten och domkyrkosysslomannen som skulle
vara domkyrkans styresmän och i förekommande fall med hjälp av
landshövdingen. Domkyrkosysslomannen var utsedd av domkapitlet och oftast också en präst med begränsade prästerliga uppgifter i
domkyrkan men desto f ler ekonomiska och praktiska.
Superintendenten som var ordförande i domkapitlet och en av
domkyrkans styresmän var också kyrkoherde i Karlstads lands- och
stadsförsamling. Han hade Karlstadsförsamlingarna som prebende
och var ordförande i kyrkostämman och kyrkorådet. Men med stiftet som ansvarsområde inrättades 1679 en vice pastorstjänst som superintendenten avlönade. Kyrkostämman ansvarade för tiondemedlens användning, som gick till löner, gudstjänstlivet, fattigvården och
domkyrkans skötsel. Praktiskt hanterades den mångskiftande ekonomin av domkyrkosysslomannen.8
Samhällsorganisationen i de mindre städerna i Sverige på 1700-talet och dess relation till kyrkoförsamlingen är inte klargjord. I Karlstad fattades de avgörande besluten för samhället av magistraten, det vill
säga borgmästaren och rådmännen som i grunden var ansvariga för
rättsväsendets funktion men också för stadens övriga funktioner. Det
fanns också en underrätt (kämnärsrätt) i Karlstad. Den avgjorde mindre ärenden som tvistemål och dömde också i en del kyrkoärenden
som till exempel när det gällde bristande ordning under gudstjänsten.
Vid rådhusrättens, magistratens och kämnärsrättens samman-
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träden behandlades rättsfrågor, ekonomiska ärenden och samhällsärenden i allmänhet men också kyrkans frågor när det var av behovet påkallat som nyss nämnts. Återkommande hölls överläggningar med de skattebetalande invånarna i form av allmän rådstuga
under borgmästarens ledning. Frågorna gällde mestadels praktiska insatser och åtskilliga initiativ togs av magistraten och den allmänna rådstugan som rörde församlingarna och domkyrkan.
Dessa initiativ på det kyrkliga området var något naturligt eftersom borgmästaren precis som superintendenten var utsedd av Kungl.
Maj:t och därmed en statens tjänsteman. Flera av magistratens rådmän kom att ingå i kyrkorådet vilket tydligt syns i slutet av 1700-talet. Med denna sammansättning blev de två församlingarnas gemensamma kyrkoråd i praktiken stadens kyrkoråd. Det var dessutom ingen åtskillnad mellan kyrklig och borgerlig kommun. Var
det vakans på tjänsten superintendent tvekade inte borgmästaren att
ta initiativ i kyrkliga ärenden men hade oftast samråd med domkapitlet först. Magistraten och den allmänna rådstugan blev viktiga
när den nya domkyrkan skulle byggas.
En praxis utbildades som innebar rådslag mellan domkapitlet
och magistraten men det förkom att åtgärder vidtogs utan att den
ena myndigheten hade överlagt med den andra. Problem uppstod
om den ena myndigheten utan den andres hörande vände sig till
landshövdingen eller Kungl Maj:t i något ärende eftersom dessa
myndigheter förutsatte att samråd hade skett.8
4. Hospital eller inte?
Domkapitel och magistrat på kollisionskurs

Genom den handlingskraftige borgmästaren Ringer repade sig Karlstad relativt snabbt under 1720-talet. Staden fick en ny stadsplan fastställd av landshövdingen. Järnvågen var den byggnad som först ställdes
iordning och den var färdig 1721. Den var en mycket viktig inkomst-

källa, eftersom skatt och tull togs upp vid vågen. Därnäst stod gymnasiets återuppbyggande på tur, beroende på att det inte var totalförstört
och att gymnasiet var viktigt eftersom det försåg Karlstad med tjänstemän i olika funktioner och Karlstads stift med präster. Det stod färdigt
1723. Sedan blev rådhuset som var både förvaltning och domstol, färdigt 1725. Sysslomansgården där domkyrkosysslomannen Johan Hasselström bodde var återuppbyggd först 1727 och superintendentens bostad, en liten rödmålad gård, stod färdig 1728.9
Frågan om den nya domkyrkan var betydligt svårare att lösa. I väntan på en ny domkyrka för stift och församling var ett fungerande kyrkorum nödvändigt för gudstjänster, förrättningar, prästvigningar och
vid många andra tillfällen. Stenhuset på Herrgårdsbacken var alldeles
för litet för att rymma församlingsborna i lands- och stadsförsamlingen. Den stora salen hade läktare och man satte in extra bänkar men
det räckte inte långt. En provisorisk predikstol, altare och altarrund
hade man också byggt i den stora salen. På sommaren öppnades fönstren och man satte ut bänkar och byggde en lövsal som skydd för solen.
En trumslagare gick runt i staden och kallade till gudstjänsten innan
de nya kyrkklockorna var gjutna.
Det var svårt att hålla ordning på gudstjänstbesökarna och därför ingrep magistraten genom ett domslut från 1720:
Och befaldes alla de, som sittia utom kyrkian at hwarcken sielfwa
föröfwa något oliud under gudztiensten, eij heller tilåta någre andre
från Landet och til Kyrkian ankommandes sådant at giöra, utan bör
hwar och en föra sig til sinnes, det han är upkommen i Gudz hus til
att bedia Gud om syndens förlåtelse och ingalunda til at bruka något
sqwaller och oliud.

Trängseln var besvärande och i domboken finns exempel på domslut som rör detta problem.10 I detta läge tog superintendenten Bröms
ett initiativ. Han skrev den 15 september 1721 till landshövdingen om

The pews were equipped with doors and locks as people had to pay for their
seats annually, this being one source of income for the church. The most
expensive places were at the front.
The altar was placed under and in front of the balcony in the east. It
was a simple wooden construction with a board on which it was possible to
hang pictures with religious themes painted by local artists. The pulpit had
been received as a gift from a rural church in Västmanland and under this
was placed a trunk to collect alms for the poor. A simple instrument had to
be borrowed from the cathedral organist as they did not yet have the means
to build an organ. In the following decades many items and textiles were
donated to the cathedral by the residents of Karlstad.
A visitor to the cathedral would be impressed by its spaciousness and
light but also by the restricted embellishments. The architecture could be
interpreted as characteristic of calvinistic theology. This, however, was not
strictly the case. There just had not been enough finances for anything more
extravagant.
There was a great longing for a new church after eleven years of work
and waiting. Superintendent Johannes Steuchius asked the provincial governor for permission to consecrate it, and this was granted. The bishop had
also requested a name for the church from King Frederik I. He decided that
it should be named the Frederici Church.
Finally, Karlstad cathedral was ceremoniously consecrated by superintendent Johannes Steuchius on 2 July 1730 in the presence of a great number
of people both from Karlstad itself and the whole diocese. Soon afterwards
Steuchius took over from his father as archbishop.

4. Ambition to change the cathedral to a long church
Much work still had to be done to the exterior and interior of the cathedral.
The four church bells were housed in a simple wooden steeple which did not
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trängseln i kyrksalen på Herrgårdsbacken. Karlstads stads- och landsförsamling hade tidigare sammanträtt och beslutet blev att man föreslog att den gamla domkyrkan nödtorftigt skulle repareras så att gudstjänsterna kunde hållas där. De 958 daler silvermynt som man hade
i domkyrkans kassa skulle användas för iordningställandet. Församlingsborna åtog sig sig att svara för inredningen.
Men Bröms aktualiserade i förbigående en annan fråga när han
skrev att det vore önskvärt att den gamla domkyrkan kunde repareras och användas som hospital.
Enligt kyrkoordningen 1571 hade staten och samhället ansvar
för att det fanns ett hospital som skulle ta hand om sjuka, handikappade och sinnessjuka samt även vara ett epidemisjukhus. Kyrkan utövade tillsyn och andlig omsorg så som kyrkolagen 1686
stadgade. Men Karlstad hade inget hospital vid denna tid utan läkare och militärläkare svarade för sjukvården från sina bostäder.
Länge hade önskemålet funnits men av ekonomiska skäl hade det
aldrig kommit till stånd.
Bröms visste att en av hans företrädare, Bengt Caméen, hade begärt hos Kungl. Maj:t att när domkyrkan f lyttats så skulle den gamla domkyrkan bli hospital.
Magistraten tog också upp frågan om en nödtorftig reparation av
den nedbrunna domkyrkan. Det gjordes den 14 september 1721 under borgmästarens ledning tillsammans med den allmänna rådstugan:
Först kundgjordes samtl. denna Stadsens respective invånare, att de till
den ändan med i dag Sammankallade woro, att tillika med Magistraten Om den Afbrända Kyrkans någorlunda reparerande Conferera och
Rådgiöra, på det man sig af den samma till gudztienstens förrättande
ad interim må få betiäna, till dess den nya Projekterade Kyrkan kan
förfärdigad blifwa, emädan dett förra rummet som man här tils hållit
gudztiensten uti, ähr alt för trångt och obeqwämt der till, så att de
som för detta hafwa warit wana att afhålla sig ifrån gudz församblings
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gemenskap må dertil nu så mycket bättre kunna deltaga och inte
försvara sig med att de eij kunnat få rum i kyrkan ...

De åtgärder som de till rådstuga församlade karlstadsborna lovade att utföra var att man skulle röja av domkyrkans inre så att det
gick att lägga in ett nytt kyrkgolv. Men innan man gjorde det lovade man att fylla igen gravarna eftersom liklukten var besvärande.
Överenskommelsen mellan magistraten och den allmänna rådstugan blev att man skulle göra en anhållan hos landshövdingen vilket borgmästaren gjorde redan den 18 september.11
Ett godkännande från landshövdingen kom till domkapitlet redan den 30 september 1721. Men några konkreta åtgärder för att
reparera den gamla domkyrkan blev det aldrig. I stället fortsatte man
att hålla gudstjänsterna som förut i kungshuset.
Att det inte blev någon nödtorftig reparation av den brunna domkyrkan berodde på att magistraten och borgerskapet på senhösten
upptäckte att landshövdingens beslut och svar till domkapitlet inkluderade frågan om ett hospital. Det var inte förankrat hos magistraten och borgerskapet.
Magistraten hade haft återkommande överläggningar med domkapitlet om den här frågan under Bröms sjukdomsperiod senhösten
1721 och dessa fortsatte efter Bröms död den 13 januari 1722 utan
att man kom överens.
I ett skarpt formulerat brev den 27 februari 1722 uppmärksammade
magistraten landshövdingen på de olyckliga konsekvenserna av domkapitlets och kyrkostämmans förslag. Magistraten hade uppfattat att
Karl XI fastställt att domkyrkan skulle uppföras på Herrgårdsbacken
och materialet från den gamla därvid skulle användas. Hittills hade
man fått bära arbetskostnaderna för byggnation, reparationer och underhåll av den gamla domkyrkan. Nu skulle man både förlora materialet och dessutom, eftersom hospitalet var samhällets ansvar, skul-

le man få stå för kostnaderna för ett nytt tak och golv, nya fönster och
dörrar och utöver detta även inredningen i det planerade hospitalet.
Kyrkokassan hade högst 300 daler silvermynt att bidra med och
inte 958 som Bröms angett i sitt brev till landshövdingen ett halvår tidigare.
Andra medel som kyrkan hade var inte mycket att räkna med
eftersom det var nödmynt och osäkra fordringar. Någon budget för
hospitalet fanns inte heller och bara reparationerna skulle kosta
4 000 daler silvermynt. Projektet skulle leda både till överhetens
missnöje och Karlstads skam och vanheder. Det skulle både hindra att en ny domkyrka byggdes och det skulle även alldeles ruinera och försvaga borgerskapets och invånarnas mer än nog utblottade villkor.
Att få använda materialet från den gamla domkyrkan var absolut nödvändigt om det inom rimlig tid skulle vara möjligt att den
nya domkyrkan skulle bli färdig. Magistraten anförde det kungliga beslutet från den 28 april 1720 och ville att det skulle äga prioritet framför resolutionen 1697. Om så skedde kunde man börja
ta tillvara materialet och f lytta det upp till Herrgårdsbacken. Sedan kunde man börja bygga den nya domkyrkan. Det skulle ta två
till tre år.
Beslutet från landshövdingen kom tämligen omgående. I ett brev
till magistraten den 10 mars 1722 redogjorde landshövding Ribbing
för ärendets gång så här.
Magistratens brev den 18 sept 1721 liksom superintendentens
brev den 15 september visade enighet beträffande nödvändigheten
av en nödtorftig reparation av den gamla domkyrkan i väntan på
att den nya skulle byggas. När så superintendenten åberopade resolutionen 1697 för att inrätta ett hospital:

conform with the monumental impression of the cathedral. Consequently
a tower was built over the west transept arm in 1734-1737, where the bells
were then hung. The tower became 42 metres high and altered the appearance of the cathedral, emphasizing a longitudinal axis.
Unfortunately a fire broke out on 22 June 1752, when a great part of the
town burned down, including the church tower, but not the cathedral itself.
New bells had to be cast. The new tower was around 60 metres high.During
these years balconies were built in the southern and northern crossarms,
and a fine organ was installed.
All important work was completed by 1764, which meant that the erection of Karlstad cathedral on the Lagberget site, under great difficulties,
had taken 40 years.

... har jag ej annat kunnat sluta, än att Magistraten jembvähl i det
målet varit ense med Consistorio mindre dubitera om den åberopade
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Kungl. Resol och tillåtelsen at få inrätha med tyden den afbrända
Kiörkian till ett Hospitahl, och fördenskull har jag ej dragit något
betänkiande att approbera hvad Consistorium såmedelst för rigktigt
funnit, och Magistraten jembwähl anhållit måtte blifwa af mig
samtyckt och effterlåtit, utan genom mitt svar till Consist af den 30
sept samma år lämnat byfall till alt sammans, med de påminnelser som
härhos fogade kopia utvisar...

Landshövdingen påminde magistraten om att i anhållan till Kungl.
Maj:t 1720 var de båda myndigheterna i Karlstad överens om att
bygga upp domkyrkan på en ny plats. Nu hade magistraten i brevet
av den 27 februari 1722 åberopat kungens resolution från 1720 men
motsatt sig förslaget om hospital och skrivit att stenen var oumbärlig för det nya kyrkbygget. Alltså hade de två myndigheterna kommit
med olika budskap till landshövdingen.
Med de informationer som magistraten i efterhand gett och den
anhållan man framställt avgjorde landshövdingen ärendet enligt
magistratens önskan så att domkyrkan skulle f lyttas och allt användbart material från den gamla skulle tas tillvara. Därmed var frågan
om domkyrkans f lyttning äntligen definitivt avgjord efter mer än
två års diskussioner.
Men frågan hade också en annan dimension. Landshövding Ribbing ansåg sig vara vilseledd av såväl domkapitlet som magistraten.
Landshövdingen gjorde därför tre påpekanden. Dels att domkapitel
och magistrat skulle komma med samstämmiga ansökningar, dels att
ingenting fick företas där man inte kunde åberopa kunglig resolution,
dels att landshövdingen i egenskap av Kungl. Maj:ts troman hade kapacitet att fatta självständiga beslut ”men i widrijg händelse lärer mig
intet underlåta at däröfver vydare författa en behörig decision”.12
Domkapitlets och magistratens olika budskap till landshövdingen försenade hela projektet och i den fortsatta frågan om att bygga
en ny domkyrka kom landshövdingens påpekanden att få betydelse.
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5. Långkyrka eller centralkyrka.
Arkitektur och teologiska budskap

Den tredje problemställningen handlade om vilken arkitektur den
nya domkyrkan skulle få. När beslutet om att bygga den nya domkyrkan på Lagberget definitivt var fattat i mars 1722 saknade Karlstads stift superintendent. Ingemund Bröms hade dött i januari
1722 och Johannes Steuchius tillträdde i juli 1723.1
Domkapitel och magistrat började senare under våren 1722 diskussionen om hur domkyrkan skulle se ut. Det var angeläget att
komma igång med byggnation inte minst därför att magistraten
ansåg att när beslutet var fattat så skulle den nya domkyrkan kunna
vara uppbyggd inom ett par år. Men verkligheten var den att stiftet
saknade en erfaren kyrkoarkitekt eller murmästare, ritning fanns
inte och finansieringen var minst sagt problematisk.2
När Karlstads nya domkyrka skulle byggas skedde det mot bakgrund av Karl XI:s beslut att domkyrkan skulle f lyttas och återuppbyggas som en långkyrka på Lagberget. I det aktuella läget med en
nybyggnation skedde det i en tid när den karolinska barockens centralkyrkor blev vanligare än långkyrkorna. Då kom också nytt teologiskt budskap in i bilden.
Karlstads domkyrka från 1629 var ett exempel på en traditionell
långkyrka. Luthersk reformation tog över medeltidens romersk-katolska processionskyrka med dess via sacra-budskap. Det innebar att
i yttre och inre mening gå processionsvägen fram till altaret och
mötet med Jesus Kristus i nattvarden. Luthersk teologi var visserligen en annan och liturgin, särskilt mässliturgin, var nedtonad till
förmån för predikan. Men altarets funktion var densamma och det
fanns ingen anledning att förändra kyrkorummet förutom att rensa ut helgonbilder och Mariabilder.
På 1600-talet kom barocken och i Sverige den karolinska barocken. Då byggdes centralkyrkor och några, som till exempel Kalmar

domkyrka, fick barockens karaktär. Altaret pryddes med nattvards
scener och korsfästelsemålningar, änglar och molnformationer medan kyrkans väggar var rikt försedda med epitafier, begravningsvapen
och inramade texter som till exempel över Uppsala mötes beslut 1593.
För den andra av reformationens grenar, nämligen den reformert-kalvinska, fick kyrkoarkitekturen genom centralkyrkan och
kyrkorummets möblering en innebörd utifrån reformert teologi.
Centralkyrkor byggdes och fick formen av grekiska kors med raka
gavelavslut och ingångar från alla fyra håll. Över korsmitten med
dess högsta valv skulle det vara ett torn för kyrkklockorna precis som
i den karolinska barockens kyrkor. Fönstren var stora, höga och försedda med vanligt fönsterglas för att släppa in mycket ljus. Inga målningar vare sig i fönster eller på kyrkväggar behövdes. Enkelhet i
utsmyckning, symbolik och möblering var viktig. Alla kunde se alla
eftersom det fanns kyrkbänkar i alla de fyra korsarmarna. Därmed
fick man uppleva gemenskap med övriga gudstjänstbesökare samtidigt som koncentrationen var riktad mot korsmitten. Nära det högsta valvet stod predikstolen eftersom Guds ord förkunnades därifrån.
Den skulle ha en central plats.
Arkitekturen och inredningen gav därmed uttryck för den reformerta teologin. Den talade om himlens ljus, Guds väldighet, Guds
rättfärdighet, Guds ära och Guds utkorelse. Altarets funktion nedtonades eftersom nattvarden var en åminnelsemåltid avsedd för de
troende. Dopfunten fick inte heller en framträdande plats.
Dessa tankegångar försökte man omsätta i praktiken i Sverige
när nya kyrkor byggdes och det först i Stockholm där Katarina kyrka var det tydligaste exemplet. Fyra nya kyrkor reste sig över Stockholms bebyggelse och uppvisade samma arkitektur i tiden nämligen att vara byggda som centralkyrkor.
Kungsholms kyrka invigdes 1688, Katarina kyrka 1690 och Hedvig Eleonora kyrka höll på att byggas i början av 1700-talet. Efter

några årtionden på 1700-talet byggdes Adolf Fredriks kyrka. Byggtiderna var långa och kyrkorna togs i bruk långt innan de var färdiga. Det berodde på de ekonomiska svårigheterna i samband med de
långvariga krigen.
Att genomföra detta och övrigt byggnadsprogram med att bygga ett nytt kungligt slott efter slottsbranden 1697, skolor, regementsbyggnader och privata palats krävde en mängd kompetenser, som
Sverige endast delvis kunde tillgodose. Därför anställdes arkitekter,
murmästare, murare, byggmästare, målare med flera kategorier från
Tyskland och Holland och de förde med sig de nya idéerna som de
nu förverkligade. Som exempel kan nämnas Nicodemus Tessin far
och son, Jean de la Vallée, Mathias Spihler, Johan David Ludman,
Jörgen Helmich, Mårten Hack, Jonas Nilsson Fristedt som var ålderman för murmästarämbetet 1704-1730, Niklas Fischer och Christian Haller.3
Den evangelisk-lutherska reformationen kom efter Uppsala möte
1593 att markera predikan och undervisning som viktig i gudstjänsten men sakramenten och altartjänsten var tillsammans med predikan sammanvägda och oumbärliga delar i gudstjänstlivet. Allt detta
förstärktes under 1600-talet. Inredningsmässigt skulle predikstol, altare och dopfunt korrespondera mot varandra i öster. Man ville därmed hålla fast vid via sacra-tanken som bäst stämde överens med en
långkyrka. Men därmed medförde centralkyrkan genom sin arkitektur en olöslig problematik i en evangelisk-luthersk kontext med långkyrkan som förebild.4
Riksdagsmännen som till exempel borgmästare Ringer som representerade Karlstad 1710, 1719 och 1723 liksom rådmannen Erik
Tholerus 1723 såg den nya kyrkoarkitekturen i verkligheten.
Eftersom Karlstad saknade både kyrkoarkitekt och murmästare
och det handlade om en domkyrka var det naturligt att söka kompetensen i Stockholm där de nya kom först och man dessutom hade
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Kvittot som visar att Jonas Nilsson Fristedt med sonen
Nils var i Karlstad den 8 juni 1722 och presenterade
ritningar till domkyrkan. Foto Riksarkivet.
Förtydligande av texten:

Utaf Venerandi Consistorium i Carlstad hafver jag
undfångit betalning för min reesa från Stockholm
och efven vel dess åter resa med betalning fyrtio daler
silvermynt som hermed tacksamligen quiteras.
Carlstad d 8 Junij 1722.
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N:Fristedt

This receipt shows that Jonas Nilsson Fristedt and his son
Nils were in Karlstad on 8 June 1722 and presented drawings of the cathedral. Receipt from the National Archives.

sett resultaten när man besökte Stockholm i olika ärenden.
Det ledde uppenbarligen till en kontakt med åldermannen för
murmästarna Jonas Nilsson Fristedt med önskemål om att han
skulle komma till Karlstad. Han kom tillsammans med sin son Nils
Fristedt för överläggningar med domkapitlet och magistraten den
8 juni 1722 och då gällde det ritning och kostnader för den nya domkyrkan.5
Borgmästare Ringer, som var den drivande i ärendet, eftersom
stiftet saknade superintendent, skrev dagen därpå den 9 juni till
landshövding Ribbing och informerade om den gemensamma överläggningen och att Fristedt hade presenterat en ritning: ”som till
en långkyrkia uti project afritad är af mäster Fristedt till 80 alnars
längd och 36 alnars bredd”. Det var alltså en långkyrka av ungefär
samma dimensioner som den gamla, det vill säga 47,5 meter lång
och 21,4 meter bred och med en yta på drygt 1 000 kvadratmeter.
Ringer nämnde däremot inte att Fristedt också hade ett annat förslag med sig.
Något kontrakt med Fristedt blev aldrig skrivet i Karlstad. Man
förhandlade om ersättning för att mura upp domkyrkan men kunde inte få honom till lägre pris än 1 500 daler silvermynt tillsammans med två gesäller. Ringer vädjade till landshövdingen att han
skulle förmå Fristedt att ytterligare gå ned i pris eftersom domkyrkokassan nästan var tom sedan man betalat för klockmetall och
klockgjutning som utfördes av Eric Näsman från Stockholm. Han
göt de fyra nya kyrkklockorna.
Domkapitlet skrev också den 9 juni 1722 till landshövding Ribbing men där var tonen mer positiv. Man berättade hur diskussionerna hade gått och vad Fristedt hade begärt i arvode. Samtidigt skickade man ritningar och det kontrakt man gjort upp med
Fristedt allt för att få landshövdingens godkännande eftersom man
ville börja arbetet snarast.

Landshövdingen svarade den 2 juli 1722 och begärde att domkapitel och magistrat skulle skicka var sin representant för överläggningar till sig där han residerade på Gimmersta gård intill Julita vid
sjön Öljaren. Domkapitlet beslutade den 11 juli att skicka ledamoten, prästen och lektorn vid Karlstads gymnasium Georg Ferner (senare kyrkoherde och prost i Nor) till överläggningen och gav honom
dessutom fullmakt att skriva under på domkapitlets vägnar. Magistraten beslutade den 16 juli att skicka rådmannen Erik Tholerus.6
6. En avgörande överläggning 1722 och grundläggning 1724

Hos landshövding Ribbing infann sig den 24 juli 1722 dessa två
men också murmästaråldermannen från Stockholm Jonas Nilsson
Fristedt. Diskussionerna blev intensiva. I beslutet skriver landshövdingen:
... har jag på alt sätt sökt at öfverlägga med dem samt murmästaren
Fristedt om Carlstads domkyrkiobyggnad, och som, när man vill
byggia förnämsta omtanken bör bestå derutinnan om man hafver
materialier samt pgr att bygga med, så har jag ock tagit den senare och
mindre kyrkoritningen för mig och calculerat efter hvad materialier,
det til behöfves vkt consistorium och magistraten dels af förslaget dels
af deras deputerades mun lärer finna, stiger till ett ansenligit, så att
det pänninge förslag, som de deputerade mig utvist till 1723 til mycket
ringa förslår.

Det mindre förslaget som Fristedt presenterade hade formen av ett
grekiskt kors det vill säga ett kors med lika långa korsarmar och
raka gavelavslut. Korsarmarna hade måtten 38 meter långa och 13
meter breda och gav en yta på drygt 800 kvadratmeter och blev
domkyrkan i ursprungligt skick. Fristedt hade Stockholms nya centralkyrkor som förebild, dels Katarina kyrka, dels den förenklade
form som Kungsholms kyrka fick.
Landshövdingen skrev vidare:

k a r l s t a d s d o m k y r k a 133

Jag har ock i anseende till byggnadens storlek confererat med dem
uppå hvad sätt, när materialierna äro i parat, bygnaden oppå 2 åhr
skulle kunna fortsättias antingen näml: det vara bättre att gifwa
Fristedt för sin person samt 2 gesäller i 2 åhr 1500 dr smt och derjämte
bestå honom så många murmästare samt hantlangare som behöfvas till
dess hela byggnaden är complaitt, el.r och gifva hm en viss summa och
derutaf åter af draga så många daler silvermynt som han dagsverken
commenderar och att han således sielf betalar och lejer alt folk som
behöfvas till dess tak och tornresningen av byggmästaren kommer att
upsättias ty jag fruktar eljest at han tager sina 1500 dr smt och at så
många mur och hantlangare dagsverken utom dess tagas att byggnings
depensen blefwe ansenl.re än man sig inbillar...

Magistraten, menade landshövdingen, var orealistisk som trodde att
domkyrkan skulle kunna vara uppbyggd på två år. Landshövdingen krävde i så fall att kontraktsförslaget med Fristedt fick en komplettering i enlighet med ovanstående för att domkyrkan skulle bli
färdig. Han tyckte även att man skulle begära hos Kungl. Maj:t att
få hjälp av regementets manskap.
I ett brev av den 6 augusti tackade domkapitlet för landshövdingens skrivelse och besluten om ersättning och materialanskaffning.7
Men trots det positiva tonfallet i domkapitlets skrivelse innebar besöket på Gimmersta gård en besvikelse för alla inblandade. Dels fick
man inte den långkyrka man önskade, dels skulle det ta längre tid
än man räknat med att bygga, dels måste man skaffa mer kontanter, vilket innebar äskande hos rikets ständer, dels kunde Fristedt
knappast ha varit tillfreds med sin arvodering och dels måste man
skaffa mycket mer och nytt byggnadsmaterial.
Murmästaråldermannen Fristedt återvände till Stockholm och
blev inte den som murade upp den nya domkyrkan. Anledningarna är inte svåra att inse. Fristedt var murmästarålderman och kunde inte vara borta längre tider från sin ledande befattning i Stock-
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holm, där han dessutom var djupt engagerad i slottsbygget och andra projekt. Karlstad låg alldeles för långt bort. Det usla kontraktet
som hade förhandlats fram och landshövdingens ifrågasättande rörande hanteringen av hans ersättning för att domkyrkan skulle bli
färdig ökade inte entusiasmen.
Allt material från den gamla domkyrkan skulle återanvändas.
Magistraten och den allmänna rådstugan hade den 17 mars 1722
under borgmästarens ledning enats om hur det skulle gå till: ”willja wij hafwa all möda, flit och omkåstnad osparda till den gambla
stenens upkjörande, dit som den nya kyrkan i Jesu namn är projecterad at anläggas”.
Materialet fraktades upp under våren och sommaren 1722 men
den 13 september var det på nytt en allmän rådstuga med anledning av att det återstod en del att ta vara på:
... som man nästkommande våhr om Gud vill är sinnad att giöra en
begynnelse med den nya kyrkjans uppmurande, och hela grundvahlen
af den gambla kyrkjan är ännu oupbruten, så tillspordes borgerskapet,
om de icke nu straxt som lehnvädrt påstår, villja med dess upbrytande
continuera och sedan nästkommande vinter den samma på slädar till
Herrgårdsbacken hwarest den nya kyrkjan är oplagd, uppföra, på det
kyrkjobyggnaden nästkomande våhr, i brist af steen icke må komma
till at studza; hvarpå samtliga borgerskapet sig yttrade at vilja dertil all
möda och arbete ospardt hafwa.

Men detta material räckte inte och åren 1722 till 1724 anskaffades
byggnadsmaterial från olika håll. Herrgårdsbacken fylldes av huggen sten från Kroppkärrsberget, timmer från Almarskogen, plåt från
Karlskoga och Kristinehamn, kalk från Lidköping, spik i alla dimensioner från Dalsland och mycket mer. Samtidigt höll man på med
klockgjutningen på Herrgårdsbacken.
Ett särskilt bekymmer var det stora behovet av tegel för att kunna mura valven. På nytt ingrep borgmästaren. Vid ett sammanträde

den 10 augusti 1723 konstaterade Ringer det stora behovet av murtegel och att det skulle bli kostsamt att köpa allt tegel från Västergötland. Han hade därför överlagt med superintendenten Johannes
Steuchius kring detta bekymmer och skaffat tillåtelse av landshövdingen att få anlägga ett tegelbruk. Det anlades på Djäknefältet
vid östra älvgrenen och blev det första företaget av industriell karaktär i Karlstad. Landshövdingen hjälpte till på olika sätt och såg
till att det kom en utbildad tegelmästare, Per Andersson från Julita, för att leda arbetet.
Tegelbruket byggdes och räkenskaperna för 1724-25 visar att tegelbruket i olika poster levererade 13 000 tegel. Tegelbruket kom
också i fortsättningen att leverera tegel till domkyrkan men i allt
mindre omfattning eftersom kvaliteten inte var tillräckligt bra. Det
medförde att när kyrktornet skulle byggas så köptes det mesta teglet från Västergötland och tegelbruket i Karlstad såldes och lades
ned i slutet av 1760-talet.
Philip Amnäus utsågs av rådstugan till att övervaka arbetena och hålla ordning på arbetsfolket vid den gamla domkyrkan och murmästaren
Jonas Lind skulle övervaka så att stenblock, dörrar och fönster med täljstensinfattningar inte skadades. En arbetsplan som Amnäus hade att följa gjordes upp. Av den framgick att han skulle göra en registrering av tillgängligt arbetsfolk, vilka det var som hade hästar eller hade råd att skaffa
en häst och vilka dagar arbetsfolket skulle tjänstgöra.8
Det blev alltså inte Fristedt som murade upp domkyrkan. I stället blev det en av hans lärjungar, Christian Haller, som blev domkyrkans murmästare. Han var född den 6 januari 1693 i Werda i
sachsiska Voigtland, inskriven som murarlärling i Nauen i Brandenburg 1711 samt murargesäll 1714. Därefter gav han sig iväg på
gesällvandring och kom till Stockholm. Han var alltså en av de
många från kontinenten som kom till Sverige med nya idéer. Av
mästarbrevet 1729 som undertecknades av Fristedt framgår:

Murmästaren Christian Haller lägger grundstenen till domkyrkan den 11 maj 1724
och får i december lön för åtta månaders arbete. Foto Riksarkivet.
Master stonemason Christian Haller laid the foundation stone of the cathedral on 11
May 1724 and in December he received salary for eight months of work. Receipt from
the National Archives.
Förtydligande av texten:

Utaf domkyrkians pgr i Carlstad hafwer undertecknat bekommit.
1. respgr från Stockholm
Dr 20 –
2. en Dricksp. då grunsten lades
4–22 –
3. för åtta månader ifrån d 11 Majj
1724 til 22 Decemb. efter slutit Contract a 32 Dr månden		 256 –
som qvitteras Carlstad d 22 Decembr 1724
280 – 22
Christian Haller murmäst: e i Carlstad
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... att såsom Muurgesällen af detta wårt embete Christian Haller af
den låfl. Magistraten i Carlstad, blifwit genom bref kallad till samma
stad att sig der nedersättja och sitt lärde Muurmästar Hantwärck idka
och drifwa...

Johan Hasselström
Domkyrkosyssloman. Porträttet
hänger i sakristian.
Cathedral manager. The portrait hangs
in the sacristy.
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Han kom alltså som 31-åring till Karlstad 1724 och började en framgångsrik bana som murare och senare murmästare i Värmland genom att mura upp domkyrkan efter den ritning som Jonas Nilsson
Fristedt gjort och landshövdingen bestämt.
Den 11 maj 1724 lade Christian Haller grundstenen till Karlstads domkyrka. Därefter började arbetet med att mura upp domkyrkan under hans ledning tillsammans med yrkesfolk från Karlstad, Stockholm och Tyskland.9
Domkyrkosysslomannen Johan Hasselström från Alster var i praktiken tillsammans med Haller arbetsledare för domkyrkobygget och
samtidigt ekonomiansvarig. Förutom registrering av allt material som
nämnts ovan svarade han för utbetalning av löner.
Men en än tyngre uppgift åvilade honom. Inkomsterna bestod av na
turaprodukter i form av domkyrkotunnan, överskottssäden från NärkeVärmlands län och vinsäd med mera. De skulle redovisas, kvitteras och
så skulle Hasselström sälja dem till bästa möjliga pris. Andra inkomster
var kollekter från hela kyrkan som man beviljades fram till 1730,
stamboksmedel, stiftskollekter, bårklädespengar, betalda begravningsringningar, kransbrott, frivilliga penninggåvor, som var ganska omfattande och antecknades namn för namn, vidare bodhyra för handelsbodarna
som domkyrkan ägde och stod nere vid den gamla kyrkplatsen, inkomster genom tegelbruket och sålt överskottsmaterial. Räkenskaperna reviderades av domkapitlet och alla kvitton skulle levereras till statskontoret i Stockholm.
Hasselström skulle också ta emot uppgifter om för tillfället tillgänglig personal från Amnäus så att han i samband med söndagens kungörelser skulle kunna tala om vilka rotar från landsför-

samlingen som kommande vecka skulle arbeta vid domkyrkan.
Hasselström följde arbetet dagligen och och varje morgon började han med en andakt med arbetarna där han läste ur Karl XII:s
bibel. Under byggnadstiden och fram till sin död 1762 läste han igenom hela bibeln fem gånger.10
7. Karlstads domkyrka invigd 1730.
En centralkyrka med Kungsholms kyrka som förebild

Domkyrkan murades upp som en centralkyrka med Kungsholms
kyrka som förebild och fick något av barockens tyngd över sig. Det
som skilde var bland annat att Kungsholms kyrka hade större dimensioner.
Haller hade murat upp kyrkans väggar och det första valvet 1727
vilket är det årtal som syns ovanför centralaltaret. Takresningen gjordes under Philip Eckels och Fredric Gorres ledning. Det valmade
taket blev av ekonomiska skäl inte plåtbeklätt förrän 1733.
Uppmurningen av valven pågick fram till 1729, då Christian
Haller den 16 december 1729, förutom årslönen på 416 daler silvermynt, fick 12 daler silvermynt till ”En discretion det sidsta hwalvet tillslöts”. Hans muraremblem syns i södra valvet med initialerna CH.
Kungsholms kyrka hade enligt centralkyrkoarkitekturen ett klocktorn för kyrkklockorna över centralvalvet. Karlstads domkyrka fick
också ett torn i trä över centralvalvet omkring 12 m högt. Det bekläddes med plåt 1729 och fick en järnspira och en kula samt en
kyrktupp som förgylldes 1731. Däremot f lyttades aldrig kyrkklockorna till tornet.11
När man gick in i domkyrkan upplevde man dess ljus. Domkyrkan hade ursprungligen 20 stora fönster med vanligt fönsterglas. Det betyder att norra och södra korsarmen hade sex fönster
varav två fanns på gavlarna. Mellan gavelfönstren fanns dessutom

Årtalet 1727, det år då kyrkans väggar
och det första valvet var uppmurat.
Stuckaturen finns i valvet ovanför
centralaltaret.
1727 was the year when stone was laid
for the church walls. Stucco in the archway above the central altar.

Christian Hallers skråmärke i
taket i södra valvet.
Christian Haller’s guild mark on
the ceiling in the southern vault.
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Korpartiet i domkyrkan 1730.
The cathedral choir in 1730.

138 k a r l s t a d s d o m k y r k a

Domkyrkans grundritning 1730 och med kyrktornet 1737. Denna uppmätning gjordes i anledning av omgestaltningen på 1790-talet.
The main architectural drawing of the cathedral in 1730 and the church
tower in 1737. These measurements were made in connection with the
reconfiguration in the 1790s.

ett runt fönster något som inte existerade i Kungsholms kyrka men
däremot byggts in i Hedvig Eleonora kyrka.
Domkyrkan saknade vapenhus och man kom genom de plåtbeslagna dörrarna direkt in i kyrkan. Man lade först tegelstensgolv i
gångar och kor men det ersattes med kalksten 1732-33. Bänkkvarteren hade plankgolv. Väggarna var vita och utan annan utsmyckning än tavlor som räddats i branden 1719. Tavlor med historiska
texter var vanliga och i branden 1719 hade man räddat en tavla som
berättade om Karl XI:s död 1697 och en som berättade om slaget
vid Narva 1700.
Som vanligt vid alla kyrkbyggen blev det bråttom i slutet. Snickarna Jan Olsson, Anders Clarstedt och Lars Bredström fick betalt
den 25 juni 1730, en vecka innan domkyrkan invigdes, för att ha
snickrat kyrkbänkarna. Huvudskeppet hade 40 bänkar och de var
försedda med dörrar och lås eftersom man årligen betalade för sin
bänkplats. Norra och södra korsarmen hade var sina 34 bänkar.
Läktare fanns i östra korsarmen och i det mittersta valvet kunde
man överst se stuckaturtexten GUDI ALLENA ÄHRAN.
Under den östra läktaren byggdes det två sakristior med en
gång dem emellan som ledde fram till ytterdörren under det runda fönstret. Sakristiorna på var sin sida om altaret hade en dörr in i
kyrkan men också dörrar ut till gången. Den östra korsarmens vägg
gjordes kraftigare eftersom den skulle bära en trappa upp till läktaren. Det var viktigt att bereda bänkplats åt församlingsborna och
därför var läktaren försedd med kyrkbänkar.
Altaret som stod under och något framför östra läktaren dolde
gången mot dörren i öster. Det gjordes i trä och stod på en upphöjning med tre trappsteg. Ovanpå altarbordet byggdes en altartavla
med rundad överdel på vilken det hängdes tavlor målade av lokala
konstnärer. Till exempel nämns Erik Jonaeus tavlor med motiven
Frälsarens lidande i örtagården och Kopparormen i öknen. Fram-

för altarrunden stod förmodligen en dopfunt.
Predikstolen fick man från Fellingsbro församling: ”Pär i Skrymterud varit med fyra hästar til Fälingsbro efther den prädikstohl som
församlingen der sammastädes förärt Carlstads domkyrkia”.
Fellingsbro ordnade också med uppsättningen. ”Efter assig (attest) och qvittens af d 16 Decemb 1729 i verif bok fol. Hafwer klockaren Arentz i Fälingsbro undfådt i descretion för det han inlagt prädikstohlen.”
Den fanns i domkyrkan endast en kort tid och ansågs tydligen ha en 1600-talskaraktär som inte passade in i kyrkorummet.
Redan 1731 skänktes den till den nybyggda Östra Fågelviks kyrka
där den fortfarande finns. I stället gjorde snickaren Sven Bryngelsson en predikstol vars utseende vi inte vet något om.
En gåvokista till församlingens behövande stod också framme i
koret vid predikstolen. I koret stod biskopsstolen och två präststolar.
Man byggde också den västra läktaren och en stol för rektor vilket
betyder att gymnasisterna satt på västra läktaren under uppsikt av
rektor.
Det som hade räddats från den brunna och nedrivna domkyrkan kom väl till pass. Dit hörde bland annat en ljuskrona i mäs
sing med 24 ljushållare från 1642 och en annan ljuskrona med
8 ljushållare skänkt 1703 samt en del kyrksilver och mässkläder.
Under de efterföljande årtiondena skänktes kyrksilver, tavlor och
textilier till domkyrkan.
Någon kyrkorgel hade man inte råd med utan fick till att börja med nöja sig med att låna ett enkelt musikinstrument, ett regal,
av domkyrkoorganisten Axel Montan. På 1740-talet började man
bygga en kyrkorgel.12
Sammanfattningsvis gäller att domkyrkan till sin arkitektur och
med sin sparsammma utsmyckning vittnade om den reformerta
strömningen inom kyrkoarkitektur och kyrkoinredning. Men att
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inreda domkyrkan på ett sådant sätt var aldrig avsikten. I stället var
allt avhängigt av den ekonomiska verkligheten och allt som hade
gått förlorat i branden 1719.
Den 27 maj 1730 skrev superintendenten Johannes Steuchius till
den nye landshövdingen i Örebro friherre Eric Wrangel och anhöll
att få inviga kyrkan Jungfru Marie besökelses dag. Det fanns en stark
längtan att få ta den nya domkyrkan i bruk efter elva års väntan och
stora ekonomiska uppoffringar och arbetsmödor. Den dagen var också en av de stora marknadsdagarna i Karlstad. Landshövdingen svarade jakande den 11 juni. Steuchius skrev också till kungen den 27 maj
och bad att domkyrkan skulle få heta Friedrichs kyrka. Superintendenten skrev att domkyrkan ännu bara hade brädtak och saknade predikstol, altartavla och mycket mer. Men Karlstads invånare längtade
mycket efter att få lämna herrgårdssalen ”där gudstjänsten firats under
stor trängsels olägenhet”. Det beviljades den 16 juni 1730.
Invigningen blev en av Johannes Steuchius sista insatser i stiftet. Han blev den 15 november 1730 vigd i Skara till biskop i Linköping, en tjänst som han aldrig tillträdde eftersom han samma år
utnämndes till ärkebiskop efter sin far Mathias Steuchius och tillträdde 1731.13
8. Strävan att omgestalta centralkyrkan till långkyrka 1734-1764
Predikstolen som skänktes
från Fellingsbro men som
inte ansågs passa i domkyrkan. Den finns numera i
Östra Fågelviks kyrka.
The pulpit that was donated
from Fellingsbro but was
not considered appropriate
for the cathedral. It is now
to be found in the church at
Östra Fågelvik.
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Efter domkyrkans invigning fortsatte arbetena de följande åren med
olika färdigställanden. Murmästare Haller och hans arbetsfolk fick 1733
i betalning 326 daler silvermynt för rappning av domkyrkan och för att
de byggt kyrkogårdsmuren runt hela domkyrkan och den blivande kyrkogården. Kyrkogårdsmuren hade portar med järnsmidd överdel i väster, norr och söder.
Men ett helt annat projekt väntade. I rapporteringen till Kungl
Maj:t 1725 angav domkyrkosysslomannen Hasselström att om man
hade haft medel skulle man ha föranstaltat fem olika projekt, däri-

Kungens svar på superintendentens och domkapitlets anhållan den
27 maj 1730 om att domkyrkan skulle få bära kungens namn. Slutet
av texten lyder:

... begärandes I fördenskull så väl wårt nådige tillstånd därtill som ock att förberörda domkyrkia
måtte vid inaugurationen få nämbnas efter wårt
höga nampn, nembl Friedrichs kyrkia. Och som
Wij till föranämbde Eder underdåniga ansökning
wele hafva lemnat Wårt nådiga bifall; Så gifva Wij
Eder sådant till svar och efterrättelse härmed tillkänna.
Befallande Eder i öfvrigt Gud altzmäktig nådel-en.
Stockholm i Rådcammaren d 15 Juni 1730.
Friedrich
On 15 June the king gave permission that the
cathedral should be called Friedrich’s church.
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Kyrktornet som det såg
ut 1761.
The church tower as it
looked in 1761.
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bland ett torn och en klockstapel. Det fanns uppenbarligen inte någon avsikt att hänga upp kyrkklockorna i tornet över centralvalvet
som i Kungsholms kyrka. Att bygga ett västtorn/kyrktorn och med
de dimensioner det fick, måste då förankras i vanlig ordning hos
Kungl Maj:t/landshövdingen, i synnerhet som det innebar en ändring av domkyrkans yttre utseende. Det innebar visserligen en olikhet från såväl Katarina som Kungsholms kyrka som var centralkyrkor. Men i princip var det inte ovanligt.
Den nye superintendenten Magnus Aurivillius skrev den 22 november 1733 till landshövdingen Erik Wrangel och lämnade domkapitlets förslag och kontrakt med Haller att bygga kyrktornet till
en kostnad av 4 000 daler silvermynt plus ett arvode på 800 daler
silvermynt, som man lyckats pruta sig till. På våren 1734 började
detta arbete med Haller som ledare. Åter handlade det om att få
fram huggen sten och räkenskaperna 1735 visar att 3 726 lass sten
körts upp till Herrgårdsbacken. Därutöver tegel från tegelbruket,
köpt tegel från Läckö, kalk från Kinnekulle och annat byggnadsmaterial. Under de följande åren pågick murningsarbetet och 1737
hade kyrktornet med sina torngluggar nått en höjd på 42 meter. I
augusti-september samma år var byggmästaren Philip Eckel färdig
med klockstolarna. Ett enkelt brädtak lades med en kula över, fyra
krokar smiddes och linor till kyrkklockorna anskaffades.
Då fördes kyrkklockorna över till kyrktornet och årtalet 1737 sattes upp på den södra tornmurens översta kant ovanför torngluggarna. Senare har siffrorna f lyttats till den västra väggen på kyrktornet.
Kostnaden för att bygga domkyrkan och kyrktornet 1722-1737
uppgick till 52 581 daler silvermynt vilket motsvarar drygt åtta miljoner kronor i penningvärdet år 2000.
Den som 1740 gick upp till Lagberget där domkyrkan låg fick
då se att den hade en timrad klockstapel söder om domkyrkan,
ett kraftigt kyrktorn i väster och ett centraltorn över centralvalvet.

Västtornet med sitt brädtak och centraltornet var av ungefär samma höjd. Det hela gav intrycket av en osäker blandning om det
skulle vara en långkyrka eller centralkyrka. Kyrktornets uppförande innebar dessutom att den västra korsarmens runda fönster blev
till en genomgång bakom orgeln. Men ett hade man vunnit och
det var att domkyrkans längdaxel hade stärkts.14
Först 1740 fanns det ekonomiska möjligheter att bygga en orgel
till domkyrkan. Genom att västra läktaren blev orgelläktare måste
en ny plats beredas för gymnasiets elever och rektor. Det blev den
södra läktaren som började byggas 1750.
I maj 1752 drabbades domkyrkan av ett åsknedslag genom att kulan på kyrktornet antändes. Lyckligtvis tog sig borgaren Isak Kampf
upp genom tornet och brädtaket och sågade av kulan. Därigenom
räddades domkyrkan och Kampf belönades av magistraten.
Men senare, den 22 juni 1752, började det brinna i en tvättstuga i Karlstad tidigt på morgonen. Eftersom det hade varit en period av torka på försommaren brann många av stadens hus inklusive rådhuset, gymnasiet, biskopsgården och troligen också klockstapeln. Likaså brann det gamla kungshuset som man använt som
gudstjänstrum och som blivit hospital. Det var allvarligt också i den
meningen att allt virke som skulle användas för att bygga orgel och
läktare brann. Protokoll och dokument förstördes också i branden.
Kyrktornet med kyrkklockorna förstördes men domkyrkan i övrigt
undgick allvarliga skador.
År 1757 började arbetet med att reparera och bygga en överdel på
kyrktornet. Murmästaren Haller, som nu var 63 år, måste för fjärde gången ta sig an murningsarbeten på domkyrkan. Först revs de
skadade delarna av kyrktornet och murades upp på nytt så att de
fyra kyrkklockorna, varav tre hade gjutits om, kunde hängas upp
innanför de halvrunda tornöppningarna. Därefter gjorde byggmästaren Axel Jakobsson i enlighet med överintendentens anvisningar en

kupol på kyrktornet och den bekläddes med plåt. Kyrktornet, som
blev färdigt 1761, avslutades med en lanternin och ett järnkors som
gjorts vid Gunneruds bruk utanför Karlstad och som skänktes av
dess brukspatron Hindrik Ek. Höjden blev omkring 60 meter och
väsentligt högre än centraltornet. Kyrktornet från 1737 hade haft
ett tornur och 1759 sattes det upp ett Stjärnsundsur, som hade urtavlor på kyrktornets alla fyra sidor.
I övrigt krävde underhållet av domkyrkan ständiga åtgärder. Dessutom blev det genom att invånarantalet ökade i de två församlingarna nödvändigt att bereda mer bänkplats. Den åtgärd man nu vidtog
var att bygga den norra läktaren 1764. Det innebar att domkyrkan
hade läktare i alla fyra korsarmarna. Från branden 1719 till dess att
domkyrkan trots stor enkelhet var färdig hade det tagit 45 år.15
9. Sammanfattning

När domkyrkan vid Klarälven hade brunnit 1719 hade man ett kungligt beslut att domkyrkan skulle byggas på Lagberget där kungsgården stod. Mark för kyrka och kyrkogård var avdelad. Superintendenten Ingemund Bröms och domkapitlet samt borgmästaren Johan
Leonard Ringer tillsammans med magistraten begärde hos Kungl
Maj:t och landshövdingen Conrad Ribbing i Örebro om ekonomiskt stöd för att kunna bygga en ny domkyrka. Ekonomiskt stöd
fick man genom ett beslut den 28 april 1720 av regeringen. Men
man måste också på olika sätt förstärka ekonomin förutom att utföra de praktiska insatserna.
Ganska snart efter att det var avgjort att materialet från den förstörda domkyrkan skulle tillvaratas på våren 1722 började diskussionerna om hur den nya domkyrkan skulle se ut. Diskussionerna fördes mellan domkapitlet, magistraten och landshövdingen. Borgmästaren blev den aktive efter superintendentens död i januari 1722. Den
nye superintendenten Johannes Steuchius tillträdde inte förrän 1723.
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Eftersom det varken fanns en framträdande arkitekt eller murmästare i Värmland vände man sig till Stockholm. Där hade alltifrån stormaktstiden i mitten av 1600-talet pågått f lera kyrkbyggen.
Katarina kyrka på söder, Kungsholms kyrka och Hedvig Eleonora
byggdes som centralkyrkor.
Katarina kyrkas arkitektur och inredning som formats av Jean
de la Vallé vittnade om ett reformert tänkande i arkitektur och inredning med predikstolen som kyrkorummets viktigaste möbel. Kyrkan fick formen av ett grekiskt liksidigt kors med raka gavelavslut,
stora fönster, torn över centralvalvet och avsågs att bli sparsamt dekorerad och inredd.
Kontakterna ledde till att murmästaråldermannen Jonas Nilsson Fristedt från Stockholm kom till Karlstad i juni 1722 och han
hade med sig två förslag, dels en långkyrka med ungefär samma
storlek som den gamla domkyrkan, dels en mindre i form av just
ett grekiskt liksidigt kors.
Magistrat och domkapitel var eniga i att man ville ha långkyrkan eftersom man hade haft en sådan och den hade varit avsedd
att f lyttas och byggas upp i samma skick på Herrgårdsbacken. Detta framförde man till landshövding Ribbing som skulle fälla avgörandet både vad avsåg ritning och ekonomi.
Han kallade i juli 1722 till sig murmästaren Fristedt och representanter för magistrat och domkapitel för överläggningar. Dessa
resulterade i att Ribbing beslutade att domkyrkan skulle ha formen
av ett grekiskt kors med raka gavelavslut eftersom detta var ett billigare alternativ än en långkyrka. Representanterna från Karlstad fick
vidare åläggande att skaffa mer material och medel innan man fick
börja bygga. Fristedt återvände till Stockholm. Han sände sin elev
Christian Haller att mura upp Karlstads domkyrka. Detta gjorde
han åren 1724-1729. Den nya domkyrkan fick enkel inredning och
endast ett fåtal prydnader på väggarna. Anledningen till det var
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inte något reformert inf lytande utan det faktum att så få saker räddats från den gamla domkyrkan och att ekonomi saknades för anskaffning av mer än det allra nödvändigaste.
Den 2 juli 1730 kunde den nya domkyrkan invigas av superintendenten Johannes Steuchius.
Många arbeten återstod. Kyrkogård och kyrkogårdsmur gjordes
i ordning. Men det som betydde mest och förändrade bilden av
Karlstads domkyrka som en centralkyrka var att ett kraftigt kyrktorn murades upp på den västra gaveln och blev klocktorn i stället för centraltornet. Kyrktornet tillgodosåg önskemålet om en förstärkt längdaxel medan byggandet av läktare i de fyra korsarmarna
förstärkte karaktären av centralkyrka. Alla arbeten pågick till 1764.
Framställningen har visat att problemställningarna som skisserades i början av kapitlet fick sin lösning. Ekonomin var problematisk och medverkade till den långa byggnadsperioden. Dock löstes ekonomiproblemen genom samverkan mellan staten, kyrkan och
borgerskapet. Att det tog så lång tid hörde även ihop med beslutsprocesserna där domkyrkan var långt ifrån en lokal församlingsangelägenhet. Tvärtom var domkyrkan både en statlig, kyrklig och lokal samhällelig angelägenhet. Resultatet blev en domkyrka som var
unik bland Sveriges domkyrkor eftersom den i sin grundstruktur
var en centralkyrka med inspiration från fransk-holländsk reformert
arkitektur.
Att inreda domkyrkan i enlighet med reformert teologi var helt
främmande för den svenska lutherdomen. En centralkyrka var inte
heller den domkyrka man ville ha. I Karlstad var man otillfredsställd och markerade det genom att fyra år efter invigningen börja
bygga västtornet för att markera en längdaxel. Dessutom, när övriga åtgärder var genomförda 1764, gick det endast åtta år innan mycket tydliga önskemål framfördes om att ge domkyrkan ökad värdighet som domkyrka. Då ville man även förstärka längdaxeln.

Kapitel III. Nyklassicism och neologi i domkyrkan
1. Ett kungabesök med konsekvenser. Det första initiativet 1772

Karlstads domkyrka med sina kraftiga murar, stora fönster och placering på Lagberget gav ett mäktigt intryck där den reste sig över
staden. Hela invånarantalet 1763 var 1594 personer och man bodde i enkla envåningshus i många fall med jordgolv och torvtak. Fähus och lador skulle också rymmas och nedanför domkyrkan fanns
rovåkrar och ängar. Uthus av olika slag liksom skrånas och hantverkarnas verkstäder innebar att smedjor, bagerier, tvättstugor, vedbodar, utskänkningsställen med mera stod tätt inpå varandra och
innebar en ständig brandfara, vilket bränderna 1719 och 1752 med
sina katastrofala följder visat.
Domkyrkans inre med de 20 stora fönstren, de höga valven, var
av centralvalvet var nästan fjorton meter över kyrkgolvet, gav verkligen besökaren upplevelsen av rymd och ljus. Men interiören i
övrigt gav ett gammaldags och torftigt intryck trots borgerskapets
stora givmildhet. Stengolvet i gångarna och koret hade ingen nivåskillnad och det var plankgolv i bänkkvarteren. Predikstolen var
enkel och lokalt tillverkad liksom altarkonstruktionen som tidigare
nämnts. Allt berodde på den ekonomiska verkligheten.1
Ett värdigare kyrkorum önskade man sig och 1772 påbörjades
planerna för en omgestaltning av domkyrkan. Kyrkorådet som dominerades av magistraten höll sammanträde den 28 april 1772 under ledning av superintendenten och kyrkoherden i pastoratet Jöran
Schröder. Bland övriga ledamöter märks särskilt auditeuren Thomas
Tholerus. Han var rådman, ordförande i kämnärsrätten, hade tillsyn vid rådhusbygget, vägbyggen och f lera andra offentliga uppdrag.
Kyrkorådet hade klart för sig vilka önskemål man hade och dessa
bekräftades av kyrkostämman för de två församlingarna den 10 maj
1772 då kyrkostämman även lovade att utföra det praktiska arbetet.

III. Neoclassical architecture and
neology in Karlstad cathedral 1772- 1795

1. A king’s visit with consequences. The first initiative of 1772
Karlstad Cathedral dominated the view over the town as it lay at the top of
Lagberget and Herrgård hill. The exterior was impressive with its massive
stone walls and many lofty windows. But the interior made a simple and
poor impression. The floor in the cathedral was of brick, the sections under
the pews had wooden flooring. The pulpit and altar were made by local
carpenters. The pictures on the altar-piece were painted by local artists, and
these were changed according to the rhythm of the church year.
But at the same time there was a wish to provide the cathedral with a
more dignified interior. The ruling bodies in Karlstad led by bishop Jöran
Schröder agreed in May 1772 to request the authorities in Stockholm to give
them suggestions regarding the refashioning of the chancel with its pulpit
and altar. Unfortunately, no reply came.
In November the same year the new king, Gustav III, visited Karlstad
in order to inspect the regiment and the defences. He then also visited the
cathedral and could see that it needed help for repairs and refurbishing.
Bishop Jöran Schröder died the year after. When his successor, Daniel
Herweghr, took over in 1775 it was realised that no residence existed for the
bishop in Karlstad. This had been destroyed in the fire of 1752. He, as well
as his predecessor, had had to reside at their prebend farm 20 km from Karlstad. He therefore requested that a new bishop’s residence should be built.
The church in Sweden was a state church. This meant that it was the
state which was responsible for the building and maintenance of the cathedrals as well as the bishops’ residences. In practice this meant that the state
used cathedral funds to build a bishop’s residence.
The cathedral in Karlstad had enjoyed good income until the middle of
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Domkyrkan hade läktare i östra korsarmen ovanför altaret och
under den fanns de två sakristiorna med en gång emellan och en
dörr ut. Nu tänkte man sig att riva såväl sakristior som läktare. Vidare önskade man höja golvet i koret. Därigenom skulle altare och
präst bli mer synliga för församlingen och koret bli rymligare. I vinkeln till norra korsarmen skulle man i stället bygga en ny sakristia.
Och eftersom berg gick i dagen där och kunde utgöra grund skulle
dräneringsproblemen vara lösta. Genom en dörr i kyrkväggen skulle
man lätt komma in i kyrkorummet och vara i predikstolens närhet.
Beträffande altare och altartavla som nu skulle placeras direkt
mot östra korsarmens tvärvägg mellan de stora fönstren hade man
inga tydliga önskemål men önskade att:
ritningen till en prydelig och i en domkyrka anständig altarebyggnad
inrättas, så till fundament som facade uti rapport af förnämnda
omständigheters reglerande... Äfwen anhålles om några ritningar på en
anständig predikstohl i rapport med altaret.

Vågmästare Kruskopfs stol som makan skänkt till
domkyrkan och som iordningställdes inför Gustaf
III:s besök i november 1772. Stolen är nu biskopens
stol i domkapitlet och finns i stiftskansliet.
Weighing official Kruskopf’s armchair as prepared
for King Gustaf III’s visit in November 1772.
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Östra korsarmen hade precis som de övriga korsarmarna ett runt
fönster mellan de två stora fönstren. Nu önskade man att för det
runda fönstret ovanför altaret få ett förslag på en glasmålning med
motiv från motsvarande fönster i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm. Den kyrkan invigdes 1737 och motivet i det runda fönstret
var Guds allseende öga.
Slutligen önskade man att ritningarna från överintendenten skulle vara fullständiga så att lokala snickare och målare skulle kunna
utföra arbetena.
Eftersom överintendentämbetet i Stockholm från 1759 ersatt landshövdingen som kyrkobyggnadsmyndighet skulle kyrkorådet givetvis söka godkännande från överintendenten.
Alltså skrev Jöran Schröder den 13 maj 1772 på kyrkorådets och
kyrkostämmans uppdrag till överintendenten Carl Fredrik Adelcrantz.

Jöran Schröder hade också lovat kyrkostämman att ta upp ärendet
med överintendenten i samband med kröningen av Gustav III den
24 maj 1772, då han i alla fall var i Stockholm. 2
Förslaget präglades av en stark längtan om en förnyelse av domkyrkans inre så att arkitektur och inredning skulle stämma överens. Men det måste ske på billigaste sätt och med lokala förmågor.
Genom att ta bort sakristior och läktare och placera altare och altarprydnad så långt det var möjligt i öster skulle domkyrkans längdaxel bli tydlig och centralkyrkoidén tonas ned.
Det kom aldrig något svar från överintendenten Adelcrantz, vilket var begripligt med hänsyn till en rad begränsningar, inte enbart ekonomiska, som kyrkoråd och kyrkostämma framförde.
Det som på sikt kom att bli betydelsefullt så att domkyrkans yttre och inre omgestaltning till sist kom till stånd var konsekvenserna av Gustaf III:s statskupp den 19 augusti 1772. Danmark-Norge
och Ryssland stod i förbund med varandra och statskuppen borde
ha föranlett ett militärt ingripande. Hotet uppfattades av regeringen och Gustaf III gjorde därför en eriksgata bland annat till Karlstad
i november 1772 för att inspektera regementen och försvarsanläggningar både i Karlstad och vid den västra gränsen.
Då besökte han även domkyrkan och blev sannolikt informerad
av Jöran Schröder, som av kungen fått byta titeln superintendent
till biskop den första oktober samma år. Allt hade gjorts för att ta
emot kungen på ett värdigt sätt. I domkyrkans torn brann ljus i fyra
nyinköpta lyktor och hela domkyrkan var upplyst med ljus. En stol
skänkt av borgmästarinnan Kruskopf hade klätts om, målats och förgyllts och ställts fram till kungen.3 Men några praktiska åtgärder för
domkyrkans förnyelse vidtogs inte 1772-1790 av en rad skäl. Dock
fick kungabesöket i domkyrkan som konsekvens att Gustaf III noga
följde och stödde omgestaltningen när den förverkligades.
Biskop Jöran Schröder som hade varit den drivande i frågan av-

the 1770s, but then the harvests failed so that the tithes from the congregagation and the deliveries of grain from the diocese declined. The funds were
not available to renovate the cathedral as well as to build a new bishop’s
residence. Consequently the residence had to be built first and it was completed at the end of the 1780s.

2. The second initiative of 1776. New design for new theology
A new bishop, Herman Schröderheim, was installed in Karlstad in 1789.
He had sound personal finances and was a generous person. He also saw
the urgency for the renovation of the cathedral to make it into a worthy
diocesan sanctuary. A judge and member of the diocesan council by the
name of Thomas Tholerus had already in 1772 taken an active interest in
the cathedral. These two together with the church council now managed to
implement the great transformation of 1791-95.
They soon engaged a modern and leading architect in Stockholm by
the name of Erik Palmstedt. He was also a privileged person and had a
close relationship with the king. He had studied 15th Century architecture
and had travelled through Europe, visiting Paris and Rome. Palmstedt was
among the architects who introduced neoclassical architecture in Sweden,
with antiquity and renaissance as their models. He was asked to make proposals for the cathedral in Karlstad. Three were received in 1778. A fourth,
in 1790, was adopted.
Karlstad cathedral is built in the form of a Greek cross where the transept has flat gable ends. It has a central vault fourteen metres high. Palmstedt utilized this basic architecture by raising the chancel floor and erecting
a chancel wall near the central vault. His wish was to view the interior of
the church as a Pantheon, with Rome as the model.
The chancel wall had an apse with an altar and ornamentations. The
roof of the apse should be in blue and be provided with typical coffers. The
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Gustaf III
Sveriges konung 1771-1792. Porträttet, som målats av
Lorens Pash d y, finns på Nationalmuseum i Stockholm.
King of Sweden, 1771-1792. Portrait by Lorens Pash Junior.
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led den 12 januari 1773. Den nye biskopen och tillika kyrkoherden i Karlstad Daniel Herweghr som utnämnts den 22 april 1773
tillträdde efter änkans nådår i maj 1775 och fick mycket annat än
domkyrkan att tänka på.
Domkyrkans ekonomi visade att man fram till mitten av 1770-talet hade goda inkomster. År 1772 gav de olika intäktsposterna riksdaler banco, 1775 15 304 och år 1776 15 964 riksdaler banco. Men
Sverige och Värmland drabbades av missväxt och då levererade inte
bönderna tiondet. Det ser man i räkenskaperna. Inkomsterna 1777
var 2 815 riksdaler banco och 1799 var de inte mer än 1 865 riksdaler banco. Dessutom drabbades Karlstad och stora delar av landet av pest.
Ett stort avbräck var domkyrkans ansvar för superintendenten/
biskopens bostad. När superintendenten Nils Lagerlöf kom hem
från riksdagen 1751-52 hade staden och hans egen lilla rödmålade gård lagts i aska. Superintendenten måste därför bo på sin prebendegård Ekenäs i Kil från 1752. Det bekymmersamma var att
biskopsgården som statens byggnad likaväl som domkyrkan enligt
beslut av Kungl Maj:t skulle byggas och underhållas av domkyrkans medel. Biskopen Daniel Herweghr var mycket angelägen om
en ny biskopsgård med tillhörande byggnader och därmed mer intresserad av den frågan än av domkyrkans inre omgestaltning då
avsaknad av en biskopsgård var ”till mycket hinder i ämbetet” eftersom Ekenäs låg nära två mil från staden.
Genom tre beslut av Gustaf III omdisponerades betydande summor av domkyrkans medel till förmån för att bygga en biskopsgård.
Från det goda inkomståret 1775 beslutade kungen den 20 oktober
1775 att 11 000 daler kopparmynt det vill säga 611 riksdaler banco skulle gå till att bygga biskopsgård. Det räckte i alla fall inte,
varför Gustaf III den 5 maj 1778 beslutade att ytterligare 666 riksdaler banco skulle tas av domkyrkans medel trots den ekonomiska

nedgången. Och ännu en tredje gång den 13 augusti 1781 beviljade kungen efter anhållan från biskop Herweghr anslag från domkyrkan men nu till den kommande inredningen av biskopsgården.
Då var grund, väggar, fönster och tak byggda.
Om domkyrkan fick bära det ekonomiska ansvaret för biskopsgården så hade magistraten och borgerskapet ansvaret för vice pastorshuset och landsförsamlingen för biskopens ladugård, tiondelada,
staket och övriga hus. Tvisterna blev många mellan församlingarna och magistraten om vilken myndighet som skulle stå för kostnaderna. I varje fall kunde Herweghr f lytta in i biskopsgården något år före sin död 1787.
Vidare försvagades ekonomin generellt genom att ytterligare en
militär enhet i form av Värmlands fältjägare förlades i Karlstad med
uppgift att skydda landets västgräns. Denna enhet skulle delvis försörjas av befolkningen i Karlstad. Det var resultatet av Gustavf III:s
andra besök i Karlstad i september 1788.
Kungen hade dessutom gjort ytterligare en organisatorisk förändring genom att upprätta Värmlands län 1779 och att landshövdingen skulle bo i Karlstad. Därmed fanns domkyrkans styresmän
landshövding, biskop med den verkställande ledamoten domkyrkosysslomannen i Karlstad.4
2. Det andra initiativet 1776.
Nya stilideal genom nyklassicismens arkitektur och neologin

Trots den svaga ekonomin och medan biskop Herweghr arbetade
för att få till stånd en ny biskopsgård tog kyrkorådet ett nytt initiativ eftersom frågan om domkyrkans inre torftighet plågade församlingarna. Auditeuren Thomas Tholerus som var med i kyrkorådet
1772 och delade dess förslag gjorde på kyrkorådets uppdrag en ny
anhållan 1776 med samma innehåll som tidigare men han gjorde
det inte hos överintendenten.

Nils Lagerlöf

Daniel Herweghr

Superintendent i Karlstad 1742-1769, fann
sin bostad nedbrunnen då han kom hem från
riksdagen 1751/52 och var tvungen att bo
på Ekenäs i Stora Kil, 20 kilometer utanför
Karlstad. Porträttet finns i biskopsgården i
Karlstad.
Superintendent of Karlstad, 1742-1769, who
found his home destroyed by fire when he
came back from parliament in 1751-52 and had
to stay at Ekenäs in Stora Kil, 20 kilometers
outside Karlstad.

biskop i Karlstads stift 1775-1787, flyttade in i den nybyggda biskopsgården på
1780-talet. Porträttet finns i biskopsgården i Karlstad.
Bishop of Karlstad, 1775-1787, moved into
the newly constructed bishop’s palace,
probably in 1787.

centre of attention was a sturdy gilded cross with a deposition mantle, crown
of thorns and the letters INRI. It was now no longer the time for the mediaeval, baroque and orthodox crucifix with a suffering Christ. Enlightenment
era theology – neologism – regarded the cross as a sign of victory. Christ
had won a victory over sin, the powers of destruction and death. The focus
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Erik Palmstedt
1741-1803. Byst av Jonas Forsslund, finns i
Konstakademin i Stockholm.
1741-1803. Bust by Jonas Forsslund.
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Det yttersta ansvaret för officiella byggnader i Sverige inklusive
kyrkor låg hos överintendenten Adelcrantz. Gustaf III hade den 31
juli 1776 utfärdat ”Kungliga förordningen angående vad hädanefter
vid publika hus kommer at iakttagas”. Där ingick även att kyrkornas
föremål som till exempel altarprydnad, predikstol och orgelfasad
skulle vara utförda av godkända mästare. Förordningen medförde
en ökad centralstyrning och sedan överintendentsämbetet granskat
och godkänt skulle ritningen godkännas av kungen. Staten hade
omsorg om konsten och kyrkorna som alla skulle besöka vid gudstjänsterna. De skulle stå på höjden av tidens konst och konstfärdighet. Vid sådana åtgärder som nu förestod var det statens ansvar
att se till domkyrkan skulle stämma överens med de nya idealen.
Han skrev i stället till vice stadsarkitekten i Stockholm Erik Palmstedt. Utifrån sina förebilder från antiken och 1400-talet kom denne att företräda upplysningens arkitektur, nämligen den strama nyklassicismen. I fråga om inredning och måleri handlade det om
den gustavianska stilen. Den lärde han känna genom bröderna målaren Louis Masreliez (1717-1806) och ornamentskulptören Jean Baptiste Masreliez (1753-1801) som kom att utföra arbeten i domkyrkan.
Genom ett stipendium gjorde Palmstedt 1778-1780 en studieresa i Europa med besök i Paris och Rom som huvudmål. Då han
kom tillbaka kallades han sannolikt till Gustaf III som var intresserad både av antiken och av ny arkitektur och själv gjorde den första
italienresan 1784. Kungen gav Palmstedt stora uppdrag som gynnade den nya arkitekturen och inredningsstilen i Stockholm. Även
ute i landet främjades nyklassicismen. Gustaf III beviljade 1785 ett
anslag till domkyrkans omgestaltning.5

3. Nyklassicismens arkitektur och
inredning i samklang med neologins teologi

Upplysningens karaktärsdrag av förnuft, enkelhet, symmetri och rationalitet skapade den strama nyklassicismen med antiken och renässansen som förebild. Arkitekten Carl Fredric Sundvall uttryckte
stilen så att kyrkobyggnaden skulle varken ha ”en större eller mindre prakt än den tillkommer”.
Det innebar att formspråket tog avstånd från både gotiken och
barocken. Raka linjer, pilastrar, halvkolonner, frontoner, tympanon,
kassettak, stora fönster med rundad överdel, doriska kolonner och
tandsnittslister var återkommande inslag i arkitekturen.
Beträffande inredningen hade den samma nyklassicistiska enkelhet. Vitt, pärlgrått och guld var dominerande och i övrigt skulle
det vara sparsamt med färger. Materialet till kyrkoprydnader skulle helst vara marmor och om man inte hade råd skulle färgen vara
marmorimitation.
Rationaliteten markerades genom att ge storhet åt altarparti, predikstol och orgelläktare. Altarets prydnad skulle vara enkel och stram
i stället för barockens stora altaruppsatser med krucifix och nattvardsscener. Det blev vanligt med urnor med eldslågor efter antikens förebild eller tillbedjande figurer. Det här bröt mot den gängse föreställningen om hur det skulle se ut på altaret.
Predikstolen skulle vara högt placerad så att prästen syntes och
hördes. Lagerfestoner kring Mose lagtavlor, snidade lister, moln och
draperiformationer, serafhuvuden, evighetssymbol (sfär) och kors
visar en blandning av stilar men med dominans av nyklassicismen.
Estetiken syftade på teologiska begrepp som lag och evangelium,
korsets betydelse och evigheten. Symbolspråket förenklades genom
teologiska allmänbegrepp och tecken för kristna dygder.6
Men arkitekturen och inredningen skulle också vara bärare av
upplysningsteologin som var neologin.

should be on life, the future and hope. The empty cross was also a repudiation of the mystique surrounding the wounds of Jesus, a view which had
appeared among the Mennonites.
Palmstedt employed artists and sculptors in Stockholm among whom
Johan Tobias Sergel was the foremost. He had also studied in Rome and become fascinated by antiquity. With this in mind he created two angelic figures. The left one symbolizes Religion, which in neology means adoration
of a supreme being. The right figure symbolizes Devotion, which means
personal worship of a supreme being, bowing in meditation before the inscrutability of the cross and the resurrection. At the top of the vault can be
seen the signs of Jahve and the trinity with golden rays. It speaks of God
as the highest being, representing inscrutability, wisdom, reason and love.
The neoclassical architecture created a strict wholeness with straight
lines and economy as regards decor, with the exception of the pulpit. Palmstedt’s wish was to give the pulpit a high position to avoid a breach of the
wholeness and to give it a rich ornamentation with laurel festoons, angel
heads and draperies. This underlined the importance of the sermon in neology. The priest had to preach the right faith but also virtue, reason and
usefulness. In his sermon he should serve enlightenment and provide the
congregation below the pulpit with biblical learning and proclaim what the
enlightened state authorities had to say about the virtues and obligations of
the citizens. Facing the pulpit in the chancel was the bishop’s pew.
This plan was signed by Gustav III on 8 March 1790 and can now be
seen, more than 200 years later, framed in the cathedral vestry.
For financial reasons the execution of the plans was delayed. But on
22 July 1792, Bishop Herman Schröderheim could, in impressive solemnity
and with great joy in the congregation and the diocese, consecrate and take
into use a refashioned cathedral, even if much in the plan had not yet been
completed.
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Neologin hade olika tyngdpunkter men också gemensamma drag.
Den nya teologin blev en allmän tendens i förkunnelsen i kyrkan
och blandades med ortodoxins innehåll.
Allmänt var den bärande tanken att enhet i religionen – den kristna religionen – var det svenska samhällets sammanhållande band.
Men nu distanserade man sig från 1600-talets ortodoxi med dess
arvsynds-, försonings- och rättfärdiggörelselära.
Sättet att se på tro och fromhet fick därmed påverkan på kyrkornas
centrala inredningsdelar som altare, altarprydnad och predikstol. Korrummet, och i alla händelser altaret, skulle vara upphöjt över kyrkgolvet. Det skulle prydas av ett kors med eller utan nedtagningsduk och
törnekrans. Därigenom förkunnades främst uppståndelsen och Kristi seger och man tog avstånd både från lidande och herrnhutismens
blodsmystik. Högst upp skulle det vara tecknet med Guds allseende
öga eller det hebreiska ordet Jahve omgivet av strålglans eller molnformationer. Därmed betonades Gud som ett högsta väsen och därmed uttryck för helighet, allsmäktighet, förnuft och vishet.
Prästens roll som förkunnare av den rätta läran under ortodoxins tid innebar ett stort avstånd till församlingen. Det förhållandet
blev ännu tydligare under senare delen av 1700-talet.
Prästen hade som predikant under neologin fyra uppgifter att uppfylla. Han skulle först och främst förkunna den rätta tron och betona Guds allmakt och vishet och korset som segertecken. För det
andra skulle han förkunna kristen moral, dygd, förnuft och nyt
ta. För det tredje skulle han genom sin predikan stå i upplysningens tjänst och ge den församlade menigheten nedanför predikstolen bibelns lärdomar och vad den upplysta statsmakten hade att
säga om medborgares plikter och dygder. Den pedagogiska uppgiften blev tydlig. För det fjärde skulle han stå i statsförvaltningens tjänst genom att noggrant och fullständigt läsa kungörelserna
från såväl statliga som lokala myndigheter. Därför skulle prediksto-
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len vara högt placerad och rikt utsmyckad så att allmänheten både
skulle kunna se och höra hans budskap.7
Det var alltså till Palmstedt som Tholerus den 26 september 1776
på nytt framförde kyrkorådets önskemål från 1772 med syfte att förlänga längdaxeln genom att riva läktare och sakristior och sätta altaret så långt som möjligt i öster. Han önskade samtidigt att lokala
förmågor skulle få utföra uppdraget. Detta med hänsyn till domkyrkans ekonomiska problem som tidigare redovisats.
Palmstedt svarade överraskande snabbt i ett brev den 7 oktober
1776 och förklarade att han med nöje skulle lämna förslag på en ny
sakristia, altaruppsats och predikstol.
Palmstedts entusiasm för projektet var tydlig och han hade på
våren 1776 med påtaglig uppskattning av Gustaf III avslutat bygget
av Börshuset vid Stortorget i Stockholm. Karlstads domkyrka blev
den enda stiftshelgedom han fick möjlighet att omgestalta. Det var
dessutom tacksamt eftersom den med formen av ett grekiskt kors
och med ett högt valv var en centralkyrka. Palmstedt ville gärna se
kyrkorummet som ett Panteon.
Ett inledande problem var att domkyrkans ritningar hos överintendentämbetet hade förlorats och därför måste man göra en ny uppmätning vilket gjordes genom murmästaren Johan G Reincke.
Palmstedt kunde inte för ögonblicket uttala sig om hur lösningen kunde bli men värdighet och ädel enkelhet i förening med rimliga kostnader var hans målsättning.
Men att det i Karlstad skulle finnas förmågor att genomföra yttre och inre förändringar trodde inte Palmstedt på. Han skriver:
At i Carlstad fins skickelig snickare som hvad dess arbete tilhörer kan
Exequera en ritning bör jag väl förmoda, men at någon bildthuggare
på orten gifves, som icke skämmer bort orneringen på en sådan piece
som detta blifwer, derpå twiflar jag rätt mycket; och ingenting är för
författaren mer desagreabelt än finna sina tankar illa utförda, i synner-

het då afståndet ej tillåter en jemn oculair tilsyn, som til och med på
den skickeligaste Executor är oungängelig; hwarföre jag ock tror säkrast
blifwa, at låta i Stockholm förfärdiga dessa detailler. Öfver tilgången
på handtvärkare med mera torde jag interims få Herr Auditeurens
benägna yttrande...

Tre förslag till omgestaltning samt en skiss över hela kyrkorummet
lämnades till kyrkorådet 1778.8
I det första förslaget hade läktaren ovanför altaret behållits och
försetts med en svängd läktarbalustrad som vilade på girlandprydda konsoller. Altarutsmyckningen bestod av ett litet kors och ljus
strömmade in från östväggens runda fönster och även från de övriga två fönstren. På sidorna fanns pannåer med band av lövverk,
blommor och frukter så kallade festoner av nyklassicistisk karaktär.
Det andra förslaget hade vissa likheter med Hedvig Eleonora kyrka
i Stockholm om än mycket enklare. Koret höjdes med några trappsteg. Altaret stod i en grund nisch på en upphöjning och altaruppsatsen bestod av ett kors med nedtagningsduk. Altarprydnaden nådde upp till det runda fönstret på den östra väggen. Ovanför korset
och det runda fönstret fanns en genombruten fronton med en rokokoinspirerad dekoration. På altarnischens sidor satt pannåer med
festoner.
Läktaren hade tagits bort och ersatts av två balkonger och genom att altaret i den grunda nischen f lyttats längre mot öster förstärktes längdaxeln något som församlingarna och kyrkorådet önskade. Den östra dörren skulle muras igen.
Det tredje förslaget var det mest radikala. Koret var höjt med ett par
trappsteg och altaret innanför altarrunden med sina svarvade balusterdockor stod ytterligare några trappsteg upp. Sakristiväggen, sakristiorna och läktaren skulle rivas men läktartrappan behållas. En
korvägg skulle muras upp mitt i östra korsarmen och den skulle ha
en absid för altaret. Absidnischen hade som centrum ett kraftigt och

Erik Palmstedts förslag med antikiserande urnor, kasettak,
Gudsnamnet och högt placerad predikstol.
Erik Palmstedt proposed antiquated urns, coffer ceiling, God’s
name and the high pulpit.
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realistiskt format kors och det skulle vara förgyllt. Korset hade nedtagningsduk, törnekrans och texten INRI. På sidorna fanns nischer
med antikiserade urnor med eldslågor.
Absiden hade himlens ljusblå färg och var försedd med rosettprydda kassetter. Treenighetstecknet med Gudsnamnet Jahve och
med det himmelska ljusets strålar satt ovanför i valvet. Altarrunden
hade svarvade balusterdockor. Korväggen hade två dörrar med enk
la omfattningar in till sakristian. Ovanför fanns enkla överliggare
som utgjorde fundament för ett balkongräcke med svarvade balusterdockor. Där bakom placerades två fönster med enkla raka former
mot den släta muren. Fönstren skulle släppa in ljus i kyrkorummet eftersom korväggen dolde fönstren. Palmstedt tänkte sig också
bänkar på läktaren eftersom bänkplatser behövdes och fönstren
då skulle vara öppna. En tandsnittslist gick runt koret, där valven började och predikstolen satt, högt med takets underdel, vid
tandsnittslisten. Vitt och guld präglade koret och målade träpartier
hade italiensk marmor som förebild.
Detta förslag att placera den nya korväggen närmare centralvalvet innebar en förstärkning av centralkyrkotanken, betoning av den
vertikala linjen samt förkortning av domkyrkans längdaxel. Hela koret fick en monumental karaktär som var stiftshelgedomen värdig.
Reaktionen var uppenbarligen blandad och kyrkorådet vidtog inga
åtgärder mellan åren 1778-1790. Det var avhängigt av förslagets konsekvenser och kostnader vilket framgår av det följande samt domkyrkans övriga förpliktelser rörande biskopsgården och den ekonomiska situationen som belysts i det föregående.9
Förutom det som tidigare sagts om perioden 1770 till 1790 skedde det en personförändring på biskopsstolen. Biskopen och kyrkoherden Daniel Herweghr dog 1787 och efterträddes av Herman Schröderheim. Gustav III hade gynnat Schröderheim bland annat genom
att erbjuda honom att bli hovpredikant och kyrkoherde i Nikolai (Stor-
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kyrkan) i Stockholm vilket han avböjde. När han blev biskop i Karlstad fick han förutom det ekonomiskt gynnsamma prebendet Ekenäs i Kil genom kungens beslut även uppbära inkomster från tio
andra församlingar i stiftet och han kom att bli en generös givare
till domkyrkan.
Herman Schröderheim kom till Karlstad och tillträdde 1789 och
i honom fick Thomas Tholerus ett energiskt stöd i sitt arbete för
domkyrkan. Biskopsgården var nu byggd, medan underhållet av domkyrkan liksom den efterlängtade inre omgestaltningen av stiftshelgedomen hade blivit eftersatt i tjugo år.10
Den 7 janurari 1790 skrev Tholerus till Palmstedt och önskade
en förnyad diskussion rörande omgestaltningen av domkyrkan utifrån de förslag som man hade fått. Diskussioner i kyrkorådet hade
uppenbarligen föregått brevet. Man tog fasta på det tredje förslaget
men hade betänkligheter.
Palmstedt svarade redan den 14 januari. Han blev glatt överraskad över att församlingen fortfarande tänkte göra något åt domkyrkan och att de returnerat förslagen med kommentarer:
... så mycket mer oväntadt, som jag långt före detta förestäldt mig
att detta project lika som ganska många i samma ämne, skulle blodt
stadna på papperet som lyckligt wis jag förnimmer i detta fall icke sker.

Kyrkorådet såg med bekymmer att den nya korväggen skulle muras
upp med en valvbåge längre in mot kyrkorummet med påföljd att
korutrymmet skulle minska. Då skulle två saker hända. Dels förkortades längdaxeln, dels förlorade man ljuset från fem fönster. Det
var från de stora gavelfönstren i öster och det runda fönstret mellan dem samt två av fönstren i östra korsarmen.
Ett annat bekymmer gällde predikstolen som placerats så högt
över menigheten. Ett tredje bekymmer gällde Palmstedts förslag att
mura igen dörren i östra korsarmen och ett fjärde gällde den befa-

rade höga kostnaden som följd av förändringarna. Han förklarade
sig villig att göra ett fjärde förslag:
Så mycket kan jag likaväl i förhand, och i anledning af de mig med
delta considerationer, ny plan kommer at gjöras hwarwid jag tror at
med bibehållande af värdighet i stylen, man kunde befordra mer rumslighet i Choret, äfvensom östra dörren och läktaretrappan utan någon
hufwudsakelig ändring torde kunna blifwa bibehållne hwarförutom
besparing i kostnaden så wida möjeligt wara kan, i behörig åtanka
komma skall.

Palmstedt begärde att kyrkorådet skulle formulera en anhållan till
Kungl Maj:t, det vill säga Gustaf III, om att få sig tilldelat uppdraget att verkställa en omgestaltning av domkyrkan utifrån de önskemål kyrkorådet hade uttryckt. Han skulle också se till att få ritningen godkänd av kungen, något som Palmstedt inte såg något
problem med. Därmed gick han förbi överintendenten och förordningen 1776 sannolikt beroende på den goda relationen till Adelcrantz och att Palmstedt var Gustaf III:s gunstling.11
Detta uppdrag från Palmstedt genomförde Tholerus efter kyrkorådets sammanträde den 23 februari 1790. Då informerade Tholerus om kommunikationen med Palmstedt. Beslutet blev att uppdra åt Tholerus att tillskriva Kungl Maj:t via Palmstedt i enlighet
med ovanstående. Vid justeringen ville man också att Palmstedt
skulle ta med kostnaderna för att måla bänkar och orgelfasad i domkyrkan något som Palmstedt ville avvakta med till dess att korpartiet var klart.12
I april 1790 fick Tholerus och kyrkorådet kännedom om Palmstedts åtgärder. Då fick man förutom ett fjärde förslag till omgestaltning även föreskrifter om vilka som skulle utföra arbetet, en kostnadsberäkning och en tidsplan. Förslaget innebar att en korvägg skulle muras upp och att altaret skulle placeras tre trappsteg upp i en

stor välvd nisch. På var sin sida fanns därmed sakristia med en välvd
vägg. Man kom in i sakristian genom dörrar i korväggen.
Han höll därmed fast vid det tredje förslaget från 1778 men tog
hänsyn till kyrkorådets önskan om större rymlighet i koret. Monumental storhet och stram arkitektur skulle förenas helt i enlighet
med nyklassicismens ideal. Den höga kostnaden måste förstås utifrån tidens stora konstnärliga krav menade Palmstedt.
Palmstedt bestämde:
Hwad kostnads förslaget angår, så är derwid att märka, det så wäl
enligit författningarna, som til tidehwarfwets heder och min derunder
beroende reputation alt skall af de skickeligaste mästare warda förfär
digadt; hwarföre ock den almänt kände professor Sergel, wår utan skryt
sagdt, förste Statuarie utj Europa, skall gjöra de utj Adoration stående
Figurerne...

Bildhuggaren Jean Baptiste Masreliez skulle göra bildhuggeriarbetet på altarkorset och predikstolen. Hovmålaren Johan Fredrik Lindman skulle göra målningsarbetet och Löfquist och Morenius skulle
göra förgyllnings- och snickararbetena.
Transport- och uppsättningskostnader fanns inte med i kostnadsberäkningen. Det som inte heller var med var kostnaden för förgyllaren, målaren med sitt folk och snickarna från Stockholm. Masreliez, Löfquist och Morenius skulle vara i Karlstad en månad för
arbete och uppsättning och arbetarna de hade med sig behövde dessutom lön, kost och logi för ytterligare fjorton dagar.
Palmstedt angav också en tidsplan. Under maj och juni 1790 skulle
rivningsarbetena göras, under sommaren skulle korväggen muras
upp liksom alla övriga murningsarbeten och hösten skulle bli torktid. Skulpturerna med mera som gjorts i Stockholm skulle komma
till Karlstad under vintern 1791, bildhugggeriarbeten, förgyllning
och målning skulle ske under våren och allt skulle vara färdigt som-
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maren 1791. Kostnaden skulle då bli 2 558 riksdaler banco.
Palmstedt hade arbetat under tidspress jämsides med andra projekt och hade varit angelägen om att Gustaf III skulle godkänna
ritningen innan han den 27 mars 1790 påbörjade sin andra starkt
kritiserade resa till Rom. Palmstedt skriver: ”... äfwen som Kungl Majestet nådigt låtit mig föredraga Desseinen och den samma under den
8:de Martii nådigt dess påskrift gilladt; ...”
Genom kungens underskrift kunde Palmstedt vara säker på att
få omgestaltningen genomförd i enlighet med ritningarna, i synnerhet som kyrkorådet begärt kunglig sanktion.
Palmstedt betonade också utifrån sin ställning som vice stadsarkitekt i Stockholm och kungens gunstling att kyrkorådet på ett
tillbörligt sätt skulle visa kungen aktning för hans engagemang för
domkyrkan:
... ty förr än nu, har Swerje icke haft en kung så stor kännare i konsterna som själf med egna ögon kunnat granska och egen händigt med
påskrift gilladt sådana particuliere prydnader och konstefoster.

Han gav därför detaljerade anvisningar om att ritningen som Gustaf III signerat skulle förvaras inom glas och ram i sakristian och
där finns den fortfarande kvar efter mer än 200 år.13
4. Skönhet och förfining. Domkyrkan omgestaltas 1790-1795

Den av Gustaf III
signerade ritningen
som finns inramad i
sakristian.
The drawing signed
by King Gustaf III
has been framed and
hangs in the sacristy.
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När kyrkorådet och domkyrkans styresmän med biskop och landshövding sammanträdde i maj 1790 hade man en rad problem att
ta ställning till. Frågan om arkitekturen var dock inte förhandlingsbar eftersom Gustaf III fastställt den.
Det största bekymret var ekonomin. Palmstedts kostnadsförslag
slutade på 2 558 riksdaler banco. Det inkluderade murnings- och
snickeriarbeten, kostnaderna för Sergel och övriga konstförfarna. Ytterligare kostnader gällde material och lön till arbetare från Stock-

holm, transporter med mera. Situationen krävde således både förhandlingar, kompromisser och ekonomisk realism i synnerhet som
det kom en ny depression.
Tholerus presenterade domkyrkans behållning och inkomster, och
hur stora kostnaderna skulle bli, vid kyrkorådet den 3 maj 1790. Därav stod klart att projektet slukade alla domkyrkans tillgångar, som
1789 var 2 812 riksdaler banco, och att det inte kunde genomföras
enligt den tidsplan Palmstedt föreslagit.
Något ytterligare kontantstöd från Kungl Maj:t efter 1785 var inte
att påräkna av formella skäl och på grund av konjunkturnedgången.
Församlingarna hade att leverera domkyrkotunna och kronotionde,
men det hade inte fungerat på grund av missväxten. Domkyrkans
styresmän och kyrkostämman hade därutöver att finansiera omgestaltningen med församlingstionde, bänkhyror, ringningar, bodhyror, böter av olika slag och det domkyrkans jordar gav.
Ett sätt att förbättra ekonomin var att omgående kräva in medel
som lånats ut från domkyrkans kassa till privatpersoner och att kronotiondet som på grund av missväxten inte inlevererats sedan 1788
omedelbart skulle levereras. Kyrkostämman beviljade även lån ur
fattigkassan några gånger.
Man sålde också en del av domkyrkans inventarier. Silversmeden Wilhelm Smedberg köpte det altarkrucifix som framlidne borgmästaren Johan Elianders maka Anna Merling skänkt till domkyrkan. Det vägde 3 509 gr. Motiveringen var att man behövde pengar
och att krucifixet inte skulle passa in i den nya inredningen. Dessutom såldes silver från utslitna mässhakar liksom en del inventarier.
Ett sätt att lindra kostnaderna var att biskopen och landshövdingen åtog sig att skaffa kalk, tegel och byggnadsmaterial genom sina
kontakter i Värmland och Västergötland och magistraten lovade att
stå för kostnaden för att mura upp korväggen.14
Tidsplanen ändrades med hänsyn till ekonomin och inga prak-

tiska åtgärder vidtogs 1790. Men 1791 skulle man kunna riva sakristiorna och läktaren och mura upp korväggen samt föra förhandling
ar med Palmstedt om priserna för altare, predikstol med mera. Under tiden skulle Palmstedt genomföra beställningen av inredningen.
Dessa delar skulle sedan under 1792 sättas upp. Men målning och
förgyllning skulle få vänta till 1794 om man inte dessförinnan kunde få ett lån för att täcka kostnaden.15
Tholerus informerade Palmstedt i två brev på senvåren och sommaren 1790 om de ekonomiska åtgärderna och bad om största möjliga hänsyn från Palmstedts sida. Denne svarade i januari 1791 och
visade omsorg om kyrkorådets ekonomiska bekymmer. Han medgav att murningsarbetet skulle kunna genomföras på våren 1791
som kyrkorådet bestämt. Vidare avsåg han genomföra arbetena i
Stockholm med undantag av Sergels altarprydnader. Slutligen skulle han förhandla fram de förmånligaste kontrakten.
Men när kyrkorådet genom Tholerus hade undersökt möjligheten att altarprydnaderna skulle kunna utföras av en bildhuggare i
Norrköping avvisade Palmstedt i skarpa ordalag och med lagen på
sin sida varje tanke i den vägen eftersom: ”... icke andra än af academien godkända mästare till publiqa arbeten få nyttjas; hwilken
Kongl Majts förordning lyckligt wis äro en förmur emot Charlataneriets tilltagsenhet”.
Palmstedt betonade att allt arbete som han hade gjort för domkyrkan och kyrkorådet var gjort utifrån hans ställning och kompetens. Skulle han sakna kyrkorådets förtroende begärde han att omedelbart få bli befriad från sitt uppdrag. Men ville kyrkorådet genomföra omgestaltningen enligt hans förslag så var han villig att fortsätta
enligt planen. Kostnadsfrågan kunde lösas i efterhand.
Kyrkorådets önskan från 1790 att sänka predikstolen accepterades inte heller. Palmstedt påpekade att predikstolen skulle vara så
högt placerad för att harmoniera med arkitekturen i övrigt. Dess-
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Herman Schröderheim
Biskop i Karlstads stift 1789-1802. Porträttet
finns i biskopsgården i Karlstad.
Bishop of Karlstad, 1789-1802.
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utom hördes och syntes prästen bättre om predikstolen satt högt:
”... som det står fast: utifrån ju högre ställe ljudet kommer, desto bättre
invärkan gjör det samma”. Men kyrkorådet återkom när omgestaltningen påbörjats 1791 med önskan om en lägre placering ”till förekommande af predikantens svimning från en ovanlig högd”.
Därmed var all diskussion avslutad. Palmstedt prutade kostnaden men kyrkorådet tvingades ändå att ta upp ett lån tillsammans
med Tholerus. Kontrakten skrevs den 31 mars 1791 och det praktiska arbetet kunde börja under våren utan att domkyrkan behövde stängas under byggtiden.16
Murmästaren Johan G Reincke påbörjade sitt arbete med att
mura upp korväggen med absid och nischer. Arbetet fördröjdes genom hans död i maj men murningen var i alla fall klar i oktober
1791. Palmstedt kontrollerade arbetena i Stockholm, skickade murargesäller och finsnickare till Karlstad för specialarbeten, ordnade med skeppare som med båt i olika omgångar fraktade 18 trälådor med det, som hörde till inredningen, från Stockholm till Örebro
från juli till december 1791. Allt fraktades sedan på slädar under
vintern 1792 till Karlstad.
Många arbeten pågick samtidigt från april 1791 till juli 1792.
Kyrkgolvet togs upp och dräneringen åtgärdades. Kyrkorådet beslutade att skaffa en ny dopfunt som passade till dopfatet från 1750
och den gjordes också i nyklassicistisk stil. Kyrkbänkarna målades,
prästbänkarna i koret åtgärdades och i november 1791 meddelade Schröderheim i kyrkorådet att han avsåg att betala för en ny biskopsbänk som skulle överensstämma med det övriga i koret.
Det tolv meter höga trätornet som 1730-1737 markerade att domkyrkan var en centralkyrka togs ned 1792 eftersom det aldrig hade
fått någon funktion. Längst ut på östra korsarmens tak sattes det
upp ett kors som kläddes med plåt och förgylldes.
Lådornas innehåll kom på plats under våren 1792 med hjälp av

skickliga yrkesmän och konstnärer både från Stockholm och Karlstad. Palmstedt avsåg att själv komma till Karlstad och göra en del
arbeten. Han påminde åter om Gustaf III:s stora betydelse för domkyrkan och det blev ännu viktigare att fullfölja den nyklassicistiska omgestaltningen efter attentatet mot kungen på operan den 29
mars.17
Kyrkorådet beslutade utan överintendentämbetets hörande att mura
igen de fyra gavelfönstren i norra och södra korsarmarna. Kyrkorådets åtgärd överklagades 1793 av landshövding Johan Gustav
Uggla som inte blivit åthörd i egenskap av en av domkyrkans styresmän. Men Palmstedts goda kontakter med Adelcrantz och Gustav IV Adolf innebar att inga påföljder vidtogs. Orgelfasaden målades och förgylldes, nya läktarskrank i nyklassicistisk stil sattes upp
och alla tre läktarna fick nya kolonner i dorisk stil. En mängd andra målnings- och reparationsarbeten utfördes också.18
När det gäller korutsmyckningen kom neologin till uttryck. Gudsnamnet Jahve i treenighetssymbolen omgiven av förgyllda strålar
var fäst högt över menigheten och över korabsiden. Dess budskap talade om ett högsta väsen som stod över trossatsernas begränsningar. Detta högsta väsen präglades av helighet, vishet och förnuft.
Det kraftiga och förgyllda korset talade inte om dom, straff och
lidande. Arkitekturen genom nyklassicismen tog avstånd från medeltidens och 1600-talets Kristi lidandes uttryck genom målningar och krucifix. För neologin förkunnade det tomma korset segern
över fördärvsmakterna och döden. Korset stod för uppståndelsen,
livet och hoppet.
På ömse sidor och i nischer stod de två tillbedjande änglarna inför det tomma korset. Sergel hade fått inspirationen till änglagestalter under sin vistelse i Rom 1767-1788, då han även besökte Sixtinska kapellet. Därefter hade han skapat Amor och Psyche, Thalia
och Melpomene på Drottningsholmsteatern samt de två tillbedjan-

de änglarna i Klara kyrka i Stockholm.
I Karlstads domkyrka uttrycker den tillbedjande ängeln i den norra nischen Tron. Den symboliserade dyrkan av ett högsta väsen –
Gud – som genom Kristus blivit synligt i världen och segrat över
döden. I den södra nischen uttryckte den tillbedjande ängeln Andakten förundran och ref lexion inför det tomma korsets budskap
och Kristus som etisk förebild.
Riksheraldikern med mera Jonas Carl Linnerhielm som besökte Karlstad 1807 beskriver det så att: ”Sergel skall ha velat tala till
hjertat, liksom i förväg för Predikanten och visat sin förmåga att åt
skönhetsformerne lämna uttrycken af en varm och upphöjd själ”.19
Sakramenten trädde i neologin tillbaka för predikans undervisning men både dop och nattvard hörde till samhällsmedborgarens
plikter och därför fanns dessa symboler som reliefdekor i altarnischen.
Predikstolen präglades av nyklassicismen men hade också barockens stildrag bland annat genom molnformationer och änglahuvuden. Palmstedt ändrade sig på kyrkorådets begäran beträffande predikstolens höjd även om han ogillade det.
När koret var färdigt inväntade man inte alla övriga arbetens
färdigställande utan domkyrkan togs i bruk genom en högtidlig
invigning Kristi förklarings dag den 22 juli 1792, då också Erik
Palmstedt var med.
Karlstads domkyrka hade därmed blivit totalt förändrad i förhållande till 1730-talets enkla kyrkorum. Den hade fått en lyftning i
enlighet med tidens nyklassicistiska arkitektur och neologins budskap. Trots påtryckningar och svåra ekonomiska förhållanden hade
Palmstedt aldrig gjort avkall på arkitekturens krav och konstnärlighet vilket markerades genom att Johan Tobias Sergel, bildhuggaren Jean Baptiste Masreliez med f lera konstförfarna utförde centrala delar som altare, korvägg och predikstol. Upphöjdhet, rymd,
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Domkyrkan med tornet, som det såg ut efter 1794 års
förändring, omgiven av fängelset och Gamla gymnasiet.
The cathedral in 1794 with the tower surrounded by prison
and old school.

skönhet i tidens smak och en markering att domkyrkan var en centralkyrka stärkte upplevelsen att den var stiftets domkyrka.
I kyrkorådet den 10 maj 1794 visade biskop Schröderheim en av
Palmstedt i nyklassicistisk stil ritad biskopsbänk avsedd för biskopen med familj. Personligen skulle Schröderheim bekosta denna
möbel. Detta tillkännagivande hade föregåtts av en brevväxling där
Palmstedt bland annat ville veta om den skulle utformas som en
kateder vänd mot församlingen och användas vid prästmöten eller
om den skulle vara en bänk för biskopen med familj placerad så att
biskopen var vänd mot prästen på predikstolen. Det senare var biskopens önskan och resultatet blev att den placerades vid hörnpelaren mitt emot predikstolen. Framför den stod det prästbänkar.20
Kyrktornet ändrades också 1794. Man tog bort kupolens balkonger och ersatte dem med balustrader mellan pilastrarna. Spiran försågs med globen från det nedtagna trätornet och väderhanen sattes överst. Men här blev det inte samma nyklassicistiska stramhet.
Linnerhielm besökte Karlstad och skrev något nedlåtande i ett brev
den 23 juli 1795:
Biskoppshuset af träd ligger vid Älfven. Ett stycke därifrån sågs Våghus
af gråsten ännu under byggnad. Kyrkan är stor, med ett grant utkrusat
Torn, svart med vita prydnader något när i fordomdags Chatoullmakare-stil.21

Palmstedt förändrade också domkyrkans yttre i nyklassicistisk riktning 1795. Kyrkorådet önskade portaler och då försågs samtliga ingångar med toskanska kolonner och med tympanon över. Över huvudingången skulle det på dess tympanon göras en inskription om
domkyrkans historia något som av kostnadsskäl aldrig genomfördes.
Taket över portarna försågs med frontoner.22
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5. Sammanfattning

I Karlstad var man inte tillfredsställd med hur domkyrkans inre
såg ut och därför aktualiserade kyrkorådet den frågan på våren 1772
under superintendent Jöran Schröders ledning. Man beslutade att
tillskriva överintendentämbetet i Stockholm och anhålla om åtgärder för domkyrkans inre särskilt vad avsåg altare och predikstol.
Något svar fick man inte av olika skäl men kungen, Gustaf III,
besökte Karlstad i november 1772 och var då även inne i domkyrkan. Åtgärder kunde inte vidtas eftersom inga förslag eller tillstånd
hade getts men man gjorde ett nytt försök 1776 då kyrkorådet genom ledamoten och auditeuren Thomas Tholerus ställde sig i förbindelse och begärde förslag hos vice stadsarkitekten Erik Palmstedt i Stockholm.
Nu fick man ett mycket positivt svar och 1778 hade man tre förslag att ta ställning till men ingenting åtgärdades på tolv år. Orsakerna var f lera. Kyrkorådet hade tänkt sig att utvidga koret genom att ta bort läktare i östra korsarmen och därmed få både bättre utrymme och mer karaktär av långkyrka. En annan orsak var att
domkyrkans medel skulle bekosta en ny biskopsgård eftersom den
gamla brunnit 1752. Då hade man inte råd att åtgärda domkyrkans
inre. Ytterligare skäl var missväxt i landet och pest i Karlstad.
Men 1790 tog Tholerus på nytt kontakt med Palmstedt och nu
hade han ett viktigt stöd i biskop Herman Schröderheim. Trots stora ekonomiska uppoffringar kunde åtgärderna genomföras. Karlstads domkyrka genomgick en total omgestaltning och blev en domkyrka i tiden både arkitektoniskt och teologiskt.
När omgestaltningen var färdig hade både nyklacisismens arkitektur och neologin satt sin prägel på domkyrkan. Utifrån markerade
portar med toskanska kolonner, tympanon och frontoner tidens arkitek-

tur. Den grekiska korsformen med de raka gavelavsluten var densamma. När man genom kyrktornet kom in i kyrkorummet såg man
genast att centralkyrkotanken förstärkts. Den stora läktaren i öster
var borta och en ny korvägg var uppmurad i mitten av korsarmen.
Gudstjänstrummet, koret och altaret hade skilda nivåer. Det upphöjda koret och altaret bakom den nya altarrunden gav upplevelsen av lyftning. Det förstärktes än mer när man såg korväggen.
Högst upp såg man gudstecknet omgivet av gyllene strålar och
det talade om Gud som det högsta väsendet, bärare av förnuft och
vishet. Altarets kors vittnade om Kristi seger och uppståndelse. Sergels tillbedjande änglar frammanade tillbedjan och andakt. Sakramenten var självklara och mönster för alla medborgare och markerades symboliskt på altarabsidens sidoväggar.
Predikstolen satt högt för att prästen skulle synas och höras eftersom hans främsta uppgift var att predika kristen tro och dygd,
och ge själen lyftning genom ett skönt språk. Han skulle också stå
i upplysningens tjänst i en mängd olika ärenden.
Biskopsbänkens utformning och placering talade om biskopens
ansvar att i stiftets centralhelgedom vara både kyrkans och statens
främste företrädare i ett samhälle där kyrkan var samhällets enande faktor.
Nyklassicismens strama former präglade korväggen med förebilder från antiken och renässansen. Det fortsatte i utformningen av
altarrunden, predikstolen med sina lagerfestoner och enkla symboler. Nya läktarskrank i nyklassicistisk stil sattes upp och alla tre
läktarna fick nya toscanska kolonner. Biskopsbänken som Schröderheim bekostade vittnade om samma stil
Färgsättningen dominerades av vitt, gulvit marmorliknande färg
och guld.
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Kapitel IV. Domkyrkan 1862-1932.
Åtgärder i en tid av kris och osäkerhet
1. Problemställningar

Nästan hela Karlstad blev lågornas rov den 2 juli 1865. Endast
ett yttre skal återstod av domkyrkan. Tornet och kyrkklockorna
förstördes och domkyrkans inre rökskadades.
Almost all of Karlstad was destroyed by fire on 2 July 1865. Only
the outer shell of the cathedral remained. The tower and bells were
destroyed and the cathedral’s interior was damaged by smoke.
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Det första årtalet 1862 i rubriken markerar tillkomsten av kommunallagarna i Sverige. Då skedde en uppdelning mellan kyrklig
och borgerlig kommun. Företrädarna för domkyrkan genom kyrkorådet och domkyrkostyrelsen fick efterhand erfara sig ifrågasatta
när det gällde kyrkans frågor generellt men i synnerhet då nödvändiga men kostsamma åtgärder skulle finansieras. Församlingarnas
bidrag till domkyrkan genom domkyrkotunnan togs bort genom en
förordning 1869 och ersattes av ett mindre kontant bidrag. Karlstads
lands- och stadsförsamling måste själv betala alla åtgärder i domkyrkan och det ledde till protester i kyrkostämman utifrån tämligen skilda politiska och ekonomiska överväganden.
Den begynnande arbetarrörelsen var också kritisk mot statskyrkan.
Genom att politiska partier bildades kom deras bedömningar att
spela roll och partitillhörigheten genomfördes när kyrkostämman
ersattes av kyrkofullmäktige 1932, som är den andra tidsgränsen.
Denna period präglas således av en ny lagstiftning som berör både
kyrkan och samhället.
Vidare är det en period av allmän radikalisering. Tidsandan och
förändringarna speglades i hög grad i pressen som bevakade, granskade och på ett lättbegripligt sätt ställde kyrkans och samhällets intressen mot varandra. I Karlstad skedde det genom den liberala Wermlands Läns Tidning (WLT).
Nyevangelismens företrädare kände mer hemmahörighet i de nya
trossamfundens fria gudstjänstformer med lekmannamedverkan än
i kyrkans gudstjänst. De vände kyrkan ryggen som andlig hemvist
eftersom gudstjänsten där upplevdes stel och opersonlig och nattvarden mer markerade att man var en lojal samhällsmedborgare än

en from kristen. Dock respekterade man kyrkans samhällsfunktioner som till exempel fattigvård, skola och folkbokföring.
Nyevangelismens företrädare engagerade sig på kyrkostämmorna av nyss nämnda skäl och dessutom motsatte de sig åtgärder som
skulle innebära kostnader för samtliga samhällsmedborgare.
Osäkerheten om färdvägen framåt fanns på f lera områden, inte
minst kyrkoarkitekturens och kyrkoinredningens. Nygotiken hade
sin glansperiod fram till 1900 medan nationalromantiken hade sin
period omkring 1890 till 1920. Den gav också uttryck för det särpräglat nationella. Jugendstilen (1900-1920) handlade ofta om färgsättning och inredning i kyrkorna och den efterträddes i sin tur av
1920-talsklassicismen. Det är svårt att dra skarpa tidsgränser men
denna osäkerhet gav i sin tur kyrkoarkitekterna frihet på olika områden.1
2. Oundgängliga åtgärder efter branden 1865

Stadsbranden i Karlstad den 2 juli 1865 innebar att domkyrkan
och nästan hela staden med undantag av biskopsgården och några hus brann ner. Domkyrkans torn med kyrkklockorna hade störtat ned och taket var helt avbränt. Det inre hade motstått hettan
men kyrkorgeln var nästan helt förstörd och väggar, valv och föremål var sotiga.
Karlstads invånare värnade trots branden och dess konsekvenser om det centrum som församlingskyrkan utgjorde och vidtog
en rad åtgärder. Man gjorde det trots de ekonomiska svårigheterna. Domkyrkokassan var svag och invånarna måste både med arbete och skatter bygga upp staden med rådhus, järnvåg andra förvaltningsbyggnader samt bostäder. Dessutom drabbades Karlstad
också av en smittkoppsepidemi 1865 och en koleraepidemi 1866.
Den första renoveringsperioden pågick 1865 till 1867. Man började med att lägga på ett provisoriskt tak av fuktiga bräder, som man

IV. Karlstad cathedral 1862-1932 at a
time of crisis and insecurity

1. Problems
Legislation for local government was introduced in Sweden in 1862. A consequence of this was that ecclesiastical and secular government were separated. This made it possible to identify both investments and costs within
the respective spheres. Attitudes at this time were marked by radicalism and
criticism of the church, which was expressed even in the parish meetings,
where all the citizens had a right to vote, and through the press. Consequently church representatives received a weak response to their ambitions
for the cathedral.
Among the critics were also the revivalists who expressed greater loyalty towards their free churches than towards the Church of Sweden. The
Church of Sweden was now on the defensive and in crisis. Disparate styles
in architecture and interior appointments resulted in confusion.
In 1932 parish assemblies were introduced in Sweden to which delegates
were recruited among the political parties and not automatically from among
the church-goers.

2. The renovation of the cathedral
1865 up to 1900 in a time of church crisis
In the fire that ravaged Karlstad on 2 July 1865, the cathedral and almost
the whole of the town with the exception of the bishop’s residence and a few
other houses were completely destroyed or seriously damaged. The tower of
the cathedral with the bells collapsed and the roof was completely burned
out. The interior had resisted the heat but the organ was completely destroyed and many items covered in soot. The citizens of Karlstad were
obliged through loans and much hard work to rebuild their city as well as
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Den nya tornspiran och sydfasaden från 1866. Bilden tillhör
Carlstads-Gillets samlingar.
The new spire and south facade from 1866. The picture
belongs to the Carlstads-Gillet’s collection.
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hade tillgång till, för att skydda valven, som hållit trots hettan. Samtidigt göts nya kyrkklockor 1866-67. Man hade tänkt sig att fortfarande ha fyra kyrkklockor men ekonomin tillät inte f ler än tre.
Albert Törnqvist på överintendentsämbetet upprättade ett förslag
på hur såväl kyrktornet som domkyrkans tak skulle se ut. Men in
nan arbetet började tvingades man röja av tornet. Det hade byggts
av gråsten 1734-1737 upp till en höjd av cirka 30 meter. Därovanför hade tornet murats upp och kyrkklockorna hängts, men hettan
hade åstadkommit en spricka på nästan sju meter vilket gjorde att
cirka nio meter måste rivas. Ovanpå muren byggdes tornet som försågs med spetsbågeförsedda lucköppningar för kyrkklockorna.
Kyrktornet blev 56 meter högt med förgylld järnkula och förgyllt
järnkors. De liksidiga korsarmarna fick spetsiga gavelfasader. Brädtaket kläddes med skiffer medan kyrktornet kläddes med koppar.
Kyrkklockorna kom på plats 1867. Ovanför kyrkklockorna fanns bostaden för stadens brandvakt. Karlstads stad skänkte tornuret 1869.2
När den första nödvändiga renoveringen var gjord kunde man
se att domkyrkans utsida fått stildrag av tidens ledande arkitekturstil nämligen nygotiken. Men de nyklassicistiska dragen fanns kvar
kring portar och ingångar.
Genom brandförsäkringen fick man in en del kontanta medel men
långt ifrån tillräckligt. Karlstad var i en svår situation eftersom hela
staden skulle byggas upp med en ny stadsplan. Ändå fick domkyrkan hjälp av stadens upplånade medel genom ett lån på 20 000
kr. Slutligen beviljade riksdagen ett lån på 23 500 kr genom riksgäldskontoret. Det räckte ändå inte för att gjuta om den stora klockan 1871 som spräcktes vid sorgeringningen efter drottning Lovisas död utan man fick lösa problemet provisoriskt. Kyrktaket var man
tvungen att lägga om eftersom trätaket under skiffret torkat och blivit så glest att det både snöade och regnade in på valven och åstadkom fuktskador. Inkomsterna räckte nätt och jämt till dessa åtgär-

der men det hade gått att lösa i en positiv anda och i samförstånd
mellan kyrkan och det borgerliga samhället.3
Däremot fick man betydande svårigheter från f lera håll när man
ville åtgärda domkyrkans inre 1873-1880. Domkyrkosysslomannen
Anders Thorstensson konstaterade att hela kyrkans inre var förfallet. Det var sot- och fuktf läckar i valven, ljuskronor hade fallit ned,
förgyllningen var avnött och kyrkgolvet var trasigt. Man hade nödtorftigt lagat kyrkbänkarna och de skadade fönsternischerna med
mera. Det fordrades således betydande insatser av lands- och stadsförsamlingen.
Domkyrkosysslomannen arbetade fram ett förslag som först innebar att bygga en ny orgel. Av den gamla orgeln som hade ägt 30
stämmor återstod bara sex någorlunda brukbara och orgeln var i det
skicket att den inte kunde användas utan att störa gudstjänsten. Vidare skulle domkyrkan få något slag av uppvärmningsanordning,
nytt golv och nya kyrkbänkar.
Tillsammans med målning med mera skulle det kosta 40 000
kr. Landshövding Johan Henrik Rosensvärd ställde sig avvisande medan biskop Rundgren ansåg åtgärderna vara angelägna även om han
fruktade att de inte skulle gå att genomföra. Men i kyrkorådet den
25 juli 1872 var man positivt inställd i synnerhet till vad avsåg kyrkorgeln.
Kyrkostämman som sammanträdde den 10 december 1873 ställde sig däremot avvisande. Majoriteten med riksdagsmannen Frans
Fredrik Maechel i spetsen ansåg att man måste vänta med domkyrkans inre åtgärder eftersom de förslag som framlagts skulle innebära stora problem för den skuldtyngda staden. Andra menade att eftersom domkyrkan var statens egendom borde stödet finnas där och
var den församlingarnas egendom kunde den få förfalla så att man
till slut kunde riva domkyrkan. Vågmästaren Carl Fredrik Lundell
var kritisk till hur domkyrkans medel förvaltades nu när kommunal-

the cathedral. In addition Karlstad was stricken by a smallpox epidemic in
1865 and a cholera epidemic in 1866.
The first period of renovation took place between 1865 and 1867 and
dealt with the exterior of the cathedral. Firstly, three new bells were cast.
Then the tower was rebuilt and a new roof for the church was constructed.
The renovation proposal was characterized by a new style in architecture.
The new tower was designed according to neo-Gothic principles. It became pointed as it had not been in the neoclassical era. It was 67 m high,
sheathed in copper and had a gilded sphere and cross. The cost was covered
by various loans, including one from the Swedish government.
The second period of renovation took place between 1877 and 1880
and this time it focused on the interior of the cathedral. A new organ was
built which was dedicated on the first Sunday in Advent in 1879. New pews
were constructed and the cathedral received its first heating stoves. These
renovations, however, were strongly criticized by local people, the press and
representatives of the free churches. Reference was made to the economic recession, that the town itself had not yet been fully rebuilt and that there had
to be increased taxes. There was also criticism against the way in which the
cathedral handled the financing it received from the parishes in the diocese
in accordance with decisions from the government. The cathedral also had
to finance the maintenance of the bishop’s residence, which was a government responsibility. As a consequence the press scrutinized the bishop and
also criticized him for arbitrariness.
After many unsatisfactory compromises, the interior renovations were
finally carried out according to decisions made by the parish assembly. This
meant that taxes had to be raised for everyone and yet another loan had
to be taken.
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Den nya tornspiran enligt ritning 1866.
The new spire in a drawing from 1866.
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lagarna hade gjort att man kunde se att medlen användes både till
domkyrkan och biskopsgården. Till slut lyckades man tillsätta en
kommitté som skulle bearbeta ärendet. Den arbetade under ett år
och i den satt både riksdagsmannen och vågmästaren.
Samtidigt granskade Wermlands Läns Tidning hela frågan och
presenterade på ett lättbegripligt sätt problemen för läsekretsen. Tidningen vände sig mot att åtgärderna skulle innebära en skattehöjning. ”Själarnas frälsning förutsätter inte församlingens skuldsättning”. Vidare rådde det oklarhet om relationen mellan domkyrkan
och biskopsgården. Det var ett oskick att biskoparna vidtog åtgärder
i biskopsgården utan att ha förankrat dem i rätt ordning. Biskoparnas
lön var sådan att det var etiskt oförsvarbart att låta en ekonomiskt
pressad domkyrka stå för reparationer i biskopsgården. Tidningen
påvisade vad Rundgren gjort på eget bevåg och det föranledde en
polemik där Rundgren till slut vädjade och talade om hur illa berörd han blivit.
Kommittén lyckades komma överens om ett förslag som kyrkostämman hade att ta ställning till den 26 november 1874. Den
var fåtaligt besökt eftersom det var marknad och borgerskap och
näringsidkare var upptagna. Biskop Rundgren ledde kyrkostämman och presenterade ett förslag som omfattade kyrkorgel, bänkar
och uppvärmning med mera. Maechel, Lundell och borgmästare
Anders Adolf Waldenström, som företrädde nyevangelismen, protesterade. Men vid omröstningen segrade kyrkorådets förslag som
innebar både en skattehöjning och ett lån på 40 000 kr. Beslutet
överklagades men vann inte gehör. Ytterligare kostnader tillkom
då nya bänkar anskaffades till den östra läktaren. Bänkplatser behövdes för landsstaten, domkapitlet, läroverksstaten och magistraten med familjer.
Hela proceduren visar den skärpta situationen för domkyrkan och
kyrkan. Med kritik som kommunallagarna möjliggjorde, borgerska-

pets ovilja mot skattehöjningar, som även nyevangelismens folk instämde i, biskopens agerande som statstjänare, domkyrkans för allmänheten oklara juridiska ställning samt pressens agerande, avslöjade och underminerade kyrkans ställning.
Kyrkans kris slog igenom under de två sista årtiondena av 1800-talet. Biskop Rundgren konstaterade vid prästmötet 1893 att han vid
prästmötet 1881 sagt, att mycket av det gamla goda ännu bibehållit sig. Vid prästmötet 1887 hade han sagt att mycket av det gamla
goda var på väg att utplånas och 1893 var verkligheten att mycket
av det gamla goda redan var utplånat. Till prästmötet 1899 konstaterade biskopen uppgivet att kyrkolivet i stiftet var nedbrutet.
Resultatet av åtgärderna i Karlstads domkyrka 1873-1880 blev därför tämligen otillfredsställande med undantag för den nya kyrkorgeln som invigdes första advent 1879. De övriga åtgärderna präglades av billiga lösningar. De öppna kyrkbänkarna passade illa i domkyrkan men man tog tillvara gavlarna på de gamla och satte dem
runt väggarna och dolde därmed fuktskadorna.

3. The renovation of the cathedral 1905-1916
In the 1890s the church reacted to all the criticisms by invoking the folkchurch concept. This implied that everybody, irrespective of position and
religious conviction, was embraced by the Swedish church. The motto was
“The people of Sweden - God’s people”. This folk-church concept was emphasized whenever the free church movement and nationalism emerged.
The foremost spokesman for this new concept was bishop J A Eklund in
Karlstad. The nation and the church were interdependent, first and foremost through God’s calling and also through their long history where the
churches, ever since the Middle Ages, had borne witness to the relationship.
The young-church movement in the 1910s self-confidently went out to bear
witness to the importance of the church. Already in the 1890s, the congregational movement, through its congregationally based diaconia, youth work,
adult education, care for church interiors and worship services, showed that
the Church of Sweden was a living church and not just a state institution.
As these ideas gained ground, it became essential to ensure that the

3. Domkyrkorenoveringen 1905-1916

cathedral was a fitting place for worship. The initiative was first taken by

Motreaktionen från kyrkans sida började komma på 1890-talet och
den fick ett samlande uttryck i folkkyrkotanken. Budskapet var enkelt uttryckt att alla oavsett ställning och religiös uppfattning och
aktivitet hade tillgång till och var omslutna av Svenska kyrkan.
”Sveriges folk ett Guds folk” blev slagordet under de följande årtiondena.
Som en konsekvens av denna medvetna kyrkosyn lyftes nationalkyrkan fram och det skedde i en tid när frikyrkorna dominerade och
nationalismen blev tydlig på f lera områden. Den främste företrädaren för en ny kyrkosyn var biskop Johan Alfred Eklund i Karlstad.
Han formulerade det så att det svenska folket var det av Gud utkorade folket. Kyrkan och folket var en enhet historiskt sett och kyrkan

the congregation in 1905 under the leadership of the cathedral dean. The
objective was first and foremost to pull down the Palmstedt neoclassical
chancel wall in order to create more space. To obtain room for facilities such
as vestry and central heating, the wish was to extend the eastern transverse
arm of the church. And then there was a need of a general refurbishment of
the interior. With the agreement of the cathedral council the congregation
turned to the state authorities who appointed the architect Axel Lindegren
for this task.
The architect presented a proposal in 1907 reflecting these requests
from the congregation. After two years of deliberations the cathedral council rejected the proposal. One reason given was that the gain in space would
be limited but there were also esthetical concerns. The architect had not
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hade en uppgift att leda folket religiöst. Men kyrkan hade också en
kallelse att verka inom den andliga och materiella kulturen.
Nationen och kyrkan var avhängiga av varandra först och främst
genom Guds utkorelse och sedan genom sin långa historia. I kyrkan fanns andligheten och historien. De yttre tecknen var de många
stenkyrkorna som byggts genom århundradena alltifrån medeltiden
och dessa måste vårdas på ett ansvarsfullt sätt i en ny tid.
Nya former för församlingsarbete i form av ungdomsarbete, församlingsdiakoni, vuxenundervisning, körverksamhet med f lera åtgärder praktiserades och f lera av dem hade man övertagit från väckelserörelserna. En viktig skillnad var att verksamheten var församlingsbaserad och inte föreningsbaserad. Allt hade sitt centrum i söndagens
högmässa och här var viktiga förändringar aktuella genom den nya
kyrkohandboken 1894 som ville förstärka församlingens liturgiska aktivitet.
Allt detta nya avsåg att upprätta kyrkan och kyrkans församlingar och det var en angelägenhet för hela folket. Det växte fram från
1890-talet och in i 1900-talet genom församlingsrörelsen och ungkyrkorörelsen. Inspiratörerna var Johan Alfred Eklund, Einar Billing, Nathan Söderblom och Nils Lövgren.
Att få stiftets domkyrka, tillika församlingskyrkan i Karlstad,
i ett värdigt skick var ett starkt önskemål i början av 1900-talet.
Men initiativet, som egentligen domkyrkans styresmän borde ha
tagit, kom inte därifrån. Därtill var erfarenheterna från 1870-talet
alltför negativa inte minst för den åldrade biskop Rundgren. Han
avled den 19 juni 1906, 87 år gammal. Det blev i stället församlingens företrädare som påbörjade arbetet på senhösten 1905. En
kommitté i kyrkorådet under domprosten Gustaf Jakobssons ledning tog initiativ.
Kommittén tog via domkyrkosysslomannen kontakt med överintendentämbetet som förordnade sin arkitekt Axel Lindegren att
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upprätta ett förslag baserat på kommitténs önskemål. Detta bestod i att Palmstedts korvägg skulle rivas och altaret skulle f lyttas
fram till platsen det hade 1730. Därmed skulle bättre utrymme
skapas i koret. Man ville få en ny altaruppbyggnad med Sergels
renoverade figurer och en relieftavla på altaret istället för korset.
Den ursprungliga stuckaturen över mittvalvet i öster ”Gudi allena
ähran” skulle därmed bli synlig. Man ville även ha dekorationsmålningar och allmän inre översyn av domkyrkan. Vidare önskade man en tillbyggnad i anslutning till östra korsarmen med plats
för en ny sakristia och ett arkiv men också plats för ett nytt uppvärmningssystem.5
Dessa förslag pekade på den osäkerhet i kyrkoarkitektur och inredning som präglade sekelskiftet 1900. Kommittén önskade förändra
centralkyrkan till en långkyrka genom att riva Palmstedts korvägg
och placera altaret mot östra korsarmens tvärvägg och därmed få
mer utrymme i koret. I en mening innebar det en restaurering till
hur domkyrkan såg ut 1730. Det stod i och för sig i överensstämmelse med nygotikens restaureringsprinciper. Samtidigt skulle en del
av de nyklassicistiska dragen bevaras främst uttryckta genom Sergels änglagestalter. Men genom önskemålet om dekorationsmålningar kom 1900-talets jugendstil med sin färgsättning in i domkyrkan.
Slutligen skulle både rivningen av korväggen och tillbyggnaden i
öster med sina praktiska funktioner ge intryck att domkyrkan var
en långkyrka.
Arkitekt Lindegren besökte Karlstad i april 1906 och och redan
i maj 1907 kom hans förslag till byggnadskommittén där det visade sig att han hade tagit fasta på dess förslag. Men han kompletterade också förslaget. Bland annat ville han sätta upp en tandsnittslist i nyklassicistisk stil i hela domkyrkan, sätta in nya innanfönster i
antikglas med dekorationsmålningar med bibelspråk och sätta in elektrisk belysning. Han ville också göra nya läktare och ersätta biskops-

given sufficient consideration to the historical and spiritual aspects.
However, the congregation, which was more intent on the function and the
need of a general cleaning up and modernization of the cathedral, came back with
the same requests in 1912. This time the cathedral council quickly replied that it
was not opposed to the wishes of the congregation but the congregation would have
to bear the costs itself.
When the architect presented his final drawings they came as a great surprise:
he intended to retain the neoclassical character of the cathedral. Church architecture of the time pointed in different directions, while the Palmstedt chancel wall
was strictly neoclassical and had great artistic value. The architect had nevertheless included technical modernizations such as a heating system, electric lighting
and bell-ringing. The congregation was forced to accept this proposal, and the work
was carried out in 1915 - 1916.
The renovations were not very satisfactory for many reasons. The wishes of the
congregation had not been fulfilled as far as an extension was concerned or the
removal of the Palmstedt chancel wall. No extra space with a more modern chancel had been achieved. The architect, on the other hand, had wished to make the
chancel fully neoclassical by removing the windows painted in Jugend colours.
These were a remnant of the reformation jubilee 1593 – 1893, but the parish assembly was completely against the architect’s proposal. The cathedral interior lost
its light 18th century colouring as the walls were painted grey and the chancel wall
dark green.
Nevertheless, there was great joy and many people celebrated when the cathedral was reopened in connection with a national church meeting on 3 September

Johan Alfred Eklund

1916. The damage from the fire of 1865 had finally been removed. The cathedral

Biskop i Karlstads stift 1907-1938.
Bishop of Karlstad, 1907-1938. Photo
Karl Nygren, Karlstad.

had been modernized in different ways, received new windows with antique glass
and Bible texts, new pews, new technical installations and much else. In the midst
of all the uncertainties and crises during the first world war the cathedral had

Foto Karl Nygren, Karlstad.

become a place where people could meet for joyful worship.
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bänken med fåtöljer för biskop och landshövding och ett antal andra smärre åtgärder.
Detta förslag lämnades i augusti 1907 till domkyrkostyrelsen. Senare på hösten kompletterades förslaget med önskemål om elektrisk
klockringning och elektrisk bälgdrift för orgeln samt önskemål om
utvidgning av orgeln med en tredje manual. Kostnaden skulle belöpa sig till drygt 100 000 kr.6
Biskop Eklund hade då varit i tjänst en dryg månad. Domkyrkostyrelsen tog tid på sig vilket föranledde frågor i kyrkostämman.
Man tillkallade överintendenten Carl Möller och först i mars 1909
kom ärendet tillbaka till kyrkorådet.
Det visade sig då att domkyrkostyrelsen med biskop och landshövding motsatte sig kyrkorådets och kyrkofullmäktiges förslag att
riva Palmstedts korvägg, med sakristia och läktare, till förmån för
att altaret f lyttades fram. Man gjorde det av bevarandeskäl samt estetiska och ekonomiska skäl och att utrymmesvinsten var för liten.
De ekonomiska skälen från domkyrkostyrelsens sida var fullt begripliga. Kostnaden skulle bli 80 000 kr, trots att Palmstedts korvägg behölls och att bland annat en tredje manual på orgeln uteslöts. Domkyrkans inkomster 1905 till 1910 rörde sig om 5 0006 000 kr per år. Finansieringen krävde följaktligen att församlingen
både iklädde sig ett statligt lån och höjde bänkhyran.7
När det gällde bevarandeskäl och estetisk motivering handlade det
för biskop Eklund om två saker. Dels skulle man förvalta det historiska arvet, dels måste domkyrkan utifrån hans folkkyrkosyn vara
ett värdigt och öppet hem och ge inspiration till ett möte med Gud
i gudstjänsten. Kyrkorummet skulle även ge trygghet i en orolig tid.
Dessa tankar kommer fram i ett föredrag som han höll i Karlstad
1910 om kyrkan, andelivet, historien och kyrkoarkitekturen.
Han framhöll att det fanns ett allmänt behov av livsförnyelse och
det kunde endast ske på kristen grund. Han såg att det aktuella es-
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tetiska livet tyvärr proklamerat både sin oavhängighet och avoghet
mot kristen tro och kyrkligt liv. Effekten var skönhetslivets förfall
i andelöshet. I praktiken hade det betytt att kyrkoarkitekturen på
1800- talet sjunkit ned till att bygga 1850- talets kyrkolada och till
1880-talets bönhuslada. Att söka efterlikna nygotiken var heller ingen förnyelse
Arkitekter och konstnärer, menade biskopen, ”förevigar sin egen
och sin samtids andelöshet. Ty ett är visst – utan inspiration ur Kristi kyrkas inre liv bygger ingen en levande skön kristen kyrka eller
kyrksal”.
Med dessa tankegångar var det begripligt att arkitektens förslag
att ta bort 1790-talets nyklassicistiska korvägg och ersätta den med
en osäker blandning av stilar avvisades av domkyrkostyrelsen.8
Kyrkorådet, som fick detta besked 1909, var väl medvetet om att
man måste ha domkyrkans legala beslutsfattare på sin sida och då
dessa inte delade församlingens syn kunde man inte gå vidare. Dessutom fanns betydande ekonomiska svårigheter och lågkonjunkturen
med storstrejken 1909 gjorde definitivt att alla åtgärder avstannade.
Efter tre års överväganden återkom kyrkorådet den 14 februari 1912
till domkyrkostyrelsen med samma förslag vad avsåg korets omgestaltning och några andra förändringar som skulle göra att kostnaden stannade vid 80 000 kr.
Efter bara tio dagar svarade domkyrkostyrelsen att man inte längre motsatte sig rivningen av korväggen och de övriga föreslagna åtgärderna. Men man lade samtidigt i princip hela det ekonomiska
ansvaret på församlingen, vilket innebar att kyrkostämman måste
ikläda sig ansvaret för ett lån på 80 000 kr och att restaureringen
med övrig renovering blev en församlingsangelägenhet.9
Domkyrkostyrelsen, som slutgiltigt hade beslutsansvaret, tvingades alltså acceptera församlingens och arkitektens förslag till korets och domkyrkans restaurering och renovering. Men på somma-

ren 1912 antydde Lindegren nya överväganden.
Under hösten 1912 arbetade arkitekten med ärendet och avlämnade ett restaureringsförslag den 23 december 1912. När det kom
väckte det utomordentlig förvåning.
Lindegren ställde sig nu negativ till omgestaltningen av koret
genom att riva den nyklassicistiska korväggen och ersätta den med
det församlingen hade föreslagit. Han var medveten om att man
både i Tyskland och Sverige var kritisk till nyklassicismen. Men
han försvarade den eftersom den tog tillvara antikens klassiska byggnadsstil och hade förnyats på 1700-talet.
Erik Palmstedt hade i koret skapat ett tydligt och konsekvent exempel på nyklassicismen. Lindegren värderade 1700-talet, ”detta den
konstnärliga förfiningens århundrade”. Korväggen hade dessutom enligt arkitekten ett högt konstnärligt och hantverksmässigt värde genom bland andra Sergels och Masreliez arbeten och korväggen var
den sista i sitt slag. Därför borde den bevaras av pietet, ”skäl som i
våra dagar påfordra allt större hänsyn”.
Lindegren konstaterade senare att under 1800-talet saknades det
skickliga hantverket och att arkitekturstilarna i slutet av 1800-talet
och början av 1900-talet hade andra förebilder än nyklassicismen.
Han syftade därmed på inslagen av nygotiken, nationalromantikens
uttryck och moderna arkitekters idéer.
I renoveringar och restaureringar av kyrkor fanns ett antal problem. Det rådde, hävdade han, ett spänningsförhållande mellan den
historiska kunskapen om det gamla kyrkorummet och konstnärens
självständighetskrav. Arkitekten hade därför den otacksamma uppgiften att förklara kyrkorummets historia och budskap och att det
inte tålde okänslig tillbyggnad och förnyelse.
Ett annat problem var att när en skadad och nedsotad kyrka skulle renoveras var kyrkorådet mindre intresserat av att vårda och bevara kulturarvet och mer intresserat av att ta in nyheter. Möjlighe-

terna att restaurera och vårda bestämdes dessutom av de ekonomiska ramarna.10
Palmstedts korvägg borde därför bibehållas men återfå sin nyklassicistiska stramhet genom att ta bort de av församlingen mycket älskade glasfönstren från 1895 och ersätta dem med glasmosaik.
Men hans förslag innehöll även andra överraskningar. De murade kolonnerna av klassisk dorisk karaktär från 1790-talet skulle ersättas med likadana i granit, något som aldrig blev av. Han föreslog
också annan uppvärmning av domkyrkan, vilket innebar, att utbyggnaden i öster och därmed förändring av exteriören, blev onödig.
Kostnaden skulle med olika tillägg bli 104 000 kr.
Domkyrkostyrelsen hade nu fått rätt i sina betänkligheter inför församlingens förslag. Man stödde arkitektens förslag med det
förbehållet att kostnadsramen med församlingens åtagande skulle hålla sig inom 80 000 kr. Det innebar f lera inskränkningar men
domkyrkostyrelsen var angelägen därför att det var ”av största vikt
för församlingslivet att åt templet gives ett värdigt och tilltalande utseende”.
Kyrkorådet och kyrkostämman accepterade ändringarna för att
kunna hålla sig inom kostnadsramen men med ett undantag. Man
gick inte med på att ta bort de målade fönstren som hade ”tillkommit till största delen genom de fattigas skärvor...” De skulle vara kvar
så länge färgen höll. 11
Domkyrkostyrelsen gick efter kyrkostämmans beslut i juni vidare och kunde den 1 september 1913 med alla ändringar från 1907
anhålla om tillstånd av de statliga myndigheterna att genomföra renoveringen, vilket beviljades den 21 februari 1914. Därefter vidtog
förberedelserna och domkyrkan stängdes den 1 maj 1915 för restaurering och renovering som pågick fram till i september 1916.
Biskop Eklund hade 1911 haft sitt första prästmöte i stiftet, där
motioner om en synodalförfattning och stiftsmöte hade lagts fram.
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Gerhard Dyrssen
Landshövding i Värmlands län 1901-1921. Tavlan,
som finns i residenset i Karlstad, är målad av
Fritz Lindström.
Governor of Värmland, 1901-1921.
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Planeringen för det första stiftsmötet hölls den 12 januari 1912 och
stiftsrådets stadgar fastställdes vid det första stiftsmötet den 7 augusti samma år. Han hade därför inte möjlighet att ägna sig åt
domkyrkans renovering.
En byggnadskommitté bildades. Den bestod av domkyrkostyrelsens tre personer under landshövding Gerhard Dyrssens ledning
och han följde det praktiska arbetet noggrant, vilket biskopen uppskattade. Vidare bestod den av domprosten, två från kyrkorådet
samt två ersättare.
Under arbetets gång var man tvungen att vidta kompletterande
åtgärder, som fördyrade och försenade arbetet. Dit hörde bland annat en omfattande dränering under kyrkgolvet samt nya kyrkbänkar. Dörrarna från de gamla kyrkbänkarna sattes upp som en form
av boasering längs väggarna. Det bidrog till att dölja fuktskadorna. Men därmed försvann landshövdingens bänk för honom och
familjen. Den stod längst ned under orgelläktaren på predikstolsidan och hade tillkommit på initiativ av landshövding Johan
Didrik af Wingård.12
När arbetena var avslutade framstod Karlstads domkyrka som
än mer en kyrka präglad av stram nyklassicismen från 1790- talet
men tekniskt moderniserad. De viktigaste åtgärderna vid denna
restaurering och modernisering av domkyrkan var att Palmstedts
korvägg med kompletteringar behölls. Korväggen försågs vidare med
pilasteruppställning och andra kompletteringar i nyklassicistisk stil.
Däremot ersattes 1700- talets färgsättning på altare, altarring
och övriga målade ytor i koret med en grön kolmårdsmarmorliknande färg. Hela domkyrkans inre målades med en grå färg och
marmoreringar i gråviolett färgton på nedre delarna av väggarna
främst för att dölja fuktskadorna. Domkyrkan förlorade därmed sin
ljusa karaktär.
Domkyrkans fönster fick antikglas och glasmålningar i jugend-

stil och sex av dem med, sannolikt av biskop Eklund valda, bibeltexter. En tandsnittslist vid valven och runt hela domkyrkans inre
förstärkte nyklassicismen och läktarskranken kläddes in med rektangulära fält.
Man tvingades tyvärr bryta upp kyrkgolvet för en dränering som
gjordes på insidan men inte på utsidan. Det föranledde kritik från
myndigheterna och nya fuktskador som inte blev definitivt åtgärdade förrän vid renoveringen 1997-98.
Moderniseringen bestod i elektrisk värme, belysning, driftanordning för såväl orgel som kyrkklockor, vindfång vid ingångarna
med mera. De efterföljande åren fortsatte en del arbeten och de
mest synliga var av konstnären Olle Hjortzberg målade två fönster i koret 1924.
En göteborgstidning konstaterade att domkyrkan i Karlstad alltid varit föremål för värmlänningarnas högaktning samtidigt som
de aldrig var fullt nöjda med henne. Tidningen Fryksdalsbygden i
Sunne menade att domkyrkan i Karlstad var templet som förenade
bygdekyrkan med dômen.13
Återöppnandet skedde den 3 september 1916 under stor uppslutning,
vilket inte minst berodde på att det Allmänna Kyrkliga Mötet samtidigt ägde rum i Karlstad. Vid detta möte, där ovanligt många biskopar deltog, bland annat Västeråsbiskopen Nils Lövgren, bördig
från Kila i Värmland, höll biskop Eklund också sitt stora föredrag
om stiftskyrkan. Domkyrkan hoppades man ”skall bliva för Karlstads församlingsmedlemmar en efterlängtad plats och draga allt
flera av dem till deltagande i Herrens sköna gudstjänst”.14
4. Sammanfattning

Tidsperioden från 1862, då kommunallagarna tillkom, fram till 1932,
då kyrkofullmäktige blev verklighet, innebar en tid av många utmaningar och omställningar såväl för samhället som för kyrkan. Då

tydliggjordes skillnaden mellan kyrklig och borgerlig kommun och
därmed ifrågasattes kyrkan. Tidningarna bevakade, undersökte och
kritiserade kyrkan öppet. Nyevangelismen och bildandet av nya trossamfund förde med sig att kyrkan kritiserades och att den andliga
hemmahörigheten där upphörde. Kyrkokritiken var särskilt tydlig
1870 till 1900.
Kyrkans svar i det nya århundradet var folkkyrkan baserad på lutherdomen och uttryckt i parollen Sveriges folk ett Guds folk. Församlingen som alla tillhörde och gudstjänsten i kyrkan var de viktigaste beståndsdelarna i folkkyrkotanken. Ungkyrkorörelsen inspirerad av bland andra biskop J A Eklund visade stor frimodighet och
församlingsrörelsen inspirerade till nya arbetsformer.
Detta nya skulle ha ett hem i kyrkorummet som skulle vara värdigt och inspirerande. Men här fanns inga tydliga anvisningar eftersom kyrkoarkitekturen och formandet av gudstjänstrummet pekade åt olika håll.
Renoveringen efter branden 1865 måste ske i etapper främst av
ekonomiska skäl. Den första etappen fram till 1880 bars av nödvändigheten att få tillstånd en fungerande stiftskyrka och församlingskyrka. Men i det arbetet fick man utstå kritik och resultatet blev
långt ifrån tillfredsställande.
Men utifrån folkkyrkotanken tog man i kyrkorådet 1905 itu med
att åtgärda domkyrkan så att den skulle få ett värdigt kyrkorum och
bli ett hem för församlingen och stiftet. Nu utsattes man inte för
någon radikal kritik på kyrkostämman eller från de nya trossamfunden. Men nu fanns ett annat problem, nämligen kyrkoarkitekturens osäkerhet.
Palmstedts korvägg, som kyrkorådet ville ta bort för att få mer
utrymme i koret och restaurera domkyrkans kor till hur det såg
ut 1730, fick man inte gehör för varken hos domkyrkostyrelsen eller överintendenten. Utbyggnaden i öster kom inte till stånd, något
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som församlingen önskat och som skulle göra domkyrkans längdaxel tydlig. Nyklassicistiska drag förstärktes istället för att tonas ned.
Domkyrkan fick en mörkare färg i gråviolett och marmorgrönt, något som den aldrig haft varken 1730 eller 1795. Arkitektens och överintendentens önskan att ta bort de i jugendstilens färger målade
fönstren i korväggen vägrade kyrkostämman att gå med på. Därmed blev inte korväggen konsekvent nyklassicistisk. Alltså var i princip varken församling, domkyrkostyrelse eller myndigheterna helt
tillfredsställda.
Men vid invigningen den 3 september 1916 kunde man med egna
ögon se och glädjas åt att domkyrkans skador vid branden 1865 äntligen var borta efter femtioett år. Den hade blivit rengjord, den hade
fått nya fönster med bibeltexter, nya kyrkbänkar, tekniska moderniteter och blivit en plats där man med glädje kunde mötas till gudstjänst.
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Kapitel V. Gudstjänstlivet som drivkraft i
domkyrkans omgestaltning fram till 1970
1. Problemställningar

Den första problemställningen gällde frågan: Vilken effekt på restaureringen hade en förändrad syn på gudstjänsten som alltifrån
1930-talet innebar ökad aktivitet från deltagarnas sida och uttryck
i handboken 1942 genom f ler alternativ? Då avslöjades två viljeinriktningar. Den ena ville framhäva det monumentala eftersom det
handlade om stiftets centralhelgedom. Den andra ville framhäva
domkyrkan som församlingskyrka och ta fasta på gudstjänstdelaktigheten, gemenskapen och alternativen som gudstjänstordningarna gav möjlighet till. Därför måste gudstjänstrummet bli mer intimt och det monumentala nedtonas.
Den andra problemställningen gällde hur restaurering och omgestaltning av domkyrkan kunde genomföras med godkännande av
myndigheterna som nu utgjordes av Kungliga Byggnadsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Landsantikvarien. Domkyrkostyrelsen drev
frågan om restaurering i riktning mot hur domkyrkan såg ut 1730
och med betoning på det monumentala. Myndigheterna bejakade
detta men var samtidigt mycket uppmärksamma på om det gjordes
konsekvent. Samma vaksamhet hade myndigheterna vad gäller domkyrkoförsamlingens önskemål att skapa ett f lexibelt och intimt kyrkorum.
Den tredje problemställningen gällde frågan om vem som ägde
makten att fatta besluten och vem som ägde makten att genomföra
dem. Makten att fatta beslut ägde domkyrkostyrelsen med sina två
ledamöter landshövdingen och biskopen och med domkyrkosysslomannen som sekreterare och verkställande ledamot. Men domkyrkostyrelsen som ägde makten att fatta besluten saknade makten
att genomföra dem.
Makten att genomföra besluten hade kyrkostämman och från 1932

kyrkofullmäktige utifrån sitt ekonomiska ansvar och ansvar som förtroendevalda med partipolitisk tillhörighet. Samtidigt skedde kyrkoorganisatoriska förändringar i Karlstad. Genom att Karlstad växte och utvidgades slog man ihop lands- och stadsförsamlingen 1932
till Karlstads församling. Genom pastoratsregleringen 1961 bildades Karlstads domkyrkoförsamling och Norrstrands församling. Ekonomin kom senare att skötas av den kyrkliga samfälligheten.
Att besluta och få besluten genomförda resulterade i en maktkamp som i Karlstad pågick mellan 1946 och 1960. Principiellt avgjordes den för Svenska kyrkan först genom den nya kyrkolagen
1993 och kyrka-stat reformen 2000.
Dessa tre problemställningar tog det mer än tjugo år att att lösa
så att omgestaltningen och renoveringen äntligen kunde genomföras 1967-68.

V. The influence of liturgy on the interior
of the cathedral up to 1970

1. Problems
From 1930 and onwards the requirements of the parish were the direct driving forces on the development of the cathedral. Ecumenical movements were
stirring and Roman Catholics were stressing fellowship and participation
in the Holy Communion. New ideas influenced the form selected for the
house of worship. Architects abandoned set styles in order to meet the needs
of each grouping. In the Church of Sweden the service handbook of 1942
and 1986 established the roles to be played by laymen. From the 1940s
until 1968 office holders at many levels worked to develop a fresh style of
divine service.

2. Förslag och praktiska åtgärder fram till 1960

2. Proposals and changes up to 1960

Prästmötet i Karlstad den 19-21augusti 1947 visade en vaknande insikt om en tilltagande urbanisering. Andra världskriget var avslutat
och Sverige med en intakt industri utvecklades ekonomiskt gynnsamt. Det innebar i Värmland att landsbygden avfolkades till förmån för industriorterna Skoghall, Grums, Säff le men framför allt
Karlskoga och Karlstad, som växte snabbt. I relativa tal innebar det
att Karlstad mellan 1940-1970 ökade sitt invånarantal med 46,7%.1
För stadsdelarna med alla nyinf lyttade var visserligen domkyrkan
församlingskyrkan men man hade ingen reell anknytning till den som
gudstjänstlokal utan infann bara sig vid dop, vigsel och begravning.
Sekulariseringen och främlingskapet visade sig efterhand.
Den kyrkliga seden i centrum var relativt stabil. Det var trångt
på söndagarna i domkyrkan vid gudstjänsterna som mestadels var
högmässa utan nattvard. Dopgudstjänsterna hölls i domkyrkan på
lördagseftermiddagarna men trängseln var mycket besvärande och

After the Second World War the cathedral was in great need of exterior and
interior renovation. The cathedral council met in 1946 under the leadership
of county governor Axel Westling and bishop Arvid Runestam. The bishop
pleaded for a roomier and more harmonious chancel which would mean
that the neoclassical chancel wall of 1792 would have to be abolished. The
bishop also asked for an extension on the east side for a new spacious vestry, needed as a room before services, for baptisms and various diocesan
festivities.
The project was taken on by the architect Ragnar Hjorth from Stockholm and he presented his plans in 1949. He envisaged a niche created
on the eastern wall, providing for a monumental painting depicting the
victorious Christ and his jubilant disciples. This fresco was to illustrate the
missionary commandment in Matthew 28. The architect also showed plans
for a new vestry to be built as an extension to the eastern vestry wall.
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Arvid Runestam
Biskop i Karlstads stift 1938-1957. Porträttet
finns i stiftskansliet i Karlstad.
Bishop of Karlstad, 1938-1957.
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ett praktiskt bekymmer i sakristian som var ett rum med ena hörnet som en konkav del av Palmstedts korvägg. Det var också trångt
i koret eftersom utrymmet framför korväggen och altaret med altarrund var litet.
Men i prästmötet tog biskop Arvid Runestam upp frågor som
rörde sig i tiden. Hans föredrag handlade om dopet och nödvändigheten av att det fanns i gudstjänsten och i ämbetsberättelsen analyserade han frågor om gudstjänsten och nattvarden. Det återspeglade vad den nya kyrkohandboken 1942 betydde med sin bakgrund i
de internationella ekumeniska sammanhangen, en framväxande ny
kyrkosyn och möjligheterna för variation och församlingens delaktighet i gudstjänstlivet med konsekvens för kyrkorummet.
Principen från 1940-talet och framåt blev att gudstjänstens många
former förändrade kyrkorummet men det tog tid för att det skulle
få genomslag bland arkitekter som saknade kyrklig referens. Arkitekten Peter Celsing framhöll i en konferens 1956: ”Vi arkitekter
sakna ofta vägledning, när det gäller utformandet av en kyrka...och
få alltför lite anvisningar om kultens egentliga behov”. 2
Arkitekturens sätt att möta teologins och kultens behov kom på
1930-talet från Europa till Sverige. Katolska kyrkan, som sedan fornkyrkan uttryckt via sacra genom processionen via kyrkans längdaxel fram till högaltaret, ändrades i många kyrkor genom att altaret
där nattvarden firades inte längre stod mot östra korväggen utan
placerades fristående så att man kunde stå runt omkring och att
prästen stod bakom altaret och firade mässa mot folket (versus populum). Gemenskapstanken konkretiserades också i de evangeliska kyrkorna genom att altaret f lyttades från östväggen så att alla
kunde se och att präst och församling delade en gemenskap. Med
altaret i centrum tonades det monumentala i kyrkorummet ned till
förmån för det intima.3
För domkyrkan i Karlstad blev också gudstjänstlivets många för-

ändringar det avgörande i omgestaltningen. Under mellankrigstiden
blev förutom underhåll endast domkyrkans orgel åtgärdad.
Domkyrkans inre var efter andra världskrigets slut inte tilltalande och i allt annat än värdigt skick som stiftshelgedom. Den framstod som sliten med trasigt kalkstensgolv, långa öppna bänkar ända
intill kyrkväggarna, stora läktare, högt upphöjd predikstol och primitiv uppvärmning.
Färgsättningen från 1916 med grålila marmorerade väggar i anledning av fuktskador som dolts med gamla bänkdörrar utefter väggarna och med altare, altarring med mera i mörkgrön ton gjorde
att domkyrkan gav ett mörkt intryck. Utsidan var också i stort behov av åtgärder eftersom putsen fallit ned och murteglet blivit synligt. Koret var trångt med altare, predikstol, biskopsbänk och kyrkbänkar för präster och kyrkvärdar.
Domkyrkostyrelsen sammanträdde 1946 under landshövding
Axel Westlings ledning och med biskop Arvid Runestam och domkyrkosysslomannen som sekreterare. Landshövdingen hade då tagit kontakt med riksantikvarien Sigurd Curman för att få förslag
på lämpliga arkitekter för en domkyrkorestaurering. Kontakterna
ledde till att byggnadsstyrelsen gav uppdraget till sitt byggnadsråd
Ragnar Hjorth.
Året därpå föreslog biskop Runestam att en kommitté skulle tillsättas för att samla in pengar på frivillig väg för en restaurering.
Han tänkte sig den finansieringsvägen eftersom han med framgång
använt den i annat sammanhang.
Främst önskade man åtgärder i östra koret för att få större utrymme. Sedan måste domkyrkans yttre åtgärdas därför att fuktskadorna var betydande. Slutligen återkom önskemålet från 1905
om en tillbyggnad vid östra korsarmen. Den skulle innehålla en
rymlig sakristia som fungerade vid förberedelse för gudstjänster,
barndop och prästvigningar. Vidare önskades skrudkammare, vär-

These plans were approved by the cathedral committee and by the congregation since they provided for the monumental aspect by creating more
space in the chancel. But the plans were rejected by the state authorities in
1953 since they were not in keeping with the appearance of the chancel in
1730. Also, there were only sketches for a modern altar painting.
Rearrangement of the chancel continued to be sought throughout the
1950s mostly by the cathedral committee and new plans were submitted in
1955 and 1958. These were in principle alike in accentuating the monumentality and in the emphasis placed on the east-west axis, and in providing more space in the chancel. Neoclassicism from 1790 was to be toned
down but the pulpit, altar and bishop’s pew from 1790 were to be kept.
These plans, too, were regularly turned down by the state authorities since
they did not pay enough respect to antiquity, nor were they in step with
changes in church functions. The only improvement during the 1950s was
the repair of the cathedral exterior and the extension to the east wall.
New initiatives were taken in 1957 when Dean Gert Borgenstierna
became bishop and professor Valter Lindström was dean. In their discussions, two alternatives became apparent. The bishop wished to emphasise
the monumental aspect since it was the cathedral of the diocese and this
was only possible by removing the chancel wall of 1790 and creating a
monumental painting on the east wall. The dean, on the other hand, noted
that the architect had been maintaining the 1920s style which was now outdated. Karlstad Cathedral was to be regarded primarily as a parish church
and cater to the needs of the congregation during a time of urbanization
and secularization. What was needed was a smaller room within the cathedral, and that smaller and intimate room would serve for smaller services,
baptisms, lectures and fellowship. At this stage the architect Ragnar Hjorth
declined any further involvement with Karlstad Cathedral.
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Ett av Ragnar Hjorts förslag till utformning av korpartiet.
One of Ragnar Hjort’s proposals for the design of the choir area.
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mecentral, körövningsutrymme, samtalsrum och rum för stiftsrådets
funktioner. Därutöver behövde en rad andra praktiska åtgärder vidtas. Domkyrkostyrelsen önskade således restaurering, renovering
och nybyggnation och församlingen delade dessa önskemål.4
Ragnar Hjorth skickade fem skisser gjorda från mars till juni
1949 och vid en offentlig sammankomst i församlingshuset under
biskop Runestams ledning den 3 november 1949, dit pressen också
var inbjuden, presenterade han sitt huvudalternativ.
Med instämmande av biskopen ansåg arkitekten att korpartiet
var för splittrat och oroligt och att man måste skapa ett lugnare och
värdigare kor som mer inbjöd till andakt. Hans förslag var att Palmstedts korvägg skulle tas bort helt och hållet. Vidare skulle Masreliez förgyllda kors också tas bort och Sergels tillbedjande änglar
skulle ställas under norra och södra väggens fönster. Däremot skulle predikstol och biskopsbänk behållas. Koret skulle då bli rymligare och få mer ljus genom att fyra fönster släppte in ljuset precis
som i de övriga korsarmarna. Genom att riva korväggen skulle valven i öster bli synliga liksom texten ”Gudi allena ähran”. Det var
inte oproblematiskt eftersom det fanns en trappa som 1730 hade lett
upp till läktaren ovanpå sakristiorna och medfört annan struktur
på korväggen.
Arkitektens förslag avsåg att skapa utrymme och ge lugn. Oron i
koret ansåg han berodde på den genombrutna altarringen med de
svarvade balusterdockorna som kom igen ovanför sakristidörrarna.
Vidare tilldrog sig Sergels tillbedjande änglar alltför stor uppmärksamhet. Koret skulle som förut vara upphöjt med tre trappsteg, men
skranket skulle tas bort liksom bänkarna i koret. Altarrunden skulle vara slät och altaret från 1792 skulle oförändrat f lyttas fram ungefär till den plats det hade haft 1730 och på altarbordet skulle det
stå ett enkelt kors. Med dessa åtgärder skapades en plats för exempelvis konfirmandundervisning.

En monumental nisch skulle muras upp och i den skulle en fresk
målas. Motivet skulle var den uppståndne och segrande Jesus Kristus med jublande lärjungar runt omkring och fresken skulle illustrera Mt 28: ”Mig är given all makt i himlen och på jorden”. En tänkbar konstnär kunde vara värmlänningen Thor Fagerkvist.
Hjorth ville även betona domkyrkans längdaxel genom att minska orgelläktaren. Han hade även förslag för en tillbyggnad i öster i
två våningar samt yttre åtgärder. Vid frågestunden efteråt ”uttalades stor tillfredsställelse över den vackra och monumentala lösning
arkitekten tänkt sig”.5
Hjorth hade tagit fasta på i varje fall tre önskemål från domkyrkostyrelsen. Det ena var önskemålet om en upplevelse av lugn och
harmoni i koret. Det andra var en restaurering till hur östra korväggen utan läktare i princip såg ut 1730 och därmed få större utrymme i koret. Det tredje var att tillgodose det gamla önskemålet
att i denna centralkyrka markera en tydlig längdaxel som tillsammans med en stor målning skulle göra ett monumentalt intryck på
besökaren.
Domkyrkan som stiftskyrka kunde motivera de föreslagna åtgärderna, att tillskapa ett kyrkorum för prästvigningar och stiftshögtider där man behövde utrymmen och många bänkplatser. Men det
var inte i takt med tiden och förändringarna i samhället och gudstjänstlivet.
Domkyrkostyrelsen, som formellt ägde beslutsrätten, hade inte
ekonomiska möjligheter att genomföra omgestaltningen, yttre åtgärder samt tillbyggnad. Den hade inte heller slutgiltig beslutsrätt
utan behövde godkännande av myndigheterna som domkyrkan stod
under tillsyn av.
Kostnaderna skulle belöpa sig till omkring 525 000 kronor alltmedan domkyrkostyrelsen bara hade 100 000 kronor i kassan samt
att stiftets församlingar endast bidragit med 85 000 kronor. Det-

3. Diocese and parish church through the ages.
Reconfiguration 1960-1970
A new start had to be made and a new restoration committee was appointed
in 1960, with people from the congregation being in the majority and with
the dean as convenor and executive and with the bishop as chairman. The
city architect in Norrköping, Curt von Schmalensee, who had just completed the restoration of Växjö Cathedral, accepted the challenge of restructuring Karlstad Cathedral.
The authorities prescribed that the neoclassical character of the cathedral had to be retained, but that it should be adapted to parish life within
a secularised and urbanised society. In1963 the architect submitted a plan.
With minor changes the work of restructuring began in 1967. Palmstedt’s
neoclassical chancel wall was to be relocated together with altar, cross, communion symbols and Sergel’s worshipping angels, to a vaulted arch to the
east.
As a central altar the architect proposed a stone slab in Gotland limestone to be placed near the central arch, and this was accepted by the committee. This altar was thereby visible from the transept and it was raised by
three low steps. Since it was free-standing it could be used both eastwards
(ad orientem) and facing the people (versus populum). This illustrated the
idea of Holy Communion as being the centre of the church service, and
symbolized the fellowship aspect of priest and congregation. By having the
altar in this position it could serve different forms of devotion which was in
step with efforts to reform church life.
Altar rails became movable, affording more open space for activities such
as church dramas, sacred dance, symbolic acts, etc, immediately in front of
the congregation.
Through the transposition of the chancel wall a smaller room was cre-
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ta visade att frivilligvägen, som biskop Runestam hoppades på,
inte längre var framkomlig.5
Det var alltså domkyrkoförsamlingen som måste genomföra besluten och finansiera såväl renovering som omgestaltning. Biskopen begärde ekonomiskt stöd från domkyrkoförsamlingen, tillskapade en byggnadskommitté med domprosten och tre kyrkopolitiker från församlingen och domkyrkostyrelsens två ledamöter samt
vidgade domkyrkostyrelsen med en ledamot från kyrkorådet. Allt
syftade till att den ekonomiska förvaltningen av domkyrkan skulle
överföras till domkyrkoförsamlingen.6
Att Karlstads domkyrka på så sätt kunde förvaltas av domkyrkoförsamlingen stämde väl överens med förslagen i den statliga utredningen 1949 som reglerade domkyrkornas förvaltning och ekonomi.
Skälen till det var att församlingen själv brukade företa nödvändiga åtgärder i domkyrkan. Det var bara vid större åtgärder som man
tillfrågade domkyrkostyrelsen. Slutligen var statsanslaget så obetydligt att församlingen alltid hade fyllt ut vad som fattats vid reparationer, restaureringar och omgestaltningar. Eftersom domkyrkoförsamlingarna i Göteborg och Härnösand skötte domkyrkan självständigt och att biskopen använde dem för stiftsändamål fanns det ingen
anledning att Karlstad skulle ha kvar en särförvaltning i form av en
domkyrkostyrelse.
Biskop Runestam hoppades att förvaltningen skulle övergå till
domkyrkoförsamlingen men med bibehållen beslutanderätt i domkyrkostyrelsen och därmed göra främst den inre omgestaltningen
av koret möjlig utan dröjsmål.
Men den statliga utredningens förslag avvisades i kyrkomötet 1951 av flera stift. Stiftsrepresentanterna för Karlstads stift, det
vill säga rektor Elov Tengblad, kyrkoherden Gustaf Elving, redaktören Axel Edén och kommunalnämndsordföranden Albert
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Nilsson, framhöll i en motion att utredarna dragit förhastade
slutsatser på fel premisser.
Stiftet och statens myndighet domkyrkostyrelsen hade tagit sitt
ansvar för domkyrkan. Man menade att Karlstads domkyrka verkligen och i första hand var att betrakta som domkyrka i enlighet med
kyrkolagen. Vidare hade under de sista åren ett stiftsmedvetande
vuxit sig allt starkare i Karlstads stift inte minst genom stiftsgården
Dömles tillkomst. Det hade skapat hänförelse och offervilja och ”vid
de talrika stiftssammankomsterna hade stora skaror mött upp i den
gemensamma helgedomen, stiftets andliga centrum”.
I debatten den 9 oktober 1951 anförde rektor Elov Tengblad tre
skäl till fortsatt förvaltning via domkyrkostyrelsen. Domkyrkan hade
i 300 år haft särförvaltning precis som de medeltida domkyrkorna.
Församlingen hade inte på egen hand bekostat och uppfört den.
Den var alltså domkyrka i kyrkolagens mening. Tog man bort detta
var det ett brott mot den historiska traditionen, vidare en kränkning
av domkyrkans rätt och slutligen en oförrätt mot stiftet.
Vid visitationen 1951 beklagade biskopen att förslaget att låta
församlingen ta det ekonomiska ansvaret för domkyrkan hade fallit. Det var desto mer beklagligt som han var angelägen att om möjligt först och främst få koret restaurerat. Han anförde, att visserligen
kunde man bli tvingad att göra något åt utsidan, ”men det kändes
olustigt att börja med det när korets ombyggnad var det viktigaste”.
Runestam ville då tillskapa en domkyrkonämnd bestående av
den nuvarande domkyrkostyrelsen men utökad med någon representant för församlingens kyrkoråd. Detta för att kunna genomföra
främst det inre av domkyrkan. Det förslaget hade han framfört till
regeringen som bestämt avrått, troligen beroende på att det handlade om en sammanblandning av statlig och kyrkokommunal förvaltning.7
Byggnadsrådet Hjorth arbetade fram förslag till åtgärder på dom-

kyrkans utsida, utbyggnad och kor. Han fick stöd för förslagen både
i domkyrkostyrelsen och av domkyrkoförsamlingen så att ett förslag
1953 kunde överlämnas till de statliga myndigheterna. Domprosten Gert Borgenstierna framhöll restaureringen av koret till hur
det såg ut 1730 som särdeles viktig, därför
att nuvarande korvägg måste anses som ett provisorium. Den är icke
ursprunglig. Förändringen av koret avser alltså ett återställande av det
ursprungliga.

Borgenstierna var också angelägen om tillbyggnaden med ny sakristia eftersom det bland annat skulle minska trängseln vid den stora mängden barndop.8
Myndigheterna bejakade de yttre åtgärderna på domkyrkan. Tillbyggnaden i öster godkändes också liksom ändrad färgsättning i domkyrkan och att tilläggen från 1916 på korväggen togs bort. Men där
emot godkändes inte de önskade åtgärderna i koret. Förslaget ansågs
ur antikvarisk synpunkt vara mycket diskutabelt enligt myndigheterna som var Kungliga byggnadsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Landsantikvarien. I och för sig var man överens med domkyrkostyrelsen och domkyrkoförsamlingen om att restaurera koret
till dess ursprung 1730 och därmed på nytt få se texten Gudi allena
ähran, f lytta fram altaret och få större utrymme i koret. Men skisserna svarade illa mot domkyrkans övriga inredning och var inkonsekventa eftersom både predikstol och biskopsbänk skulle vara
kvar.
Ett annat skäl som man angav var att den nyklassicistiska korväggen var främmande för 1950-talet och därför borde tas bort.
Då begärde myndigheterna att korväggen i intakt skick skulle uppföras på annan plats. Vidare var en monumental målning i modern stil, som det bara fanns skisser till, inte möjligt att ge tillstånd till.

ated in the east transverse-arm. A baptismal chapel was created with a
modern font and half-circle of chairs. The central altar together with this
smaller room became a venue for week-day services, smaller devotion functions, hymn evenings and lectures.
A choir organ became essential for several reasons. The cathedral choir
could sing from there instead of from the organ gallery in the west transept, and lead the congregation in singing by being more participatory with
them. The room was needed not only for choir meetings but for musicians
so that major musical events could be held.
The bishop’s pew on its raised base had traditionally been located opposite to the pulpit to symbolise the responsibility on the bishop for ensuring the orthodoxy of the preached word. This placement dated from 1795
and harmonized with the rest of the fittings in the chancel. Now, however,
it had to be moved to provide space for the choir organ.
The great organ from 1879 was rebuilt, making maximum use of old
material.
The monumental aspect of the church gave way to a new impression
of space and light which was further accentuated when all galleries were
lowered and reduced in size. The windows in the transept arms became
fully visible. Contributing to the feeling of open space was the reversion to
light colours for the entire interior, as in 1730.
When the cathedral was reopened on the First Sunday of Advent in
1968 it had become architecturally modern, a congregational church emphasizing intimacy and fellowship while at the same time retaining its
character from 1790. It met the expectations of the congregation for church
life in a secularized society.
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Gert Borgenstierna
Biskop i Karlstads stift 1957-1976. Porträttet
finns i stiftskanskiet i Karlstad.
Bishop of Karlstad, 1957-1976.
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Då myndigheterna godkänt åtgärderna på domkyrkans yttre genomfördes dessa 1953-55.
Vissa inre åtgärder verkställdes också. Det innebar att korfönstren från 1893-96 i jugendstil togs ned och att de nyklassicistiska til�läggen på korvägg, fönster och portar från 1916 togs bort.
Domkyrkostyrelsen accepterade inte att korets omgestaltning avvisats utan återkom 1954 med nytt önskemål om att riva korväggen
och ersätta den med en monumental målning genom nya förslag
av Ragnar Hjorth. Men åter avvisades förslagen 1955. Istället höll
myndigheterna fast vid restaureringstanken. Koret skulle få lugn
och samlad karaktär både praktiskt och arkitektoniskt genom att återställa korväggen som den såg ut 1730 och att f lytta fram altaret till
den plats det hade då.9
Med all önskvärd tydlighet visas problematiken i relationen till
myndigheterna. Domkyrkostyrelsen ville ge domkyrkan monumental storhet genom att både delvis restaurera koret till hur det såg ut
1730 och skapa något i modern 1950-talsstil. Detta avvisades konsekvent och gick inte att genomföra.
Nästa etapp vidtog 1955 och gällde den godkända tillbyggnaden i öster där staten beviljat ett lån på 500 000 kr. Dessa medel ställdes inte under domkyrkostyrelsens förvaltning utan under
kyrkofullmäktige i domkyrkoförsamlingen, som ställde sig som
borgenär. Kyrkofullmäktige krävde då såväl att bli tillfrågat som
att få inblick i medlens förvaltning. Därmed aktualiserades på
nytt frågan om makten över besluten och makten över deras genomförande.
Nu krävdes nya överläggningar mellan domkyrkostyrelsen och
kyrkopolitikerna i domkyrkoförsamlingen. Domkyrkostyrelsen markerade sin avsikt att utan åsidosättande av domkyrkostyrelsens lagenliga formella ansvar, tillförsäkra domkyrkoförsamlingen ett reellt medinf lytande på restaureringsfrågornas behandling. En res-

taureringsnämnd tillsattes därför. Den skulle bestå av lika stort antal
ledamöter för domkyrkostyrelsen som för domkyrkoförsamlingen och
en gemensamt utsedd tekniker som ordförande samt att domprosten hade rätt att delta men var utan rösträtt. Byggnadsrådet Ragnar
Hjorth skulle avgöra arkitektfrågor. Efter enskild överläggning accepterade kyrkorådet förslaget men spänningen mellan domkyrkostyrelsen och kyrkopolitikerna ökade och restaureringsnämnden
fick ingen betydelse.10
Tillbyggnaden i öster genomfördes 1956-57 och innebar att man
fick en rymlig sakristia, utrymmen för domkyrkomusiken, skrudkammare, samtalsrum och ett kontorsrum för stiftsrådets behov. Detta kontorsrum blev början till stiftsbyrå och stiftskansli. Kopplingen mellan
stiftet och domkyrkan förstärktes på detta sätt. Genom tillbyggnaden
fick Karlstads domkyrka i det yttre en tydlig längdaxel.
På nyåret 1957 avgick biskop Runestam och efterträddes av domprosten Borgenstierna som utnämnts den 31 juli 1956 med tillträde den 1 januari 1957. I herdabrevet lyfte han fram kyrkans och kyrkorummets betydelse i livets stora ögonblick som dop, konfirmation,
vigsel och begravning. Han månade också starkt om gudstjänsten
och initierade i kyrkomötet alternativa gudstjänstformer.
Biskop Borgenstierna var som nytillträdd biskop angelägen om
att snarast åtgärda domkyrkans korvägg, något som han önskat alltsedan tillträdet som domprost 1951. Han ville att Ragnar Hjorts grundläggande idé om en monumental korvägg skulle bli verklighet nu
när utsida och tillbyggnad var åtgärdade. Därför reste landshövding
Gustaf Nilsson och biskopen till Stockholm för överläggningar med
Hjort i mars 1957 om ett nytt förslag till korets restaurering. I januari 1958 begärde domkyrkostyrelsen att myndigheterna skulle fastställa det alternativ Hjort hade skapat och som i princip överensstämde med tidigare förslag. Altaret dolde ingången till sakristian.
Korväggen hade en monumental Kristusbild.

Tanken var att för den som gick in i stiftets domkyrka skulle blicken omedelbart dras till koret med den monumentala målningen. Genom att Palmstedts korvägg var borta liksom korset och Sergels änglafigurer skulle domkyrkan bli monumental och få en tydlig längdaxel.
Redan i maj 1958 kom svaret från myndigheterna med i stort
sett samma innebörd som tidigare. Man motsatte sig inte att ta bort
Palmstedts korvägg men krävde liksom tidigare att den togs tillvara och uppfördes på annan plats. Domkyrkans östvägg skulle precis som i besluten 1953 och 1955 restaureras till hur den såg ut 1730
utan läktare. Men eftersom man fortfarande inte hade fått fram ett
godtagbart förslag till målning på korväggen fick ingenting företas
innan ett sådant presenterats och godkänts.
För att få fram ett förslag gick domkyrkostyrelsen på hösten 1958
in för att utlysa en arkitekttävling med Ragnar Hjorth som ordförande i tävlingskommittén. Församlingen skulle få yttra sig över förslagen.
Vid detta sammanträde gjorde domprosten Valter Lindström en
protokollsanteckning. Denne hade tillträtt tjänsten som domprost
den 1 juli 1957. Av betydelse var att han mellan åren 1944-47 varit direktor och generalsekreterare för Svenska Kyrkans Diakonistyrelse och hade fått insyn i dess olika organ och vad som rörde sig
i tiden. Där fanns även ett organ som berörde kyrkobyggnaderna. Det hette Konstutskottet och behandlade kyrkoarkitektur och
kyrkokonst och där ingick bland andra Sigurd Curman och Ragnar
Hjorth. Lindström ansåg att det var olyckligt att binda sig vid ett
enda alternativ, nämligen korväggen, i synnerhet som byggnadsrådet Hjorth själv var osäker om det skulle vara målning eller mosaiker i ett eller i alla tre valven på den östra väggen. Det var både
opraktiskt och inkonsekvent att endast korväggen och inte koret och
kyrkorummet som helhet ur arkitektonisk och färgmässig synpunkt
bearbetades för att ge värme och främja gemenskap. Utifrån guds-
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tjänstlivets och kyrkolivets förändring ställde Lindström kravet att
få till stånd ett mindre kyrkorum i domkyrkan:
Talrika smågudstjänster, dop och vigslar skulle därigenom skänka
deltagarna bättre koncentration och en starkare känsla av samhörighet
och gemenskap. Det framstår ur denna synpunkt som en angelägenhet
av stor vikt att en orgel inkomponeras i korets inredning.

Valter Lindström
Domprost i Karlstad 1957-1972. Porträttet finns i
domkyrkans församlingshem i Karlstad.
Dean of Karlstad, 1957-1972.
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Domprosten företrädde en annan linje än biskopen. Dels ville han
att gudstjänstlivets mångfald och även ekumeniska drag som blivit
allt tydligare alltsedan 1940-talet skulle styra hur domkyrkan som
gudstjänstrum skulle gestaltas med hjälp av arkitekterna. Dels talade urbaniseringen och sekulariseringen för att upplevelsen av kyrkorummet skulle präglas av gemenskap och närhet istället för det
monumentala och distanserade. Han såg domkyrkan främst som
församlingskyrka i ett urbaniserat och sekulariserat sammanhang
medan biskopen betonade stiftskyrkan.
Vid detta sammanträde önskade domkyrkostyrelsen också att de
närvarande församlingsrepresentanterna skulle påverka kyrkopolitikerna att öka sitt anslag så att restaureringen kunde påbörjas. Förslaget avvisades med hänvisning till att den första småkyrkan i Karlstad börjat byggas.11
Därmed avstannade hela processen om domkyrkans omgestaltning fram till 1960. Men i mars 1960 var det kyrkorådet i domkyrkoförsamlingen som begärde att få en överläggning med domkyrkostyrelsen och den ägde rum på residenset under ledning av landshövding Gustaf Nilsson.
Vid sammanträdet blev det en skarp ordväxling mellan biskop
och domprost. Den sistnämnde ansåg att det var olyckligt att omgestaltningen skulle vara beroende av en enda arkitekts förslag, inte
minst därför att han ansåg att byggnadsrådet Ragnar Hjorth arbetade i en föråldrad 1920-talsstil, som nu var passerad. Vidare hand-

lade projektet inte enbart om korväggen utan om en omgestaltning
av hela koret där en kororgel måste tänkas in av en rad skäl.
Biskopen ansåg det kränkande att inte låta Hjorth fortsätta sitt arbete eftersom han arbetat med domkyrkan alltsedan 1949 och genomfört såväl den yttre renoveringen som tillbyggnaden på ett tillfredsställande sätt. Han hade stor kapacitet och hade med stilkänsla
och ödmjukhet genomfört uppdragen till skillnad från många moderna arkitekter som inte underordnade sig givna förutsättningar.
Dessutom handlade det enbart om altare, altarprydnad och altarring.
I debatten hävdade Lindström och de tio ledamöterna från kyrkorådet tvärtom att det handlade om en omgestaltning av hela koret och inte enbart en restaurering av korväggen.
Slutligen ställde Lindström problemet på sin spets genom att
säga att Hjorth mycket väl kunde fortsätta sitt arbete och lägga fram
förslag men att domkyrkostyrelsen då ensam fick ta ansvar och att
kyrkorådet ställde sig utanför. Något vägledande beslut fattades inte
då man inte kunde enas om uppdragets omfattning, maktfördelningen och inte heller kunde enas om att utlysa en arkitekttävling.
Vid nästa sammanträde den 7 oktober 1960 diskuterades frågan
med hela kyrkorådet och domkyrkostyrelsen. Då hade Hjorth, 72 år,
gjort en framställning hos biskopen och av hälsoskäl begärt att få frånträda uppdraget med domkyrkans restaurering, vilket beviljades.12

En tavla, som skall påminna om domkyrkans historia, sattes upp i vapenhuset i
samband med renoveringen 1967-68.
A painting, representing the cathedral’s
history, was hung in the porch when the
cathedral was renovated in 1968.

3. Stiftskyrka och församlingskyrka i tiden.
Omgestaltningen 1960-1970

Nu måste man börja om. Vid sammanträdet den 7 oktober föreslog
kyrkorådsledamoten Wållgren att kyrkorådet skulle ta ansvar för restaureringen och framlägga förslagen för domkyrkostyrelsen för godkännande. Biskopen däremot föreslog en sammansatt kommitté bestående av fyra ledamöter från kyrkorådet och en från domkyrkostyrelsen. Förslagen skulle enligt biskopen granskas och godkännas av
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såväl kyrkoråd som domkyrkostyrelse. Efter enskild överläggning beslutade man att bilda Domkyrkans restaureringskommitté av år 1960.
Den skulle bestå av fyra ledamöter från kyrkorådet inklusive domprosten, som skulle vara föredragande, och verkställande ledamot
samt med biskopen som ordförande. Domkyrkostyrelsen var därmed
i realiteten ställd åt sidan och omgestaltningen av Karlstads domkyrka hade alltså övergått från domkyrkostyrelsen till kyrkopolitikerna och domprosten. Problematiken om maktfrågan var äntligen avgjord.
Nu öppnades också vägen för en modern kyrkoarkitektur, som utifrån gudstjänstliv, församlingsliv, ekumenik, urbanisering och sekularisering omgestaltade domkyrkan till ett gudstjänstrum för både
stift och församling. Och inom en tidsrymd av två år 1963-65 löstes
alla de viktiga frågorna så att renovering och omgestaltning kunde genomföras 1967-68.
Vid sammanträdet diskuterades också vilka arkitekter som skulle komma ifråga att lämna förslag. Då nämndes arkitekterna Bengt
Romare, Peter Celsing, Kurt von Schmalensee, Sven Ivar Lind, Nils
Tesch och Erik Lundberg. Den som ojämförligt hade största erfarenheten av kyrkorestaureringar var Lundberg medan Romare och
Celsing byggt ett f lertal kyrkor.
Restaureringskommittén utom biskopen gjorde i början av november 1960 en studieresa till olika kyrkor för att studera hur
man löst renoverings- och restaureringsfrågor och kom bland annat till Växjö domkyrka som just restaurerats av Kurt von Schmalensee. Hans sätt att lösa problemen verkade mycket tilltalande och studieresan resulterade i att domprosten i december 1960
fick i uppdrag att ta kontakt med honom. Schmalensee besökte Karlstad och domkyrkan under våren 1961 och lovade att åta
sig uppdra get med domkyrkans inre restaurering men att han inte
hade möjlighet att omedelbart påbörja arbetet.
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Utåt hade hela frågan om domkyrkans restaurering stått stilla i
femton år, något som väckte många frågor i Karlstad. Situationen
uppmärksammades av författaren Tage Aurell som i Dagens Nyheter och Värmlands Folkblad med kraft hävdade att Karlstads domkyrka var landets fulaste eller bland de fulaste. Biskopen anförde
samtidigt:
... interiören i dess nuvarande skick tangerar gränsen till skandal,
interiören måste det göras något åt – och det SNART.

Domprosten var nu den drivande ifråga om omgestaltningen och
han lämnade f lera förslag som diskuterades i restureringskommittén och överlämnades till arkitekten.13
Kurt von Schmalensee insåg snart att Palmstedts konsekvent nyklassicistiska korvägg måste vara kvar utifrån de tre avslagen 1953,
1955 och 1958. Hans första förslag var djärvt och innebar att domkyrkan skulle omorienteras i nord-sydlig riktning med huvudaltaret i norra korsarmen. Det innebar en rad problem och efter återkommande diskussioner med restaureringskommittén och myndigheterna kom man fram till ett annat förslag.
Det innebar att utan ändringar f lytta Palmstedts nyklassicistiska korvägg med altare, korssymboler och Sergels tillbedjande änglafigurer till en valvbåge österut intill korsarmens tvärvägg. Men då
måste den ursprungliga texten ”Gudi allena ähran” huggas bort vilket också blev verklighet. Predikstol och biskopsbänk skulle finnas
kvar i koret. Korväggens förf lyttning betydde även att man fick tillbaka ljus från de två östra fönstren som dolts av korväggen.
Myndigheterna var nöjda och Karlstads domkyrka förblev en orörd
1700-tals centralkyrka, sparsamt utsmyckad som den var 1730, men
med ljus från 16 stora fönster och dessutom med en konsekvent nyklassicistisk korvägg.
Som huvudaltare föreslog arkitekten ett stenbord i gotländsk kalk-

sten. Det skulle placeras nära centralvalvet så att det blev synligt
från de tre korsarmarna. Synligheten förstärktes av att det ställdes
på tre trappsteg.
Detta altare var fristående och kunde användas både mot öster (ad
orientem) och mot folket (versus populum). Alltsedan 1930-talet,
inte minst i romersk katolska kyrkan, hade det praktiserats att lösgöra altaret från östväggen så att nattvarden blev en gemenskaps
måltid delad av församling och präst kring altaret och firad versus populum. Det blev emellertid inte möjligt i domkyrkan 1968,
eftersom altarkorset i kristall då borrades in i altarskivan för att
markera att man fått två altarrum. Lösa knäfall ersatte en fast altarrund framför och runt centralaltaret.
Genom centralaltaret och korväggens f lyttning fick domkyrkan två kyrkorum. Det större mot väster och det mindre mot öster.
Centralaltaret och det mindre kyrkorummet blev nu centrum vid
veckomässor, mindre gudstjänster som passionsgudstjänster, korsvägsandakter, psalmkvällar och vid föredrag då en ambon kom till
användning. Där tillskapades också en dopplats med en ny dopfunt och stolar i en halvcirkel intill.
Med tanke på gudstjänsterna i det mindre kyrkorummet var
det nödvändigt att en kororgel placerades i koret. Då kunde också
domkyrkokören få en plats i koret och inte längre finnas på orgelläktaren i väster. Den kunde förutom körsången leda församlingssången och blev därmed mer delaktig med den gudstjänstfirande
menigheten. Det mindre kyrkorummet i koret behövdes förutom
vid körsammandragningar även för orkester, solister och kör så att
oratorier och större verk kunde framföras.
I det sammanhanget var biskopsbänken svårplacerad och vållade diskussioner mellan 1963 och 1967. Som tidigare nämnts markerade den biskopens uppdrag att alltsedan urkyrkan vaka över
gudstjänsten och predikan. Fördenskull hade Palmstedt 1794 av bi-

skop Schröderheim fått beskedet att den skulle placeras mittemot
predikstolen. Den ställdes också på en sockel. Biskopen med familj
gick inte in i domkyrkan genom huvudingången i väster utan kom
in från öster genom sakristian.
Men biskopsbänken stod för en annan tids sätt att se på biskopsämbetet. Lekmannaledamöterna i restaureringskommittén ansåg:
”att biskopsbänken borde slopas, enär den vore en symbol för det gamla ståndssamhället och icke passade i vår demokratiska tid”.
I detta instämde domprosten som betonade att det viktigaste
var att en kororgel kunde ställas i södra korsarmen på biskopsbänken plats. Mot detta protesterade biskopen och betonade att biskopsbänken var en av de få kvarvarande inventarierna från 1700-talet.
Men ”om det verkligen kunde ledas i bevis att bänken och dess placering och utnyttjande vore till förargelse i församlingen”, då skulle
man överväga att ta bort den helt och hållet.
Biskopen motsatte sig också att biskopsbänken skulle placeras längre in i östra korsarmen till förmån för en kororgel. Diskussionerna pågick ända till 1967 då frågan avgjordes av akustiska
hänsyn. Då placerades kororgeln mitt emot predikstolen vilket var
mest funktionellt. Biskopsbänken fick sin plats längre in i östra kors
armen och dess användning upphörde.14
Kyrkorgeln utvidgades vid ombyggnaden och man tog tillvara så
mycket som möjligt av orgeln från 1879 liksom dess fasad.
Kyrkgolvet från 1795 som bestod av kalksten och trä hade länge
varit trasigt. Det ersattes nu av ett nytt kalkstensgolv som lades plant
i hela kyrkorummet även i koret. Det var både praktiskt, främjade
gemenskapstanken och skapade nya liturgiska möjligheter.
Upplevelsen av rymd och ljus kom att betonas i denna restaurering och renovering. Till det bidrog att alla läktare sänktes och
minskades. Därmed blev korsarmarnas nedre fönsterpar fullt synliga och spred ljus i kyrkorummet. Man fick tillbaka mycket av ljus-
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upplevelsen från 1730. Alla fönster i koret försågs med antikglas precis
som i Kungsholms kyrka i Stockholm som varit en förebild alltifrån
1720-talet. Att orgelläktaren minskade visade sig dock problematiskt, när orgeln började byggas.
Inte endast läktarna sänktes utan även predikstolen. Man tog tillvara listdetaljer från 1730 och återställde läktarbrösten från 1790-talet.
Av stor betydelse för upplevelsen av ljus och rymd var att domkyrkan återfick sin ljusa färgsättning från 1730 och som blivit ännu
tydligare på 1790-talet. Vid renoveringen 1915-16 hade man på grund
av fuktskador och inf lytande från jugendstilen ändrat färgsättningen som tidigare nämnts. Nu togs de ursprungliga färgerna fram
som var vitt, guld och gulvit marmorliknande färg. I altarnischen
ovanför korset målades kassetterna över med en ljusblå färg. Palmstedt hade i ett av sina förslag tänkt att hjälmtaket under kassetterna skulle målas ljusblått ”som klar luft”.
Renoveringen och restaureringen pågick mellan 1 oktober 1967
och 1 december 1968. Under den tiden hölls gudstjänsterna i församlingshuset. Domkyrkan återöppnades av biskop Borgenstierna
den första advent 1968.15
4. Sammanfattning

Efter mer än tjugo års diskussioner var de tre problemställningarna
bearbetade och domkyrkan restaurerad, renoverad och omgestaltad.
Lösningen på den första problemställningen var de drivkrafter som
låg i den liturgiska förnyelsen utifrån kyrkohandboken 1942 med
ett varierat gudstjänstutbud. Det ställde krav på kyrkorummets utformning så att det främjade delaktighet och gemenskap. Dessa drag
förstärktes under 1950- och 60-talen som svar på urbanisering och
sekularisering.
Karlstads domkyrka restaurerades till 1730-tal och till nyklassicismens 1790-tal. 1967-68 renoverades samt omgestaltades den för
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att härbärgera ett rörligare gudstjänst- och församlingsliv. Det gick
genom samspelet mellan myndigheterna, domkyrkoförsamlingen
och arkitekten då både de antikvariska och funktionsmässiga synpunkterna tillgodosågs.
Lösningen på den andra problemställningen var att nedtona det
monumentala och ändå värna om att kyrkan var stiftets domkyrka. Det monumentala som förväntades av en domkyrka och som
hade dominerat debatten på 1940- och 1950-talen hade i mångt
och mycket hindrat omgestaltningen. Nu karaktäriserades domkyrkan av rymd och ljus men också av närhet som en modern församlingskyrka.
Lösningen på den tredje problemställningen var att den reella
makten i domkyrkan övergick från domkyrkostyrelsen till kyrkopolitikerna, som hade de ekonomiska möjligheterna genom utdebitering och lån, samt domprosten. Domkyrkan var fortfarande självägande under myndigheternas och domkyrkostyrelsens tillsyn, eftersom utredningsförslagen 1949 förkastades av kyrkomötet 1951.
Också här bidrog motsättningarna till att åtgärderna fördröjdes.
När de principiella problemen var lösta gick det tämligen snabbt
att hitta de praktiska lösningarna och få dem genomförda 196768. Då domkyrkan invigdes söndagen den 1 december 1968, som var
den första advent, kunde man konstatera att något väsentligt hänt
med stiftshelgedomen och församlingskyrkan. 1700-talets färgsättning som återtagits skapade ljus och rymd. Enkelheten från 1730
och nyklassicismen från 1790-talet hade bevarats medan 1960-talets arkitektur hade anpassats till ett mångfacetterat gudstjänstliv.
Behovet av närhet och gemenskap markerades genom ett större och
ett mindre kyrkorum, ett kyrkorum utan nivåskillnader och ett centralaltare synligt för alla och möjligt att samlas kring. Samtidigt var
domkyrkan fortfarande biskopens kyrka för dennes ledningsfunktioner och ämbetshandlingar.

Kapitel VI. Uppbrottstider 1970 till 2010 och
nya domkyrkofunktioner. Reflektioner

Perioden efter omgestaltningen 1967-68 fram till 2010 har varit omvälvande för Svenska kyrkan och har inneburit uppbrott från invanda mönster. Kyrkans faktiska situation som folkkyrka, ökande främlingskap och ökad andlig längtan och behov har gett anledning till
ref lektion och omorientering.
Beträffande gudstjänstlivet slog tankarna från andra Vatikankonciliet 1962-1965 igenom på 1970-talet i ekumeniska sammanhang
och i påverkan av sekulariseringsteologin. Hur olika den romersk-katolska kyrkan och den evangeliska kyrkan än var så var kyrkorummet platsen där gudsfolket, det befriade folket, samlades. Inte för
att stänga in sig utan för att vid altaret, som man samlades kring,
hämta kraft för att gå ut i en värld och leva ut evangeliet i vardagen bland alla människor i en tjänande uppgift. Det betydde att
gudsfolket blev ett omfattade begrepp och kraftkällan fanns i kyrkorummet och i det här fallet Karlstads domkyrka och i gudstjänsten. Den skulle i sina former och i gestaltningen av kyrkorummet
möta och inspirera.
När kyrkomötet antog en lag om försöksverksamhet 1968 för nya
gudstjänstordningar blev Karlstads domkyrkoförsamling en av försöksförsamlingarna 1969. Gudstjänstordningarna präglades av f lexibilitet
och frihet, gemensamhet och närhet mellan präst och församling
samt lekmannaaktivitet. Nattvardslivet skulle vara gudstjänstlivets
centrum. Försöksverksamheten och utvärderingarna resulterade i
den nya kyrkohandboken 1986. Förnyelsen skedde också på kyrkomusikens område med en ny psalmbok 1986 som då även hade en
ekumenisk del. Domkyrkan blev centrum för det nya eftersom kyrkorummet var både liturgiskt och utrymmesmässigt lämpligt och
f lexibelt.
Kyrka-stat arbetet under årtiondena från 1970-talet fram till se-

VI. New functions for the cathedral 1970-2010
The period 1970 to 2010 was revolutionary for the Church of Sweden, both
in organization and in function. The reform of 2000 in church-state relations brought changes but did not affect congregational life dramatically.
But from 1970 the concept of the church as being God’s people carried
with it the need to arm its followers for an outgoing movement in the community and in the world. These developments affected different functions
of the cathedral.
Devotional life in the church saw great changes after 1969. The Synod
of 1968 called for experimental forms of divine service and Karlstad Cathedral became one of the first to start experimenting in 1969. Flexibility
became the norm, along with fellowship and closeness between priest and
congregation and lay participation. Holy communion became the power
centre of the life of the church. These experiences led to the new church
handbook of 1986. Renewal also affected the realm of church music, with
a new hymn book in 1986; it included an ecumenical section.
The cathedral, as the central church of the diocese and the home church
of the bishop, gained importance internationally. The World Council of
Churches in Uppsala in 1968 provided a broader vision with demands
made on the church for dialogue and involvement in the Third World,
world peace, financial equality and international contacts generally.
One example was the first World Week in Karlstad’s diocese, held in
the autumn of 1974. The theme was “Justice cannot wait!” Subsequently
many contacts were created including personal exchange visits with Tanzania, South America, Mecklenburg in East Germany, Novgorod in Russia, Chelmsford diocese in England and the Rome diocese.
From 1980 the cathedral played a greater part in public life. Manifestations in the town square against violence or for freedom of the Baltic
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kelskiftet då relationsändringen trädde i kraft handlade om mycket mer än att domkyrkan skulle förvaltas som en församlingskyrka,
något som i praktiken redan fungerade.
Stiftets domkyrka och centralhelgedom skulle vara den självklara platsen för biskopens ämbetsutövning. Men önskemålet var att
det som skedde i domkyrkan skulle inspirera stiftets församlingar
och vara något utöver församlingarnas möjligheter. Här kunde man
pröva och utvärdera det som var nytt på gudstjänstlivets område.
Frihet och närhet var ledord. Genom att knäfallen kunde f lyttas
undan fick man en fri golvyta för kyrkospel, drama, sakral dans,
symbolhandlingar bland annat och det alldeles inpå församlingen.
Här kunde man framföra kyrkomusik som inte församlingarna hade
resurser till. Domkyrkan skulle också uppfylla kravet på att vara platsen för det ordlösa mötet med Gud i meditationens form. Den borde vara platsen för samtal och debatt. Allt viktigare blev domkyrkan som platsen för undervisning om kyrkans tro och liv i ett sekulariserat och mångkulturellt samhälle där frågor kring andlighet
blev frekventa. Turismen skulle också vara en del av domkyrkans
uppgifter. Upplevelsen av det sparsamt men symbolstarkt utsmyckade kyrkorummet behövde en tolkning i f lera dimensioner för en
undrande besökare. Alla dessa uppgifter kunde inte domkyrkoförsamlingen bära ensam. Därför tillfördes så småningom resurser genom stiftet.16
Gudsfolkstanken och att skapa ett fungerande gudstjänstrum utifrån olika former, aktiviteter och behov hade möjligheter att utvecklas efter omgestaltningen 1968. De förändringar i domkyrkan som
gudstjänstrum som gjordes från 1980-talet var inte längre avhängiga av en domkyrka i förfall eller av ekonomiska skäl. I stället blev åtgärderna ett svar på besökarnas/gudsfolkets behov av mötesplatser
för kraftpåfyllning, ref lektion, manifestation och inspiration.
Den liturgiska utvecklingen kom att präglas av tre motiv. Dessa

190 k a r l s t a d s d o m k y r k a

var kyrkans liturgiska traditioner, världens existensiella frågor och
den enskildes gudsupplevelse. Det innebar ett uppbrott från konfessionella mönster och ett ekumeniskt arbete manifesterat i den
ekumeniska U-veckan och i ekumeniskt utformade gudstjänsten.
Domkyrkan som stiftets domkyrka och biskopens kyrka blev en
viktig del i det internationella sammanhanget. Kyrkornas världsråds ekumeniska möte i Uppsala 1968 innebar ett vidgat perspektiv med krav på kyrkans engagemang och dialog som rörde tredje
världen, fredsfrågor och ekonomisk jämställdhet. Debatten drevs av
grupper och enskilda både utanför och innanför kyrkan med krav
på ställningstaganden. Rent allmänt hade Svenska kyrkan förlorat
tolkningsföreträde men eftersom den var en majoritetskyrka i befolkningen förväntades den dela den internationella problematiken
med övriga och ge ett teologiskt och etiskt perspektiv.
Den första ekumeniska U-veckan i Karlstads stift hölls på hösten 1974 med centrum i domkyrkan. Temat var ”Rättvisan kan inte
vänta” och dessa ekumeniska temaveckor fortsatte med besök inte
endast i domkyrkan. Då kom också nya perspektiv på tolkningen
av evangeliet utifrån de förtrycktas och fattigas sida. Ett av exemplen var besöket från Sao Paolos ärkebiskop Evaristo Arns 1981.
Vid stiftsstadsjubileet 1647-1997 stod domkyrkan i centrum på
olika sätt. Bland annat högtidlighölls den 27 juli som var den dag
då drottning Kristina signerade beslutet. Vidare hölls en tankefestival. Då undertecknades också vänstiftsavtalet mellan Chelmsfords
och Karlstads stift.
Under de följande åren skapades kontakter och utbyten bland
annat med Tanzania, Sydamerika, Mecklenburg i DDR, Chelmsfords stift i England och Roms stift. I alla dessa sammanhang fungerade domkyrkan väl för manifestation och gudstjänst.
Domprosten Lindström deltog i världskyrkomötet i Uppsala 1968
och var ekumeniskt engagerad både på riksnivå och lokalnivå. Ef-

ter en konferens i Örebro 1972 om lokal ekumenik tillskapades Karlstads Ekumeniska Råd med dess underorgan. I det ekumeniska rådet där också den romersk-katolska kyrkan var med kunde man i det
mindre kyrkorummet mötas till samtal om teologi och tro. Men det
allra viktigaste var att mötas till gudstjänst i domkyrkan som var den
självklara centralpunkten för kyrkor och trossamfund.
Det blev otillfredsställande att inte kunna fira mässa versus populum och tydliggöra gemenskapen kring nattvardsbordet och delaktigheten präst och församling på lika villkor. Vidare blev det mot
slutet av 1980-talet så att det mindre kyrkorummet i koret med dopplatsen upphörde att fungera. Trenden var att alltf ler deltog i de särskilda dopgudstjänsterna och utrymmet räckte inte till. Den återkommande ommöbleringen blev också besvärande eftersom domkyrkomusiken behövde utrymmet. Dopgudstjänsterna f lyttades då
till det stora kyrkorummet.
Dessa problem löstes 1997-1998 med förståelse från myndigheternas sida. Kristallkorset fick sin liturgiskt motiverade plats på lämplig höjd över altaret. Därmed tydliggjordes altarets och kyrkorummets
centrum liksom gemenskapen i nattvarden. Genom att knäfallen
var f lyttbara blev det möjligt med stående kommunion framför centralaltaret och i andra delar av domkyrkan.
Nya platser behövdes för enskild andakt och meditation, veckomässor, tideböner, temaprogram, klockspelsgudstjänster med mera.
Därför tillskapades Uppenbarelsens kapell i södra korsarmen under östra fönstret med triptyk, altare och ikoner. Ljusträdet i norra
korsarmen med ljushållare för Karlstads stifts samtliga församlingar blev också en plats för bön och manifestation.
Domkyrkan har också blivit en plats i det offentliga rummet.
En manifestation på stora torget mot våld eller frihet för de baltiska
staterna fortsatte i domkyrkan. Kulturen hade också en given plats
där genom musik och utställningar. Ett tydligt exempel var uppfö-

states, etc. often continued in the cathedral. Cultural events such as music
and exhibitions also found space.
All this made demands on the machinery of the cathedral. Lay people
were involved in the matter of assisting at Holy Communion and reading
texts. A mobile pulpit was obtained.
New venues for private devotion, group discussions, weekly Mass, canonical prayers and thematic programmes were needed by the church to
meet seekers in the secular society, thirsting for deeper experiences.
The small room in the eastern transept was taken over more and more
for musical events. Other functions had to be relocated in 1998 to the new
chapel of Revelation in the southern transept or close by the great candlestand in the north transept.
All the changes in society, church and in the cathedral have a meaning.
People who visit the cathedral in Karlstad may meet God there in silence,
prayer, service and symbolism.

randet av Richard Wagners opera Parsifal i domkyrkan.17
Genom alla de förändringar som här har exemplifierats har avsikten varit att för den som kommer till Karlstads domkyrka det
skulle vara möjligt att gå den heliga vägen – via sacra – fram till altaret, uppleva gudsnärvaron och avläsa evigheten i tiden och kyrkorummet.

k arlstads domk yrk a
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Serien av superintendenter och biskopar i Karlstad.
The superintendents and bishops of Karlstad.
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Serien av vice pastorer och domprostar i Karlstad.
The deputy ministers and deans of Karlstad.

Karlstads domkyrka år 2012 med fasaden mot söder. | Karlstad Cathedral in 2012 with the facade facing south.
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Noter
Kap I. Kyrkorna i Karlstad från medeltiden till 1719

1.
		
2.
3.
4.
		
5.
6.

7.
8.

Testamentet undertecknades den 15.5.1290.
Nilsson 1997, s 21.
Nilsson 1997, s 26, 36, 113.				
Nygren 1934, s 12; Nilsson 1997, s 21; Nordberg 1995, s 127.
Nygren 1930, s 6ff; Nygren 1934, s 246 ff;
Moberg, 1983, s 8-24.
Hammarin 1848, s 224 ff; Nygren 1930, s 8-24;
Det kungliga brevet har inte återfunnits men däremot
har en kopia av konceptet tagits fram från RA och finns i
domkyrkans visningsskåp; Liedgren 1947, s 13ff. Det var
superintendenten Broman som tog emot kungen och inte
superintendenten Caméen. Edestam 1975, s 23ff.
Nygren 1930, s 25-35; Nygren 1934, s 80.
Larson 1916, s 14 f; Nygren 1930, s 33 f.			

		

Kap II. Den nya domkyrkan 1719-1764
1. Problemställningar

1.

		

Det finns tre exempel i Sverige på att en domkyrka har
f lyttats. Domkyrkan i Uppsala stod först i Gamla Uppsala
men efter en brand började man omkring 1260 bygga
den nya domkyrkan i Östra Aros dvs Uppsala. Det andra
exemplet är Kalmar, där domkyrkan revs av militära skäl och
barockkyrkan började byggas 1660. Det tredje exemplet är
Karlstad där domkyrkan f lyttades efter branden 1719.
Nygren, 1934 s 38, 80 och 376 där stadsplanen utvisar tomt
för domkyrka och kyrkogård. Brev från borgmästaren Johan
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2.

Leonard Ringer 5.10.1719 till landshövding, baron Conrad
Ribbing Örebro. D II h b nr 11, ÖLL, ULA. Värmland
tillhörde Örebro län fram till 1779.
Ringer (1680-1755) var född i Borgvik i Värmland. Studier
är inte dokumenterade men han började som bokhållare
vid Borgviks bruk. Därefter blev han postmästare i Karlstad,
stadsnotarie och rådman. Han utnämndes av Karl XII (som
då var i Turkiet) till borgmästare 1714 och innehade ämbetet
till 1743. Han var riksdagsman för Karlstad 1710, 1717, 1723,
1731 samt 1738 och 1739. Det betyder att han väl kände till
de politiska turerna under frihetstidens ståndsriksdagar. Han
kunde även med egna ögon se förändringen av stadsbilden
i Stockholm och arbetet med det nya kungliga slottet.
Ringer var synnerligen dugande som domare, borgmästare
och initiativtagare i vitt skilda ärenden. Hans omsorg om
domkyrkan var mycket stor och gällde både byggnation och
gudstjänstliv. Ringer är begravd på kyrkogården utanför
domkyrkan men platsen är inte utmärkt. Nygren 1926,
s 17-49.		
Bröms till Ribbing 5. 10. 1719, D II e:2, ÖLL, ULA.

2. Att finansiera ett domkyrkobygge

3.

4.

Odaterat brev från magistraten till Ribbing i avskrift. D II
hb, nr 11, ÖLL, ULA. Anhållan om fortsatt stöd i form av
kronotionden har alltså remitterats från Kungl Maj:t till
landshövdingen förutom uppgift om att domkyrkan skulle
f lyttas och åter byggas upp.		
Nygren 1930, s 34 f 				

5.

6.

7.

Inrikes civilexpeditionen. Registratur 28.4.1720. RA.
Här återfinns en rad beslut som rör återuppbyggnaden
av Karlstad och som berör landshövding, statskontoret,
domkapitlet och magistraten. Det första av dessa beslut
gäller domkyrkan. Under hela 1720-talet var frågan
om finansieringen av domkyrkans återuppbyggnad
återkommande på ståndsriksdagarna. Nygren 1930, s 35 not
1. Stambok var en bok som cirkulerade mellan församlingar
och där man antecknade sina bidrag.
I räkenskaperna för domkyrkan 1722 står det: ”Hennes Kungl.
Maijtt Drotningen förärt genom Bancozedel af den 24 maii
1720 2000 daler silvermynt.” F I:3, DKA, VA. Kungl Maj:ts
beslut effektuerades inte förrän det var avgjort att domkyrkan
skulle f lyttas och man hade börjat skaffa byggnadsmaterial.
Mellansysslet och Västersysslet var beskattningsenheter
som omfattade hela mellersta Värmland och Klarälvsdalen,
Nordmark, Fryksdalen, Grums, Värmlandsnäs och
Arvikaområdet. Fernow 1898, s 21 ff. Dessa enheter
tillsammans med Östersysslet hade tillskapats på 1550-talet
och i början på 1600-talet och stod under fogdar. Moberg
1983, s 25.
Dalgren 1939, s 9ff, 80 ff.				

3. Kompetensområden och ansvar för domkyrkobygget

8.
		

Liedgren 1947, s 15; SOU 1949:63, s 180 ff; Edestam 1975,
s 11 f; Asker 2007, s 110 f, 147 f. KL 1686 kap 24 och 26
handlar bland annat om domkyrkans förvaltning och
om domkyrkosysslomannen. Han var inte underställd
kyrkostämman utan domkapitlet och statskontoret. Samtidigt
var domkyrkosysslomannen den som ansvarade både
för kyrkostämmans och domkyrkans ekonomi. Exempel

finns på att samråd inte förekom mellan superintendent
och magistrats bland annat när landshövdingen tillsatte
domkyrkosyssloman på förslag av magistraten, som inte
tillfrågat superintendenten. Beträffande domkyrkornas
styrelse se Uppsala domkyrka I 2010, s 18 ff.
4. Hospital eller inte?
Domkapitel och magistrat på kollisionskurs

9.
10.
		
11.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
12.
		

Dalgren 1939, s 10 ff; SOU 1949, s 63 och 182 ff.
Karlstads rådhusrätt och kämnärsrätt 1705-1724, 1725-1730,
Domboken 22.6.1720 och 13.4.1728 GH; Nygren 1930, s 35.
Bröms till Ribbing 15.9.1721, D II e 2, ÖLL,VA. Om hospital
KL 1686 kap XXVIII. Ringer till Ribbing 18.9.1721, D II
hb ÖLL, ULA; Domboken 14.9.1721, GH; Nygren 1934,
s 331. Med tanke på kriget mot Norge och från 1719 pester
och senare många med veneriska sjukdomar behövdes
både sjukstuga och epidemisjukhus. Men magistraten
var av ekonomiska skäl inte beredd att upplåta mark och
bära ekonomiskt ansvar för detta i början av 1700-talet
Ekonomin försvagades också genom stadsbränderna 1716
och 1719. Genom en kunglig resolution den 17.3.1732 löstes
frågan genom att kungshuset, som fungerat som tillfällig
gudstjänstlokal 1719-1730, donerades till hospital. Dalgren
1938, s 119ff; Valler 1995, s 23 ff. Man får också se att
kungshuset stod på Lagberget/Herrgårdsbacken – på tomten
för nuvarande Tingvallagymnasiets Annex. Blom 1982, s 13f
och 19 ff.
Magistraten till Ribbing 27.2.1722, D II h b 12, ÖLL, ULA.
Se även not 11. Ribbing till magistraten 10.3.1722,
A I b nr 2 1722, ÖLL, ULA. I brevkonceptet refererar
Ribbing till sin kommunikation med Bröms eftersom det
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handlade om två statliga myndigheter. Brev av den 30.9.1721
och 10.3, 1722 saknas.
Beträffande hospital i Karlstad beslutade rådet med kungens
underskrift om hospital den 17.3.1732 ”Donations- och
fundationsbrev för Hospitalet i Karlstad på ett hus och tomt
Herrgården kallat”. Inrikes-Civilexpeditionen 1732 B Ia:18 RA.

5. Långkyrka eller centralkyrka.
Arkitektur och teologiska budskap

1.

2.
3.

Edestam 1975, s 40 f. Steuchius utnämndes 19.3.1723.
Anledningen till dröjsmålet för en utnämnd präst att
tillträda var att prästänkan fick uppbära lönen under ett eller
ett par år efter prästens död för att kunna försörja sig och
barnen. Det kallades nådår. Norrman 1993, s 17ff, s 37ff;
Nådårssystemet var fastställt i prästerskapets privilegier 1723.
Brev 27. 2. 1722, D II h b 12, ÖLL, ULA.
Alm 1935, s 26 ff; Hägglund 1963, s 236 ff; Malmström 1990,
s 29-43; Hamberg 1955, s 23f, 192-211, Ullén 2000, s 190-202.
Bergman 1982, s 114 ff. Katarina kyrka började byggas 1656
under Karl X Gustafs tid. Han hade kalvinsk tradition både
på fädernet och mödernet och han anlitade den holländske
arkitekten Jean de la Vallé. Denne hade studerat arkitektur
i Italien, Frankrike och Holland och tagit intryck av den
reformerta arkitekturen och kyrkoinredningen. Senare
blev han överståthållare och borgmästare i Stockholm
och efterträddes av svärsonen Mattias Spihler som blev
Kungsholms kyrkas arkitekt. Att konsekvent genomföra
de reformerta idealen i Katarina kyrka gick dock inte.
Församlingen reagerade och genom ett personligt besök
av Karl XI, när kyrkan skulle tas i bruk, och genom en
kunglig resolution den 14 oktober 1690 bestämdes att altaret
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4.
5.

6.

skulle stå i öster i enlighet med svensk-luthersk tradition.
Därmed stängdes den östra dörren för kyrkobesökarna och
blev prästernas ingång. I f lera fall uppfördes läktare i östra
korsarmen därför att man behövde bänkplatser, kanske
främst för bemärkta personer. Altaret placerades nedanför
läktarskranket.
Malmström 1990, s 35-43.
Det är sonen Nils Fristedt som kvitterar ut reseersättningen.
Närke-Värmlands landsboksverifikationer 1722, volym 211,
kvitto 6118, RA. Bromander 1930, s 75f.
Ringer till Ribbing 9.6.1722, D II hb 12, ÖLL, ULA.
Domkapitlet till Ribbing 9.6.1722, D II e 2, ÖLL, ULA.
Ribbing till domkapitlet 2.7. 1722. Brevet ej återfunnet men
av senare brevväxling framgår att kallelsen har nått fram.
Domkapitlet till Ribbing 11.7.och 16.7 1722, D II e 2, ÖLL,
ULA. Magistraten till Ribbing 16.7.1722, D II b 12, ÖLL,
ULA.

6. En avgörande överläggning 1722 och grundläggning 1724

7.

8.

Överläggningarna hos Ribbing resulterade i ett protokoll
med vägledande beslut som samma dag meddelades per brev.
Originalet är inte återfunnet men däremot konceptet. Brev
24.7 1722, AI b nr 2, ÖLL, ULA. Domkapitlet till Ribbing
6.8 1722, D II e 2, ÖLL,ULA.
Beslut 17.3, 19.3.1722, Dombok 1705-1724, GH. Vid dessa
sammanträden gavs detaljerade beslut om hur rivningen
skulle gå till och ansvarsfördelningen mellan Amnäus, Lind
och Hasselström. Borgmästaren och magistraten bestämde
att arbetet skulle börja 06.00 med en timmes matrast mitt på
dagen. Amnäus skulle tillse att beslutat antal lass material
levererades, att arbetarna inte stannade onödigt länge på

Herrgårdsbacken och att svordomar inte fick förekomma.
Nygren 1930, s 37ff. Magistraten fortsatte att bevaka och
driva på rivningen och anskaffningen av mer sten vid
sammanträdena den 10.9 och 13.9.1722; Magistratens beslut
om tegelbruket den 10.8 1723 har ej återfunnits. Dombok
1705-1724, GH. Ringer till Ribbing och Ribbings svar. D
II h b 12 och A I b 2. ÖLL, ULA. Nygren 1930, s 37-48.
Djäknefältet, där tegelbruket anlades, låg på Tormestad. Det
användes av gymnasisterna bland annat för skjutövningar.
9. Bromander 1930, s 58-84; Närke-Värmlands
landsboksverifikationer 1724. Kvitto nummer 6157.
Myntsorterna här avser daler silvermynt och öre. Lagerqvist
& Nathorst-Böös 2002, s 15-17. Larson 1916, s 18 anger
grundläggningen till maj 1723 utifrån Hammarins herda
minne 1848, vilket är felaktigt. Edestam 1975 band 3, s 83ff
om grundläggningen och lektor Elavus Fryxell.
10. Nygren 1930, s 37-48. Här redovisar Hasselström 1725 till
landshövdingen hur domkyrkobygget tidsmässigt är planerat.
Domkapitlet bekräftar tidsplanen i ett brev den 15.12.1725
till landshövdingen där man samtidigt begär löneförhöjning
för Hasselström, D IIe:2 ÖLL, ULA; Larson 1916, s 27ff och
81.I räkenskaperna noterar Hasselström materialanskaffning,
löner och vilka som utförde arbetet, hyror, försäljningar. F I:3
och 4 DKA, VA. Oljemålningen av domkyrkosysslomannen
Hasselström återfanns på kyrkvinden i samband med
renoveringen 1915- 16. Kyrkobibeln är stulen.			
				
7. Karlstads domkyrka invigd 1730.
En centralkyrka med Kungsholms kyrka som förebild

över korsmittén med golv och trappa. De kvitterade 5
riksdaler silvermynt 30.11.1728. Haller kvitterade sin extra
ersättning 16.12.1729, F I:4, DKA, VA.
12. Larson 1916, s 24. Snickaren Sven Olsson kvitterade den 25
juni 1730 ut ersättning för att ha satt upp tak i sakristian,
golv i domkyrkan och snickrat kyrkbänkarna. F I :4, DKA,
VA. Att lägga plåttak på domkyrkan tog tid och först 1732
hade man råd att köpa in kalksten till gångarna. Beträffande
predikstolen från Fellingsbro se 25.6.1730, F I:4, DKA, VA.
Uppmätningsritningen 1776 visar hur man 1730 möblerat
koret med altare och predikstol. Kungl. Byggnadsstyrelsen,
D II 66:5, RA. Svän Bryngelsson fick den 15.9.1730 6 Rdr
smt för att han tog ned predikstolen samtidigt som han fick
uppdraget att sätta in en ny ”predikstohl med trappa och
huv”. F I:4, DKA,VA, G IX ab:7, ÖLLK, ULA. Ljuskronan
med 24 ljushållare var skänkt 1642 av rådmannen Oluff
Erichsonn och hans hustru Kjerstin Bengtsdotter.
Ljuskronan med 8 ljushållare var skänkt 1703 av vågmästaren
Jacob Christofersson Grund. F I:I 1710 DKA,VA.
Bilderna hur domkyrkans inre såg ut 1730 hör ihop med
uppmätningsritningarna som gjordes 1776. K36 D II 66:5.
Överintendentämbetet, Huvudarkivet. RA.
13. Steuchius till Wrangel (landshövding 1729-1739) 27.5. 1730
med anhållan om att få inviga domkyrkan trots att mycket
återstod. D II:e 2. ÖLL, ULA. Landshövdingens svar
11.6.1730 A I b nr 2, ÖLL, ULA. Samma dag skrev Steuchius
till Kungl. Maj:t. Skrivelser till Kungl. Maj:t från Karlstads
domkapitel 1724-1732.RA Kungens svar 16.6.1730, EI:8,
DA,VA; Dalgren 1939, s 163 f; Edestam 1975, s 40 f.

11. Larson 1916, s 18 ff; Fredrik Gorres drängar inredde tornet
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8. Strävan att omgestalta centralkyrkan
till långkyrka 1734-1764

14. Hasselströms rapport till Ribbing 10.12.1725; Nygren 1930,
		 s 48. Hasselström anger att man skulle ha velat bygga tornet
samtidigt som kyrkan men att medel saknades. Aurivillius
till Wrangel 22.11.1733, D II: e 2 ÖLL, ULA. Alla åtgärder
som utfördes 1730-1764 får man bäst uppfattning om
genom att följa räkenskaperna i F I: 4-6, DKA,VA; Larson
1916, s 24 ff. Beträffande kostnader se www.historia.se/
indexprisjamforelse.html.
15. Hedlund kvitterar 24 daler silvermynt den 12.1.1740. Mäster
Forsman får den 15.9 1750 150 daler silvermynt för att han
byggt läktare och bänkar i södra korsarmen. Räkenskaper F
I:5, DKA, VA. I räkenskaperna för 1752 och 1753 ser man
konsekvenserna av branden 1752 och vad som måste köpas
in på nytt och vad som behövdes för den norra läktaren.
Räkenskaper F I:5,6, DKA, VA; Larson 1916, s 25 ff.

3.

4.

Kap III. Nyklassicism och neologi i domkyrkan
1. Ett kungabesök med konsekvenser.
Det första initiativet 1772

1.

2.

Dalgren 1939, s 312; Ronge 1958, s 14.Trots förordningar och
påbud var byggenskapen skiftande under 1700-talet. Gatorna
var smala och endast delvis stensatta. Några hus hade en
nedervåning av sten men sedan påbyggnad av trä. De f lesta
husen var trähus med torvtak. Stall och fähus fick finnas
men inte lador inom staden. Dalgren 1939, s 12- 32.
Kyrkoråd 28.4.1772; Kyrkostämma 10.5.1772, K I:1, KSK, VA.
Dalgren 1939, s 320; Kilström 1987, s 6. Sammansättningen
av kyrkorådet visar att lands- och stadsförsamlingen hade
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ett gemensamt kyrkoråd som bestod av superintendenten,
vice pastor, en domkapitelsledamot och rådmännen,
alltså magistraten. Schröder till Adelcrantz 13.5.1772,
F II aaa:15, Överintendentämbetet, Huvudarkivet, RA.
Byggnadsstyrelsen 1969, s 36 f.
DSH 1968, s 68; Kyrkoråd 4.11 1772, KI:1, KSK, VA. Stolen
finns numera i sessionssalen för domkapitlet. Gustaf III
gjorde ett andra besök i Karlstad 1788 efter det misslyckade
kriget mot Ryssland som ledde till att Danmark-Norge
förklarade krig och avancerade västerifrån upp mot Dalsland.
Dalgren 1939, s 294; Melcher 1976, s 24. För att förstärka den
militära styrkan tillskapade Gustav III Värmlands fältjägare
1788. Kindberg 1918, s 1 ff.
DSH 1968, s 17 ff; Edestam 1975, s 48 ff; FI:6, DKA,VA;
Brevkoncept 1790-1833, B:I, DKA, VA. I slutet av
arkivhandlingen återfinns dessa kungliga beslut; SOU
1949:63 s 182 ff; Kyrkoråd 30.9 och 21.10.1781, 11.8.1782,
KSK, KI:1,VA; Lindell 1968, s 1-17; KWT 23 och 24.9.1788
där det utförligt rapporteras om kungabesöket och
Schröderheims hyllningsdikt till Gustaf III återges. Den läste
han när kungen med sällskap kom till Östra Bron. Se även
not 3; Dalgren 1939, s 175ff, 294 ff; Lagerqvist&Böös 2002, s
11ff.

2. Det andra initiativet 1776. Nya stilideal
genom nyklassicismens arkitektur och neologin

5.

Erik Palmstedt (1741-1803) blev vice stadsarkitekt i
Stockholm 1773 och var då 32 år. Han tog starka intryck
av överintendenten Adelcrantz som var preses från 1767 i
Målar- och bildhuggarakademin. När Palmstedt återvänt
1780 efter sin studieresa på kontinenten hade han ett mycket

nära samarbete med Adelcrantz i olika projekt i Stockholm.
Settervall 1945, s 12-20. Sin skolning i den nya arkitekturen
– nyklassicismen med förebild från antiken och renässansen
– fick han genom studium av arkitekturlitteratur skriven av
italienarna Andrea Palladio (1508-1580), Sebastian Serilio
(1475-1554) och fransmannen Jacques Francois Blondel
(1705-1774) samt Charles Etienne Briseux (1680-1754),
Byggnadsstyrelsen 1969, s 36. Statens och kungens fasta
grepp om den offentliga byggnadsverksamheten inklusive
kyrkorna befästes genom förordningarna 1742, 1747, 1759
och 1776. Brev 7.10.1776, D:1, DKA,VA. Thomas Tholerus
skrev ett 30-tal brev till Erik Palmstedt. Dessa brev har
inte återfunnits. Däremot finns Palmstedts svar bevarade
på Värmlandsarkiv under D:1 och breven ger en tämligen
klar bild av de frågor och problem som kyrkorådet genom
Tholerus kommunicerade till Palmstedt. Larson 1916, s 36f.
För orientering om Palmstedt och nyklassicismen, se SBL; L
f K 1960; Byggnadssstyrelsen 1969, s 37 ff; Settervall 1945, s
13 ff.
3.Nyklassicismens arkitektur och inredning
i samklang med neologins teologi

6.
7.
8.
9.

Settervall 1945, s 9-43; Malmström 1990, s 22-43; Ullén
2000, s 190-202; Bexell&Weman 2008, s 77f.
Lindahl 1955, s 23 ff; NTU 1957, s 1052 ff; Kilström 1983, s
13; Malmström 1990, s 43; Bexell&Weman 2008, s 79 ff.
Palmstedt till Tholerus 7. 10.1776, D:I, DKA,VA; Larson
1916,s 36.
Larson 1916, s 36ff; Settervall 1945, s 397 ff; SSK 1998, s
133 f. Lindahl 1995, s 23 ff. Bild återfinns i K36 DII 66:5
Överintendentämbetet. Huvudarkivet. RA. 1791 inköptes

10.
11.

12.
13.

virke till kyrkbänkar på östra läktaren F 1:7 DKA, VA. I
kyrkorådet den 1.5 1792 beslöts att årskostnaden för en
bänkplats i huvudskeppet var 3 riksdaler banco. Det var
betydligt dyrare att sitta på den östra läktaren. Där kostade
det 24 riksdaler banco. K IIIa. KSK, VA.
Edestam 1975, s 54 ff.
Palmstedt till Tholerus 14.1.1790, D:I, DKA,VA. Kyrkorådet
begärde vid sammanträdet i maj 1790 att predikstolen skulle
placeras lägre och att det skulle finnas ett bokbräde men
först 28.2.1791 svarade Palmstedt och då nekande beträffande
predikstolens höjd. Kyrkoråd 3.5.1790, K I:1, KSK ,VA.
Kyrkoråd 23.2.1790, K I:1, KSK, VA. Det var lagman Bratt
som tog frågan om övrig målning i domkyrkan.
Palmstedt till Tholerus 12.4 och 17.4.1790, D:I, DKA,VA.

4. Skönhet och förfining.
Domkyrkan omgestaltas 1790-1795

14. 2 558 riksdaler banco vilket omräknat i penningvärdet
2000 blir 750 000 kr. Av detta var nästan 111 000 kr arvodet
för Sergel och Masreliez. Domkyrkans intäkter 1790 var
2 067 riksdaler banco och dessa medel skulle räcka till
löner, gudstjänstliv, nödtorftiga reparationer och mycket
mer. Kyrkoråd 3.5.1790, KI:I, KSK ,VA. Medan byggandet
av biskopsgården pågick och kungen omfördelade medel
från domkyrkan till biskopsgården tillsköt kungen 1785
medel för domkyrkans reparation. Kyrkostämma 26.6.1785,
KI:I, KSK,VA. Vid sammanträdet i kyrkorådet den 3 maj
1790 deltog kammarherre baron Johan Gustav Uggla som
var landshövding 1788 till 1793. Gustafs III hade 1779 på
begäran avskilt fögderierna Öster-, Mellan- och Västersysslet
till Värmlands län. Uggla var liksom biskopen en av
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domkyrkans styresmän. Dalgren 1939, s 175ff; Bromander
1929, s 11-17. I januari 1791 beslutar kyrkostämman att
sälja altarkrucifixet. Protokoll 27.1.1791, KI:I, KSK,VA.
FI:7, DKA,VA. I april samma år funderade kyrkostämman
på att sälja Lidbackska gravkoret för att få in medel till
omgestaltningen. Man försökte också få ordning på
fattigkassan som man lånade pengar från genom att besluta
att den skulle förvaltas av biskopen och några utsedda av
”stadsens jordegande invånare.” Kyrkoråd 8.4 och 11.4.1791,
KI:I, KSK, VA.
15. Kyrkorådets ekonomiska bekymmer, som förmedlades
till Palmstedt i maj 1790 samt den förändrade tidsplanen,
föranledde ingen reaktion från Palmstedt förrän i januari
1791. Kyrkoråd 3.5.1790, KI:1, KSK, VA. Palmstedt till
Tholerus 3.1.1791, D:1, DKA, VA. I kyrkorådet i januari 1791
fick Tholerus i uppdrag att diskutera betalningsplan med
Palmstedt. Den måste sträcka sig från 1791 till 1794 och man
måste få låna 500 Riksdaler banco ur fattigkassan. Kyrkoråd
27.1.1791. KSK, KI:1, VA.
16. Palmstedt till Tholerus 3.1, 28.2, 31.3.1791, D:1, DKA,
VA. Palmstedt besvarar en mängd frågor som rör arbetet.
Exempelvis om att det gamla altaret behålls så att man kan
fira gudstjänst, att det av kostnadsskäl kan vara tegelsten i
stället för kalksten i korgolvet, betalningsvillkor och liknande
frågor. I brevet 28.2 1791 avvisade han förslaget om att sänka
predikstolen men kyrkorådet återkom till frågan. Protokoll
21.6 och 19.7.1791, D:1, DKA,VA.
17. Larson 1916, s 43. Brevväxlingen är omfattande mellan
6.6.1791 och 7.6 1792. Av brevet 1.8 1791 framgår att
Palmstedt accepterat en lägre höjd på predikstolen. Av
breven 24.10 och 8.12 1791 framgår att de 18 lådorna med
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skepp gått till Örebro. I transporten skadades armen på
den ena figuren och man måste gjuta en ny i Karlstad.
Breven 17.5. och 7.6.1792 antyder att Palmstedt hade tänkt
komma till Karlstad och utföra arbete även i koret. D:1,
DKA, VA. Kyrkorådet beslutade att låta göra en ny dopfunt
eftersom den gamla var trasig och att den skulle göras av en
bildhuggare i Karlstad. Denna dopfunt används fortfarande
och är avpassad för dopskålen 1750 och 1993. Metallen
från den gamla skulle säljas. Kyrkoråd 21.6.1791, KSK KI:1,
VA. Domkyrkans nya dopfunt i nyklassicistisk stil finns
förtecknad i inventarieförteckningen 24 och 27 september
1830. Inventarieförteckning 1790-1838, C:1, DKA, VA.
Nygrens uppgift att dopfunten var från 1714 är felaktig.
Nygren 1930, s 17. Kyrkorådet beslutade den 11.11.1791 att
ta ned trätornet som man ansåg vanprydde och det gjordes
1792. KI:1, KSK,VA.
18. Kyrkorådet beslutade den 11.11.1791 att mura igen
gavelfönstren i norra och södra korsarmarna. KI:1, KSK,
VA. Överklagandet avvisades av Kungl Maj:t och upplästes i
kyrkorådet den 21.2 1793. K III a:1, KSK, VA. Palmstedt löste
problemet via överintendenten Adelcrantz inför kungen
Gustav IV Adolf. Brev 13.5 och 12.9.1793, D:1, DKA, VA.
19. Linnerhielm volym III 1985, s 47.
20. Beställningen av biskopsbänken som Schröderheim skulle
betala gjordes enligt kyrkorådsbeslut den 11.11 1791,
		 K IIIa:1, KSK, VA. Där framgick att den skulle stämma
överens med det övriga i koret. Om utförandet skrev
Palmstedt till Tholerus 3.4, 28.4 och 12.6. 1794, DI:1, DKA,
VA. Schröderheim i kyrkorådet 10.5.1794, K III a:1, KSK,
VA. Biskopsbänken i domkyrkan är unik bland Sveriges
domkyrkor. Strängnäs domkyrka har en herrskapsbänk

som eventuellt kan ha varit en biskopsbänk. Palmstedt
bestämde hur den skulle se ut och att den inte fick konkurera
kungsstolarna i Storkyrkan.
21. Linnerhielm volym I 1985, s 153 f.
22. Kyrkoråd 10.5.1794 om kyrktornet och 21.5.1795 om
exteriören, KIII a:1, KSK, VA; Larson 1916, s 46 ff.
Beträffande exteriören framförde kyrkorådet via Tholerus
önskemål om överensstämmelse med interiören. Palmstedt
lämnade förslag i brev den 30.3 och 13.8.1795, D:I, DKA,
VA.

3.

4.

Kap IV. Domkyrkan 1862-1932.
Åtgärder i en tid av kris och osäkerhet
1. Problemställningar

1.

Det var domkyrkotunna, vin- och byggnadssäd som
drogs in genom riksdagsbeslutet 1869, däremot inte
kronotionde. AKP 1941. Kungl. Maj:ts skrivelse nr 9. För
allmän orientering se Sveriges kyrkohistoria 7 och 8; PMH
1893, s 31f; PMH 1899, s 26f. Tegborg 1994, s 56-75. För
arkitekturstilarna och kyrkoinredning se SSK 1998, Lf K och
Arkitekturlexikon.

2. Oundgängliga åtgärder efter branden 1865

2.

Larson 1916, s 60-68. I inventarieförteckningen 1868 ger
domkyrkosysslomännen Johan Peter Höjer och Anders
Thorstensson en beskrivning av alla problemen, C:2,
DKA, VA. Den 31.8.1866 godkändes Albert Törnqvists
ritning till den nuvarande tornspiran och sydfasaden. Den
senare har ändrats framför allt på 1950-talet. K 36 DII 66:5.
Överintendentämbetet. Huvudarkivet. RA. Även under den
del man rivit av tornet fanns en spricka i stenmuren och den

har återkommande gjort sig påmind.
Larson 1916, s 63ff. Anledningen till det glesa brädtaket över
valven var dels att man hade lagt på fuktiga bräder 1865, dels
att man inte hade haft råd att lägga på skiffer- eller plåttak.
C:2, DKA, VA. Räkenskaper F I:10,12, DKA, VA; Kyrkoråd
13.5.1866, K III b:2, KSK, VA.
Domkyrkosysslomannen Anders Thorstensson, som
tillträdde den 10.1.1871, beskriver förfallet i domkyrkan efter
branden och den växande kyrkokritiken samt oviljan att i
den ekonomiska situationen göra något för domkyrkan. Ett
undantag var familjen Christian Anderson som grundade
Karlstads Mekaniska Werkstad genom Gustaf Adolf
Andersson. Tiondeboden på domkyrkoplan hade också
brunnit. Men nu skänkte familjen det magasin som står på
den nordöstra delen av domkyrkoplan. Det användes under
en tid för stadens brandredskap och som tiondebod. C:2,
DKA, VA; Kyrkoråd 25.7.1872, 19.11 1878 KIII b:2, KSK,
VA; Kyrkostämma 10.12.1873, 26.11.1874, KII:a, KSK,
VA. Pga kostnaden måste man ta ett billigare alternativ för
uppvärmningen och det var kaminer. Kyrkoråd 30.12.1875,
K III b:2, KSK, VA. Kyrkorådet önskade också göra en
tillbyggnad i öster för värmesystemet. Det motsatte sig
överintendenten under hänvisning till förordningen 1776.
VLT 13.12.1873; VLT 10.1, 24.1, 4.2, 28.11 1874; VLT
10.2.1875. PMH 1893, s 31f; 1899 s 26f.

3. Domkyrkorenoveringen 1905-1916

5.
		

Bexell 2003, s 36 ff; Bexell 1987, s 163-173; Martling 1992a,
s 244 ff; Martling 1992b, s 117-133; Kåring 1984, s 22ff;
Edestam 1975, s 120 ff, 130 ff; Protokoll 21.11.1905,
19.4.1906, A:2, DKA, VA. I artikeln Stenkyrkan i Vår Lösen
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6.
		
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

1910 betonar Eklund det historiska sammanhanget och
anknytningen till Martin Luther, Johan Arndt, Anders
Nohrborg och många andra teologer. Genom dem skulle
trons liv förnyas i stenkyrkan. I artikeln gav han uttryck
för kärleken till den medeltida stenkyrkan därför att den
konkretiserade identiteten gudsfolket-nationen-historienkyrkan.
Protokoll 11.3, 8.5, 21.6.1907, A:2, DKA,VA; Larson 1916,
s 68 ff.
Kyrkoråd 26.10. 1908, KII:a 6, KSK, VA; Protokoll 2.3.1909,
A:2, DKA, VA; Larson 1916, s 70.
J A Eklunds föredrag bar titeln ”Skönhetslifvets
förnyelse på kristlig grund” och hölls i samband med en
kyrkosångshögtid. Vår Lösen 1910.
Larson 1916, s 70 ff; Kyrkoråd 14.2.1912, KIII b:3, KSK, VA.
Protokoll 24.2, 6.3.1912, A:3, DKA, VA; Kyrkostämma 18.3
och 1.9.1912. K II a: 6, KSK, VA.
NWT 6.6.1912. Lindegren hade besökt Karlstad den
5 juni 1912 och då blivit tveksam till den dramatiska
förändringen i koret; Lindegrens yttrande. Se kapsel 4
om Karlstads domkyrka, VMA; Lindegren 1917, s 13 f, 34
ff; Malmström 1990, s 116-225 och 294-338. Beträffande
synodalorganisationen se Nyberg 1985, s 28 ff, 204 ff och
PMH 1911.
Kyrkostämma 16.6.1913, K II a:6, KSK,VA. Protokoll 1.9.1913,
E:2, DKA, VA.
Larson 1916, s 73 ff. af Wingård var landshövding i Karlstad
1815-1840, Dahlgren-Moberg 1954, s 14ff; Bromander KSJ
1930, s 82-90.
Lindström 1974, s 14 ff; Boström 2009, s 94. Protokoll
18.6.(dränering), 26.8 1915 (antikglas i kyrkfönstren), 10.2.
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(kyrkbänkar), 5.5, 8.6. (färger och marmorering), 8.11.1916
(dränering). DKA VA. Kyrkoråd 3.2.1916 (kyrkbänkar),
KSK, K II a:7, VA. Brevväxlingen mellan konstnären
Olle Hjortzberg, biskop Eklund, landshövding Unger och
arkitekten Lindegren pågick 1922-1924. Den handlade både
om synpunkter på motiven i de två kyrkfönstren och de
ekonomiska villkoren. Ämnesordnade handlingar D 5 under
E.2, Ritningar DKA, VA. Göteborgs Morgonpost 2.9.1916;
Fryksdalsbygdens lördagsbilaga 4.9.1924.
14. NWT 5.9.1916; Larson 1916, s 78; Lenhammar 1977, s 29 ff;
Nyberg 1985, s 31ff, 37f.
Kap V. Gudstjänstlivet som
drivkraft i domkyrkans omgestaltning till 1970
1. Problemställningar
2. Förslag och praktiska åtgärder fram till 1960

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

PMH 1947, s 101 ff; Moberg 1983, s 195; Nyberg 2007, s 79.
Ridderstedt 1998, s 24 ff; Brohed 2005, s 148 ff; PMH 1947, s
26-34, 71-90.
Adell 1954, s 11-29, 61 ff; Rappe 1962, s 41-54, 60 ff;
Ridderstedt 1998, s 34 ff; Bexell & Weman 2008, s 25 ff, 41
ff, 92 ff, 105 ff, 146 ff.
Protokoll 6.9.1946, 15.9.1947, A:4, DKA, VA. Lindström 1974
s 16f
NWT 4.11.1949; Ritningar E 57, 58; Protokoll 3.5.1950,
28.1.1953, A:4, DKA, VA.
Kyrkoråd 9.5.1951, K IIIa:17, KSK,VA; Kyrkofullmäktige
protokoll 23.5.1951, KII:7, KDK,VA. Protokoll 26.10.1951, A:4,
DKA, VA.
SOU 1949:63, s 180 ff; AKP 1951 motion nr 83 och 87,

protokoll 6:2 1951; Biskopsvisitation 19 -25 november 1951,
Visitationshandlingar 1951, F IIa, KD ,VA.
8. Protokoll 28.1, 11.2.1953, A:4, DKA, VA; NWT 11.2.1953.
9. von Schoultz yttrande 2.3.1953 och RAÄ:s yttrande 7.7.1953.
Karlstads domkyrka, Kapsel II. VMA. Protokoll 30.6 och
15.10 1954, A:4, DKA, VA. RAÄ:s yttrande 21.1, 25.1, 1955,
Karlstads domkyrka, Kapsel II, VMA.
10. Protokoll 13.1, 2.3. 1956; 5.2. 1957, A:5, DKA, VA;
Kyrkofullmäktige protokoll 10.1.1956, KFP, KDK, VA.
11. Edestam 1975, s 151f, 165f. Borgenstierna 1957 s 19f;
Protokoll 5.2.1957, A:5, DKA, VA. Ritningar E.92,
DKA, VA; von Schoultz yttrande 25.2.1958; Kungliga
byggnadsstyrelsens yttrande 20.5.1958 Karlstads domkyrka.
Kapsel II, VMA. Protokoll 7.10, 1958, A:5, DKA, VA;
Norrstrandskyrkan invigdes den 8.11.1959, KSJ 1960 s 137144. Nyberg 2007, s 45ff.
12. Protokoll 3.3 och 7.10.1960. A:5, DKA, VA.
3. Stiftskyrka och församlingskyrka i tiden.
Omgestaltningen 1960-1970

13. Den 27.10 bildades ”Domkyrkans restaureringskommitté
av år 1960”. Vid sammanträdet den 8.12 1960 beslutade
kommittén enhälligt att tillfråga Curt von Schmalensee. Vid
efterföljande sammanträden den 16.1 och 28.2 1961 kom
många idéer fram och den 17.4. 1961 gjorde arkitekten det
första besöket i domkyrkan. A:5, DKA, VA. Tage Aurells och
biskopens kommentar om domkyrkan. VF 11.11.1961.
14. Protokoll 9.1, 9.3. 1962, A:5, DKA, VA. Vid sammanträdet
den 9.1. 1962 var arkitekten närvarande och presenterade
förslaget med altaret i norra korsarmen. Däremot var han
inte med vid sammanträdet den 9.3.1962. Myndigheterna

föreslog då att arkitekten skulle arbeta samman ett par
förslag och det resulterade i lösningen, som arkitekten
angav vid sammanträdet den 16.4.1963. Den 15.3.1966
godkände Kungliga byggnadsstyrelsen renoveringen
och omgestaltningen. Det skedde efter yttranden från
riksantikvarieämbetet, landsantikvarien och domkapitlet.
Protokoll 15.3.1966 A:5, DKA, VA. Lindström 1974, s 20ff;
Boström 2009, s 93; KSJ 1969, s 95ff; Martling 1992b, s 255.
15. Karlstads samfällda kyrkofullmäktige informerades om
renoveringen och omgestaltningen samt att kostnaden
skulle uppgå till omkring 1 700 000 kr. Åtgärderna
och ekonomiseringen godkändes och beslutades.
Fullmäktigeprotokoll 19.5.1965, A, A:1, SKP, KKSK, VA.
Kap VI. Uppbrottstider 1970-2010
och nya domkyrkofunktioner

16. Hammar 1977, s 9ff, 45ff; Andrén 1985, s 39ff, 51ff, 95ff.
17. KSJ 1970-71, s 85 ff; 1971-72, s 43 ff; 1974-75, s 212 f;
1982-83 s 130ff; SOU 1974:67; Kyrkohandboken 1986;
Fullmäktigeprotokoll 26.5.1997, A1, A:5 DKA,VA, SKP,
KKSK, VA. Ekström 1999, s 68 ff, 254 f. BäckströmBromander 1995,
		 s 53 ff, 99ff, 121 ff, 133.
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Källor
Stockholm
Riksarkivet. (RA)
Registratur och skrivelser

•
		
•

Inrikes civilexpeditionen. Registratur 1720 B1 a:4,
1732 B1a:18.
Skrivelser till Kungl Maj:t från Karlstads domkapitel 16401704, 1705-1723. 1724-1732, 1741-1756.

Kammararkivet

•
•
•
•

Närke-Värmlands Landsboksverifikationer 1722, 1723, 1724
Överintendentämbetet. Huvudarkivet.
K 36. Förteckning över ritningar. Kyrkliga byggnader
Sverige. Karlstad. Tiden 1761-1916.
F II aaa:15 Värmland-Örebro län. Kyrkliga byggnader i
Sverige länsvis ordnade t.o.m.1810.

Jönköping.
Göta Hovrätts Arkiv. (GH)

•

Karlstads rådhusrätt och kämnärsrätt. Dombok 1705-1724,
1725-1730.

Karlstad.
Värmlandsarkiv (VA)
Karlstads domkapitels arkiv (KD)

•

A I, Protokoll.
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•
•
•
•
•
•

A I b, Föredragningslistor.
A2 b, Föredragningslistor 1907-1914.
EI:8  Kungliga brev 4:1688-1696; 5:1697-1710; 6: 1710-1719;
7: 1719-1723; 8:1725-1731, 16: 1753-1788.
FI:44 Handlingar till protokollen (1914).
FII a Visitationshandlingar.
FXII Prästmöteshandlingar.

Domkyrkans i Karlstad arkiv (DKA)

•
•
		
•
•
•
•

A Protokoll 1-5. Utgör domkyrkostyrelsens och
byggnadskommittéers protokoll 1876-1993.
B Brevkoncept jämte inkomna handlingar 1719-1955,
1790-1833, 1828-1938.
C Arkiv-och inventarieförteckningar 1790-1868.
D Ämnesordnade handlingar 1744-1808 D:5 innehåller
E:2-13.
E Ritningar.
F Räkenskaper jämte verifikationer och
inventarieförteckningar. FI 3-12 omfattar tiden 1692-1944.

Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv (KSK)

•
		
•
		

KI:1 Sockenstämmas protokoll och handlingar 1772-1803.
Innehåller även stadsförsamlingens kyrkorådsprotokoll
1772-1791 spridda år.
KII a Pastoratskyrkostämmas protokoll och handlingar
från 1863.

•
•

•
•
•
•
		
•
•
•

KII b Kyrkostämmas och kyrkofullmäktiges protokoll och
handlingar.
KIIIa Pastoratskyrkorådets protokoll och handlingar. Finns
i K I:1 1772-1791. Fortsätter med spridda kyrkorådsprotokoll
1792-1853, 1863-1882.
KIIIb Kyrkorådets protokoll och handlingar gäller det
gemensamma kyrkorådet 1792-1853.
L I:1 Räkenskaper för kyrka 1776-1785. Registrerar gåvor.
N Visitationshandlingar samt inventarie- och
arkivförteckningar.
O:1a Övriga handlingar rörande kyrka och kyrkogård
1747-1826.
O I b Handlingar angående kyrkogården.
OV Donationshandlingar.
P II a:1 Kungörelser.

Värmlands Museums Arkiv. (VMA)

•
•
•
•

Uppsala.
Landsarkivet i Uppsala. (ULA)
Örebro Länsstyrelse Landskansliet (ÖLL)

•
•

•

Karlstads domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv (KDK)

•
•

KII Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1950-1991.
KFP.
KIII a Kyrkorådets protokoll och handlingar KP.

•

Samfällda kyrkofullmäktiges protokoll SKP.

•
Karlstads kyrkliga samfällighets kyrkoarkiv KKSK.

Kapsel 1. Kopior av inventarieförteckningar, kommentarer
till renoveringen 1915-16, utbyggnad 1956-57.
1956 och yttranden över renovering 1967-68.
Kapsel 2 Foton.
Kapsel 3 Ritningar över renoveringen 1997-98.

•

A I b:2,3. Brevkoncept.
B I:5 1719-1722. Diarium över inkomna och utgående
skrivelser från Kungl. Maj:t och övriga myndigheter med
f lera.
DII hb 11 1719-1721, D II hb 12 1722-1724. Skrivelser från
magistrater i Värmland.
D II:e 2, 1714-1738. Biskopars brev.

Örebro Länsstyrelse, Landskontoret (ÖLLK)

•

G IX ab:7 Arkiv-och inventarieförteckningar.
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Fetstil siffra anger porträtt eller personfoto.
Registret har utarbetats av Ragnar Norrman.

Adelcrantz, Carl Fredrik 142, 146, 151, 155
Adolf Fredrik 70
Adrian, Else 29
Aeschillus Petraeus 188
Afzelius, Märta 72
Agardh, Carl Adolf 95, 188
Ahlgren, Thure 51
Alsterlund, Jonas 93, 188
Amnäus, Philip 131f
Andersson, Christian 197
Andersson, Elias 82
Andersson, Johan OIof 101
Andersson, Per 131
Arnell, Jonas 70, 188
Arns, Evaristo 186
Ascher, Nils 188
Aurell, Tage 182
Aurivillius, Magnus 138, 188
Berggrén, Per efterskrift, 213
Bergholtz, K G 81, 86
Bergman, Jonas 74
Bero 188
Billing, Einar 164
Bjurbäck, Olof 93, 188
Björnsson, Evelina 29
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Borgenstierna, Gert 23, 103, 105, 173,
177-184, 188, 23, 178
Brandby-Cöster, Margareta 105, 108
Branzell, Johan 91, 93, 188
Brazda, Jan 21
Bredström, Lars 135
Broman, Erland 114, 188f
Bromander, Carl Vilhelm 188
Bryngelsson, Sven 135
Bröms, Ingemund 117-120, 123-126,
139, 188, 120
Callmander, Reinhold 66f
Camén, Bengt 53, 124, 188f
Carl Philip 108
Carl XVI Gustaf 98, 103, 106, 98, 106
Carldén, Carl-Eric 106
Carolus Praetorius 188
Celsing, Peter 172, 182
Chenon, Engelborg Dionysia 55
Christina drottning 113f, 186
Clarstedt, Anders 135
Cronstedt, Carl 81
Curman, Sigurd 173,179
da Vinci, Leonardo 17

Dahlberg, Erik 115
Danell, Sven 105
Decker, Heinz 16
Drewstad, Diana 108f
Dyrssen, Gerhard 168, 168
Eberhardt, Johan dy 62
Eckel, Philip 133, 138
Edberg, Olavus Erici 100
Edén, Axel 176
Edgardh, Bertil 16
Ek, Hindrik 139
Ekelund Carlsson, Anders 108f
Eklund, Johan Alfred 16, 42f, 72,
86f, 93-95, 101, 103f, 163-167,
169, 188, 94, 165
Ekström, Carl Ragnar 83, 102
Eldh, Carl 95
Eliander, Johan 95, 153
Eliasson, Ingemar 105, 107f
Elifsson, Halvard 188
Elkeus, Christina 108f
Elving, Gustav 176
Engh, Carl 29
Engh Greve, Nora 29
Erichsson, Oluff 41, 193

Erik Magnusson 8
Eriksdotter, Annika 74
Eriksson, Christian 114
Fabrin, Johannes 188
Fagerkvist, Thor 175
Faxell, Erland 188
Ferner, Georg 129
Fischer, Niklas 127
Fjellman, Nils 188
Fleming, Lars 29
Florelius, Erik Magnus 188
Forsell, Gustaf P 77
Forsslund, Jonas 146
Fredrik I 99, 119, 123
Freudenthal, Jacob Matthias 188
Fristedt, Jonas Nilsson 119, 121,
127-131, 140
Fristedt, Nils 128f
Frykner, Magnus Svenonis 100
Fryxell, Elavus 99, 188
Fröding, Gustaf 16
Fröding, Johan Hjalmar 188
Geijer, Erik Gustaf 17, 72
Geijer, Herman 76
Geijer, Julie 76
Geijer, Sara Maria 77
Giertz, Bo 105
Gorre, Fredric 133
Gren, Jonas 62

Greve, Monica 29
Grund, Christofer 188
Grund, Johan, Jacob Christoffersson
		 41, 93
Gustaf III 27, 68, 99f, 141-152, 154, 157,
194f, 144
Gustav IV Adolf 155
Göran, Niclas 95
Göransson, Simon 29
Hack, Mårten 127
Hagberg, Esbjörn 6f, 108f, 188, 6, 109
Haller, Christian 81, 91, 93, 95, 99f, 121,
127, 131-133, 136, 138-140
Hammar, hovslagare 68f
Hanson, Anders 106
Hardin, Sven 101
Hasselström, Johan 68f, 118, 121, 123,
132f, 136, 132
Hedlund, Olof 61f
Hedrén, Anders 188
Hedrén, Johan Jacob 188
Hedrén, Noak 188
Helmich, Jörgen 127
Helverus 188
Henriksson, Olof med maka 57
Hernell, Petrus Laurentii 100
Herweghr, Daniel 141, 144f, 150, 188, 145
Hjorth, Ragnar 171, 173-176, 178-180
Hjortzberg, Olle 169
Holm, Örjan 33

Högvall, Petrus 100, 188
Höjer, Johan Peter 82-84, 100-102, 188
Ifvarsson, Jonas 188
Ingebrand, Sven 103, 106, 188
Israel Canutius 188
Jakobsson, Axel 139
Jakobsson, Gustaf 103, 164, 188
Jansson, Johan Edvard 21
Jesper Marci 188
Johannesson, Karin 108f
Jon 188
Jonaeus, Erik 135
Jonas Arvidi 188
Jonas Oriensulanus 188
Jonsson, Oskar 51
Kampf, Isak 139
Karl IX 17, 106, 111, 113f, 119, 114
Karl X Gustaf 192
Karl XI 113f, 118f, 124, 126, 192
Karl XII 113-115, 120
Karl XV 83, 85
Karlsson, Karl-Axel 58f
Kilander, Andreas 188
Kilbom, Johannes 188
Kjellberg, Anders 188
Kjellin, Adolf Fredrik 100
Kjellin, Erik 188
Kjellin, Petrus 188
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Kjerstin Bengtsdotter 41, 193
Klop, Henk 64
Krizan, Maks 58
Kruskopf, borgmästare 142
Kruskopf, bormästaränka 143
Kvassman, Staffan 29, 188, 29
Lagerlöf, Nils 55, 61f, 68-70f, 72, 100,
144f, 188, 145
Lagerlöf, Selma 17
Landberg, Petrus Magni 100
Larson, Bror A 8, 62
Larsson, Johannes 82
Laurencius Arwidi 111, 188
Laurentius Jonae 188
Laurentius Laurentii 188
Lidback, Paul 91, 95
Lind, Jonas 131
Lind, Sven Ivar 182
Lindegren, Axel 67, 164, 167
Linder, Johan 188
Lindman, Johan Fredrik 151
Lindormsson, Sixten 188
Lindström, Valter 8, 173, 179-182, 186,
188, 180
Linnerhielm, Jonas Carl 155f
Ljungman, Henrik 106, 188
Lovisa Ulrika 70
Lovisa, drottning 81, 85, 160
Ludman, Johan David 127
Lundberg, Erik 182
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Lundell, Carl Fredrik 161f
Lundsten, Ralph 105, 107
Luther, Martin 17
Löfquist, NN 151
Lövgren, Nils 103, 164, 169
Maechel, Frans Fredrik 161f
Magnus Eriksson 112f
Masreliez, Jean Baptiste 27, 68f,
146, 151, 155, 167, 174
Masreliez, Louis 146
Matthias Marci 188
Mellqvist, Lars Fredrik 188
Merling, Anna 153
Millén, Johan Anton 188
Montan, Axel 61, 135
Morenius, NN 151
Möller, Carl 166
Nicolaus Benedicti 113
Nicolaus Siggonis 113, 188
Nilsson, Albert 176
Nilsson, Gustaf 179f
Nilsson, Sixten 95
Nordenborg, Hans 64
Nordlund, Otto 104
Nordsjö, Kjellaug 35
Nordström, Vitalis 72
Norlindh, Daniel 188
Norrby, Yngve 35
Norrsell, Hedvig 95
Nyberg, Harry 8f, 16, 35, 106f, 188,

9, 107
Nygren, C E 8
Näsman, Eric 81, 129
Odelqvist-Kruse, Anna-Lisa 21, 29, 76
Olsson, Jan 135
Olsson, Karna 76
Olsson, Sven 193
Oxenstierna, Axel 114
Palmstedt, Carl 25
Palmstedt, Erik 25, 27, 31, 67-69, 100f,
105, 143, 146-157, 164, 166-169, 172,
174f,179, 182-184, 194, 146
Pash, Lorens d y 144
Pawlowska, Ludmila 38
Per 188
Perry, John 105, 107
Petersson, P 81-84
Petrus 188
Petrus Melartopaeus 188
Pettersson, David 94, 96
Plenningsköld, Mattias 52
Rangualdus Caroli 188
Reincke, Johan G 148, 154
Ribbing, Conrad 81, 117f, 121, 126, 129f,
139f, 118
Ringer, Johan Leonhard 55, 117, 119f, 122,
127, 129, 131, 139, 190
Risell, Petrus 188

Rolfhamre, Sture 23, 23
Romare, Bengt 182
Rosensvärd, Johan Henrik 161
Rudéen, Thorsten 188
Rudéen, Sveno 188
Rundgren, Claes Herman 61f, 102, 161164, 188
Runestam, Arvid 72f, 104f, 171, 172-174,
176, 179, 188, 172
Salomonsson, Nils 82
Scarinius, Jonas 188
Schmalensee, Curt von 21, 29, 63, 175,
182f
Schröder, Georg (Jöran) 141-143, 157, 188
Schröderheim, Herman 31, 92, 100f, 143,
147, 150, 154f, 157, 183, 188, 154
Schullström, Isak 62, 68
Segerborg, Karl Hugo 41
Sejdelius, Bengt Gustaf 188
Sergel, Johan Tobias 27, 68f, 147, 151-153,
155, 164, 167, 174f, 179
Setterlind, Bo 106
Severin, Helfrid 51
Severin, Hugo 51
Sigfridus Canuti 188
Silverskiöld, Nils 92
Sirén, Anna Maria 106
Sirén, Yngve 103, 106
Sjöholm, Lars Alberg 188
Sjöö, Gunilla 108f

Smedberg, Wilhelm 53, 153
Spak, Nils 100, 188
Spak, Olof 100
Spihler, Mathias 119, 127, 192
Steuchius, Johannes (Jöns) 61, 70, 99f,
123, 126, 131, 136, 139f, 188
Straub, Friedrich 52f
Strokirk, Petrus 188
Stråhle, Peter 62
Styrman, Peter 108f
Sundberg, Anton Niklas 81-83, 101f, 188
Sundby, Olof 106
Sundvall, Carl Fredric 147
Svenaeus, Sven Carlsson 104, 188
Sveno Elfdalius 93-95, 114, 188, 94
Svensson, Aina 58
Sylvén, Stig 59
Söderblom, Nathan 164

Torstensson, Anna 108f
Uggla, Johan Gustav 155, 195
Ulrika Eleonora 119f
Unger, Abraham 101, 103
Vallée, Jean de la 119, 127, 140, 192
Wadensjö, Bengt 88, 98, 105-108, 188, 98, 107
Wagner, Richard 187
Waldenström, Anders Adolf 102, 162
Wallström, Margot 105, 107
Warneck, Niclas 52, 55
Went, Georg (Jürgen) Ernst 54
Westling, Axel 171, 173
Wikner, Pontus 72
Wingård, Johan Didrik af 95, 100, 168
Wrangel, Eric 136, 138
Wållgren, Allan 181
Wållgren, Monica 40
Wållgren, Per-Jan 8, 40, wwefterskrift, 212
Åberg, Anna-Stina 50, 58

Tegnér, Esaias 72
Tengblad, Elov 176
Tesch, Nils 182
Tessin, Nicodemus d ä 127
Ängman, Jacob 56
Tessin, Nicodemus d y 114, 127
Thingberg, Helena Elisabeth 54
Öhman, Erik 108f
Tholerus, Erik 127
Östling, Erik Engelbert 81-83
Tholerus, Thomas 141, 143, 145, 148, 150f,
153f, 157
Thomas Petri 188
Thorstensson, Anders 62, 161
Thörnqvist, Albert 160
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Gustaf Fröding is an author
from Värmland who wrote a
poem about Saul and David.

In 1909 the Bishop of Karlstad J A Eklund
wrote a hymn to the Swedish church.

Psalm 90:4. Time everlasting is
symbolized by the sign ”Bakthun” in Maya culture.

The lamb and the triumphal banner was the seal of
Karlstad diocese. John 1:29.

Here we see the Chinese sign KUE. This
reminds us of the mission in China
from the 16th to the 20th Century.

The sign AUM is Indian
and means The Highest.

John 6:9 Jesus provides
food for 5,000 men.

Rev 22:13. Jesus Christ is the first and
the last just as A and O are the beginning and the end in the Greek alphabet.

Hoc est (”This is my body”) The words
of Jesus in the Holy Communion.

The northernmost parish in the diocese is
Norra Finnskoga. Its church burned down
in 1968. A new church was built and on its
altar is this crucifix with God’s eye in the
middle with a crown of thorns around it.

The globe is a symbol for eternity and the
cross a sign of Jesus’ act of redemption.

The all-seeing eye is a symbol not
only of the god of Christianity but
also of the Egyptian sun-god.

Above the entrance to the interior of the
church there is a Tympanum relief
The monogram of Christ is in the middle and around
it are a number of small pictures. The tympanum re-

The crown of thorns is a sign for the
redeeming suffering of Jesus Christ.

lief was made in connection with the restoration of
1967-68 and its theme is
CHRIST IN THE HISTORY OF MANKIND
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The music depicted is from the
chorus Herzliebster Jesu from the
Passion of St Mathew by J S Bach.

The scarab is a symbol of
eternity in Egyptian religion.

The eagle has been the Värmland coat of arms since 1567.

The Värmland professor of history in Uppsala E G Geijer 1783-1847
represented both political liberalism and religious liberalism, which can
be seen in his book Människans historia (”The History of Man”).

Värmland and Dalsland constitute the diocese of
Karlstad. The Dalsland coat of arms is a bull.
Tingvalla changed its name to
Karlstad following a decision
made by King Karl XI in 1584.
The official stamp of the Geijersholm foundry, symbolizing the importance of iron mining in Varmland.

Martin Luther 1483-1546 designed his own
emblem, the Luther Rose. It has a black cross
in a red heart placed in a white rose.

The dove is a symbol for
the Holy Spirit.

Consecrational cross from the Lojsta
church in Gotland painted in the latter part of the 15th Century.

This is a Chinese emblem meaning both
children and philosophers. It’s a parallel to
the words of Jesus in Mt 18:1-5.

Luke 2:19 A monogram for Mary.

The nuns of the Order of St Bridget of
Vadstena carry a veil with five red crosses
representing Jesus’ five wounds.

The Värmland author and Nobel
Prize Winner Selma Lagerlöf
always used religious themes in
her writings, including her book
Jerusalem.

The picture illustrates a ram spitting lightning. It comes from
Dahomey on the western coast of Africa and is to remind us of
the work of the mission in that part of the continent.

The ship is a symbol for the church which sails
over the stormy seas towards the eternal shore.
This illustration is taken from the Sparlösa
Stone in Västergötland.

The figure illustrates the concept of
god in the Navajo tribe, an Indian
tribe in North America.

The three astrologists from the
East follow the star Mt 2:1-12.

A sketch by Leonardo da Vinci in 1489 of a church which is
to be built. The symbol indicates that Christian belief has
been the driving force for the preaching of the Word and
the building of churches over the whole world.

God as the creator of heaven and earth is
here symbolized by the globe with the four
elements fire, air, water and earth.
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Per Jan Wållgren
meddelar vid Carlstads-Gillets höstgille
den 21 november 2007 att han avser
stödja framställningen av en modern
dokumentation av Karlstads domkyrka.

Efterskrift – Postscrip

wider audience.

Domkyrkan i Karlstad var min barndoms- och uppväxttids kyrka
och jag har i egenskap av förtroendevald och som kyrkorådets ordförande samt som kyrkvärd tillsammans med min hustru i många
år kunnat följa såväl byggnadens öden som dess verksamhet.
Den faktiska kunskapen om domkyrkan har emellertid fram till
nu saknats därför att beskrivningarna har varit föråldrade och inte
funnits tillgängliga annat än antikvariskt. Besökaren har därför
inte fått någon tillfredsställande orientering om domkyrkan och
dess skiftande öden.
Därför tog jag i Carlstads-Gillet hösten 2007 initiativ till att en
bok om domkyrkan skulle utarbetas. Min önskan var att boken på
ett väldokumenterat sätt skulle skildra domkyrkans historia och liv.
Under åren som kyrkorådets ordförande hade jag återkommande samtal med domprosten Harry Nyberg om att han skulle skriva boken eftersom han är kyrkohistoriker. Han är nu emeritus och
min önskan har nu blivit verklighet.
Vidare önskade jag att gillesbrodern och dåvarande åldermannen i Carlstads-Gillet Per Berggrén skulle förse boken med att rikt
och vackert bildmaterial. Han lovade att åta sig uppdraget.
Slutligen önskade jag att boken skulle ingå i Carlstads-Gillets
skriftserie.
När jag nu ser boken färdig efter fem års intensivt arbete kan jag
konstatera att mina tre önskningar har gått i uppfyllelse och att den
med sin förkortade sammanfattande text på engelska även kan vara
en attraktiv och värdig gåva i alla sammanhang.

Per Jan Wållgren

Per Jan Wållgren

announces at the autumn meeting of Carlstads-Gillet on 21 November 2007 that he
intends to support production of a modern
documentation of Karlstad Cathedral.
When I was growing up, Karlstad Cathedral was the church I attended, and in my later years,
both as chairman of the church council and as churchwarden, I have been able to follow the
fate of this building and the activities performed here.
The history of the cathedral has not been widely available, however, other than in older,
rather obscure manuscripts. Visitors have not therefore been able to gain a satisfactory account of the story of the cathedral.
In 2007 therefore I suggested to the Carlstads-Gillet society that we take the initiative to
produce such an account. My wish was to produce a book that fully documented the cathedral and its history.
During my time as chairman of the church council I often said to Dean Harry Nyberg
that as a church historian he was the right person to write such a book. Dean Nyberg has
since become emeritus and my hopes have been realized.
It was also my idea that Per Berggrén, alderman and a member of the Carlstads-Gillet
society, should provide the book with some beautiful pictures. He promised to do so.
Finally, I hoped that the book would be included among the books published by Carlstads-Gillet.
With the book now completed after five years of intensive effort, I can see that my three
wishes have been fulfilled. The English summary also means that the book can reach a much
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Per Berggrén
Carlstads-Gillets ålderman åren
2005-2011, bokens redaktör, fotograf och grafiske formgivare.

Efterskrift – Postscrip
Vid Carlstads-Gillets höstgille den 21 november 2007 framförde
karlstadsprofilen och hedersgillesmedlemmen Per Jan Wållgren att
han ville medverka till att göra en modern dokumentation av Karlstads domkyrka. Detta var inledningen till ett djupgående och omfattande forskningsarbete som lett till att i bokform visa och peka på
några av kyrkans klenoder och på dess långa historia.
I egenskap av Carlstads-Gillets dåvarande ålderman tog jag självfallet emot detta initiativ med öppna armar och såg det som ett
stort hedersuppdrag att med nytagna fotografier få medverka i boken och att få ge den en tilltalande layout. Att boken skulle upptas i Carlstads-Gillets skriftserie var en självklarhet. Den fick nummer 40.
När nu boken efter fem års intensivt arbete ligger färdigtryckt
på bokhandlarnas diskar kan jag konstatera att Per Jan Wållgren
genom sitt intresse för Karlstad och kyrkan lärt oss karlstadsbor
mycket nytt om vår domkyrka. Till honom och till de övriga som
på olika sätt stött projektet framför jag från Carlstads-Gillet ett
stort och varmt tack.

Alderman of Carlstads-Gillet,
2005-2011, the book’s editor, photographer and graphic designer.
At the meeting of the Carlstads-Gillet society on 21 November 2007, Per Jan Wållgren, an
honorary member of the society, expressed his willingness to contribute to the production of a
modern documentation of Karlstad Cathedral. This was the starting point for some extensive
research into the treasures of the cathedral and its long history.
In my then role as alderman of Carlstads-Gillet I welcomed this initiative with open arms
and was honoured to take some new photographs and manage the layout of this book, which
will be included in the publications of the Carsltads-Gillet society.
Now that the book has reached the bookstores after five years of hard work I can confirm
that, through his interest in Karlstad and its principal church, Per Jan Wållgren has been
able to teach the people of Karlstad a great deal about their cathedral. Carlstads-Gillet would
like to extend a large thank you to him and to the others who have participated in the project.
Per Berggrén

Per Berggrén
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Carlstads-Gillet och Stifthistoriska Sällskapet känner en stor glädje över att en
bok om Karlstads domkyrka ingår i våra respektive skriftserier.
Vi vill framföra ett stort tack till Per-Jan Wållgren, Harry Nyberg, Per Berggrén
och övriga, som på annat sätt medverkat till bokens tillblivelse.

Carlstads-Gillet
Monica Elgh
Ålderman

Stiftshistoriska Sällskapet
Stig Lövenspets
Ordförande
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Klanger från Karlstads domkyrka
Klockor och klockspel samt kör- och orgelmusik
komponerad av domkyrkoorganister i Karlstad.
Medverkande:

Karlstads Motettsällskap
Domkyrkoorganist Hans Nordenborg, körledare och orgelsolist

8

Fädernas kyrka
Nr 169 i 1937 års psalmbok (J.A.Eklund/G.Aulén, 1909)

Domkyrkokantor Eneken Berglund, orgelackompanjemang i nr 5,6,7 och 14
Inspelat i Karlstads domkyrka 17-18 juni 2012

KLOCKSPELET

9

KÖR A CAPELLA

Med Jesus fram i de bästa åren
Text: Sv Ps 283, vers 1,4 och 7. J.A.Eklund 1909.
Musik: Otto Nordlund 1937

av Alexander Häggström, Stockholm

10 KORORGELN

O Gud, du av barmhärtighet
Orgelkoral över Sv Ps 346
Arrangemang: Olle Ljungdahl
1

TIMSLAGKLOCKAN (1869)

2

LILLA KLOCKAN (1866)

3

MELLANKLOCKAN (1913)

4

STORA KLOCKAN (1913)

5

KÖR och KISTORGELN

Så kommer jag, min Gud, i Jesu namn rätt glader
Text: 1695 års Psalmbok. Originalet har text av Dijkman
Musik: Lüdert Dijkman. ”Lamentum eller En Sorge-Music” 1685
6

KÖR och STORA ORGELN

Laudamus
Text: Mässordinariet
Musik: Claes Wilhelm Rendahl. 1897 års mässbok
7

KÖR och STORA ORGELN

Pingstdagen
Text: C.D.af Wirsén
Musik: C.W.Rendahl. Tio sånger ur ”Kristna Högtids- och Helgedagar”

220 k a r l s t a d s d o m k y r k a

11

KORORGELN

Vi tacke dig så hjärtelig
Orgelkoral över Sv Ps 492
Arrangemang: Olle Ljungdahl
12 KLOCKSPELET

Min själ, du måste nu glömma
Sv Ps 440 (H.Spegel/E.Liedgren/Svensk folkmelodi)
Arr. efter en körsats av Olle Ljungdahl
13

STORA ORGELN

Intrada Trinitatis
Festmusik över Introitus till Heliga Trefaldighets dag
Musik: Yngve Sirén. Komponerad till Domkyrkans 250-årsjubileum 1980
14 KÖR + STORA ORGELN

Cantus Trinitatis
Text: Introitus till Heliga Trefaldighets dag
Musik: Yngve Sirén. Komponerad till Domkyrkans 250-årsjubileum 1980
15 KLOCKRINGNING (Alla klockorna)

Klanger från Karlstads domkyrka
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Cd-skiva med musik från domkyrkans
instrument och körer på pärmens insida.

The inside cover contains a CD featuring music
played on the cathedral’s instruments.

Den första kyrkan i Karlstad, eller Tingvalla som staden hette
då, byggdes på 1200-talet och låg vid Klarälven. År 1647 blev
Karlstad stiftsstad och kyrkan vid älven blev domkyrka. Efter
otaliga översvämningar och bränder byggdes en ny kyrka med
namnet Friedrichs kyrka på Lagberget. Den invigdes 1730. Ytterligare bränder, den senaste 1865, och omgestaltningar under närmare 300 år och med vitt skilda målsättningar är en spännande tidsresa. Domkyrkan i dag har
en modern form som vilar på traditioner från
1700-talet.

The first church in Karlstad, or Tingvalla, as the
town was called at the time, was built in the 13th
century and was located beside the Klarälven river.
In 1647 Karlstad was proclaimed a diocese and
the church beside the river became a cathedral. After numerous floods and fires, a new church, called Friedrich’s church, was built at Lagberget in the
town. It was inaugurated in 1730. More fires, the
most recent in 1865, and reconfiguration with
widely differing aims over almost 300 years,
have made for a fascinating narrative. In
its current form the cathedral rests upon
traditions from the 18th century.

Boken är ett omfattande historiskt
verk och en rikt illustrerad beskrivning av domkyrkan i Karlstad år
2010.
Per Jan Wållgren
Harry Nyberg
Per Berggrén

This book provides an extensive
history and a richly illustrated
description of Karlstad Cathedral in 2010.

Bilden visar domkyrkans
korkåpa från 1987.
ISBN 978-91--976895-3-3
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Streckkod

