
 

 
 
 
 

Vågmästarbostaden i Karlstad  
 

 

Lovisa Smedberg  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                              
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vågmästarbostaden i Karlstad 
 
 
 
 
 

Lovisa Smedberg 
 
 
 
 
 
 
 

Handledare: Agneta Thornberg Knutsson 
 

Bebyggelsehistorisk studie, 7,5 hp 
Bebyggelseantikvariskt program, årskurs 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GÖTEBORGS UNIVERSITET  Institutionen för kulturvård 2008
     

 



Innehåll 

1 Inledning ..................................................................................................................................... 2 
1.1 Bakgrund .................................................................................................................................... 2 
1.2 Syfte ........................................................................................................................................... 3 
1.3 Problemställning ........................................................................................................................ 3 

1.4 Avgränsning ............................................................................................................................... 3 
1.5 Metod ......................................................................................................................................... 3 
1.6 Källmaterial ................................................................................................................................ 4 
1.7 Tidigare forskning ...................................................................................................................... 5 
1.8 Teoretisk ansats .......................................................................................................................... 5 

 

2 Vågmästarbostaden i Karlstad idag ......................................................................................... 7 
2.1  Exteriör...................................................................................................................................... 7 

2.2 Interiör ...................................................................................................................................... 11 

 

3 Vågmästarbostadens historia .................................................................................................. 20 
3.1 Järnvågen och Vågmästaren ..................................................................................................... 20 
3.2 Vågmästarbostaden som privatbostad ...................................................................................... 22 

3.3 Vågmästarbostaden blir scoutstuga .......................................................................................... 27 

3.4 Vågmästaren exploateras ......................................................................................................... 28 

 

4 Slutdiskussion ........................................................................................................................... 32 
 

5 Sammanfattning ....................................................................................................................... 34 
 

6 Käll- och Litteraturförteckning .............................................................................................. 36 
Tryckta källor och litteratur ........................................................................................................... 36 
Otryckta källor ............................................................................................................................... 36 

Arkiv ........................................................................................................................................... 36 
Internet ....................................................................................................................................... 36 

Informanter ................................................................................................................................ 37 

 

7 Bildförteckning ......................................................................................................................... 38 
 



2 

 

1 Inledning 

En tidig morgon i mars år 2008 besöker jag för första gången Vågmästarbostaden.  Efter att ha tagit 

mig förbi byggarbetare och grävskopor dyker huset upp inklämt mellan höghus, containrar och 

diverse byggmaterial. Alla fönster är igensatta med plywoodskivor och precis framför huset 

schaktas det sand och grus. Efter att ha tagit mig fram till dörren och låst upp möts jag, aningen 

förvånad, av värme. Huset är inte alls kallt och tomt som jag förväntat mig. På grund av att alla 

fönstren är övertäckta och belysningen består av lysrör blir upplevelsen att huset är lite instängt och 

murrigt, men inte tomt eftersom alla rum på nedervåningen är fyllda med byggmaterial. Alla ytor, 

både väggar och golv, är smutsiga och i de flesta rum ligger glassplitter på golvet, detta trots att inga 

fönsterrutor saknas.  

 

Vågmästarbostaden i Karlstad är idag en av de få byggnader som är bevarade efter branden som 

ödelade stora delar av staden år 1865. Idag står byggnaden som en solitär mellan trafikleder och 

moderna höghus. Vågmästarbostaden har under årens lopp varit en symbol för handel och industri. 

Vågmästaren var den som övervakade järnvågen, en stor symbol för Karlstads ekonomi och handel. 

Idag är både järnvågen och våghuset borta och Vågmästarbostaden står ensam som minne över 

dessa verksamheter.  

 

1.1 Bakgrund 

Denna uppsats har gjorts inom kursen Bebyggelsehistorisk studie på 7.5 hp under 

Bebyggelseantikvarieprogrammets andra år vid Göteborgs Universitet vårterminen år 2008. 

 

Att välja en byggnad i Karlstad kändes naturligt eftersom jag har växt upp i Värmland. 

Byggnadsantikvarierna på Värmlands museum och stadsbyggnadsantikvarien i Karlstad 

kontaktades för förslag på intressanta objekt. Ett av förslagen från båda håll var 

Vågmästarbostaden, eftersom huset vid denna tidpunkt hade en rivningsansökan hängande över sig. 

Aktualiteten i byggnaden och min egen okunskap om den gjorde att jag bestämde mig för att välja 

just detta hus. När arbetet med uppsatsen började hade rivningsansökan avslagits, men ämnet var 

fortfarande högst aktuellt. 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utföra en bebyggelsehistorisk undersökning med ett vetenskapligt 

förhållningssätt till olika slag av källmaterial, och att utreda hur Vågmästarbostaden har utvecklats 

och sett ut under historien. 

 

1.3 Problemställning 

Problemställningen för denna uppsats är att utreda hur användbara olika källmaterial är för olika 

bebyggelsehistoriska frågeställningar. Speciell tonvikt har lagts på att se om eller hur källmaterialen 

kan berätta om Vågmästarbostadens utveckling och utseende under historien. 

 

1.4 Avgränsning 

I arbetet med denna uppsats har tonvikten lagts på byggnaden och dess utveckling. Byggnadens 

invånare, verksamheter och omgivning har inte legat i fokus, även om dessa områden ytligt berörs. 

På grund av tidsramen som getts för uppsatsen har vissa arkiv inte undersökts. T.ex. har inte 

Hamnstyrelsens arkivmaterial gåtts igenom. I deras räkenskaper finns antagligen uppgifter om 

huset. Istället har en sekundärkälla till detta material använts. Inte heller Fastighetskontoret i 

Karlstads arkiv har gåtts igenom, och här kan eventuellt vissa uppgifter finnas. 

 

1.5 Metod 

För att uppnå syftet har olika sorters källmaterial använts. Olika arkiv, bl.a. Värmlandsarkiv, 

Karlstads Kommunarkiv och Värmlands museums arkiv, har använts för att försöka hitta skriftliga 

källor till hur huset har förändrats. Hos Värmlandsarkiv gicks fastighetsdeklarationerna för år 1928, 

1938, 1952 och 1957 igenom. Sökningar i Wermlands Brandstodsbolag gjordes också. På grund av 

tidsramen fanns bara möjlighet att i brandförsäkringshandlingarna gå in och leta i de år som 

brandförsäkring meddelats enligt fastighetsdeklarationerna, och i detta material hittade jag inga 

uppgifter om Vågmästarbostaden. På kommunarkivet sökte jag efter äldre bygglovshandlingar, men 

detta fanns inte. Hos Värmlands museum hittades ett foto från 1919, men inga skriftliga källor. 

Fotot kunde användas för att jämföra med byggnadens utseende idag, för att på så sätt kunna säga 

vad som skett sedan fotot togs och besvara vissa frågor som ställdes vid byggnadsundersökningen. 

Från Karlstads Stadsbyggnadskontor och Lantmäteriavdelningen fick jag tillgång till detaljplaner 

och kartor, för att se hur omgivningen och situationsplanen har förändrats, samt fastighetens 
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eventuella lagskydd.  

 

För att utreda vad som hände i huset när sjöscouterna disponerade det har jag gjort en intervju med 

Karlstads Sjöscoutkårs kassör. Intervjun ägde rum i Vågmästarbostaden.  

 

Ett stort fokus har lagts på byggnaden. Omständigheterna för en ordentlig byggnadsundersökning 

har varit bra, eftersom huset idag står obebott och det har funnits möjlighet att noga studera både 

interiör och exteriör under NCC:s arbetstider. Många timmar har tillbringats i huset med att leta 

efter spår som kan berätta om husets historia. 

 

1.6 Källmaterial 

Arkivmaterial är ett mycket komplext och omfattande källmaterial att använda sig av. Att leta i 

arkiv är både tidsödande och leder till både positiva och negativa resultat. Att gå igenom alla 

presumtiva arkiv där Vågmästarbostaden skulle kunna vara omnämnd i någon form är ett mycket 

tidsödande arbete. Inom tidsramen för denna uppsats har bara funnits möjlighet att gå igenom 

arkivmaterial som kan ha en direkt koppling till byggnaden. Dessa är t.ex. bygglovshandlingar, 

fastighetsdeklarationer, stadsplaner, planbeskrivningar etc. För Vågmästarbostaden fanns inga 

bygglovshandlingar, en upptäckt som inte var särskilt överraskande då huset inte ser ut att ha blivit 

särskilt mycket ombyggt sedan bygglovskrav infördes. I Landskontorets arkiv hos Värmlandsarkiv 

fanns fastighetsdeklarationer. Dessa gav varierande mycket information, den som gav mest var 

deklarationen för 1957 där ägaren räknar upp ett stort antal renoveringar som gjorts i huset. 

Fastighetsdeklarationer kan se mycket olika ut, och möjligheterna för deklaranten att göra en 

detaljerad beskrivning av huset och dess tomt finns, men det har vad jag kunnat se inte varit vanligt 

att man fyllt i alla kolumner i deklarationerna. Ett problem som jag ställdes inför i arbetet med 

deklarationerna var att de bestod av flera volymer lösa papper, lagda i ordning efter område. En god 

kännedom om Karlstads stadsdelar var därför till god hjälp. Ett annat problem var hur tendensfria 

uppgifterna som lämnats är. Även om tidsnärheten är bra måste man tänka på orsaken till att källan 

framställts. Eftersom deklarationen är underlag till taxeringen och det är deklaranten själv som 

fyller i blanketten, kan lätt tänkas att deklaranten försöker styra taxeringen till en låg summa, t.ex. 

överdriva rummens litenhet, renoveringsbehov etc.  

 

Fotografiet från Värmlands museum från år 1919 har använts för att visa på vad som finns kvar än 

idag, och vad som skett sedan fotot togs. Detta fotografi har varit till stor hjälp när undersökningar 

av själva byggnaden har frambringat hypoteser om hur det har sett ut. Hypoteser som sedan kunnat 



5 

 

bekräftas genom fotografiet.  

 

Två olika sekundärkällor har använts i arbetet med denna uppsats. Den ena är en minnesskrift om 

Karlstads Hamn av Reinh. Geijer från 1938. Denna är oberoende på det sätt att den grundar sig på 

hamnens arkivmaterial. Den tar upp både negativa och positiva aspekter om hamnen och hur 

bolaget har skötts. Den andra sekundärkällan som använts är Det gamla Carlstad av Mats Ronge 

från 1958. Denna bok har jag använt mig av för att få en första inblick i husets historia, och det är 

också denna bok det oftast refereras till i samband med Vågmästarbostaden. Denna skift är dock 

mycket problematisk då det inte finns några källhänvisningar, vilket gör att alla uppgifter är 

obekräftade. 

 

En intervju med kassören i Karlstads Sjöscoutkår har också genomförts. Hon har haft en direkt 

koppling till byggnaden genom sitt arbete i föreningen. Intervjun bekräftade i många fall de 

förändringar som fastslagits i undersökningar av byggnaden, men gav också en fylligare bild av hur 

huset användes under senare delen av 1900-talet. Eftersom huset idag står tomt var det värdefullt att 

få en förståelse för hur huset har sett ut när det var ”bebott”.  

 

Byggnaden har utgjort en värdefull del av källmaterialet. På grund av byggnadens aktuella tillstånd 

har det gått att se flera underliggande tidslager i de flesta rum. Även i de rum som inte har ett mer 

akut renoveringsbehov syns gamla tidslager under radiatorerna etc. Undersökningarna av huset har 

gett svar på många av de frågor som ställts genom de skriftliga och fotografiska källmaterialen, och 

vice versa. 

 

1.7 Tidigare forskning 

Vågmästarbostaden nämns i ett flertal facklitterära böcker om Karlstad. Bl.a. skriver Mats Ronge  

ett litet stycke om byggnaden i sin bok Det Gamla Karlstad. Även i böcker som främst handlar om 

Karlstads hamn nämns byggnaden. Byggnaden finns även med i Karlstads Arkitekturprogram, men 

uppgifterna där stödjer sig på sekundärkällor. År 2000 gjordes på uppdrag av NCC en 

examensuppsats på Byggingenjörsprogrammet på Karlstad Universitet som handlade om 

Vågmästarbostaden. 

 

1.8 Teoretisk ansats 

I en bebyggelsehistorisk studie har forskaren alltid flera olika källmaterial att förhålla sig till, 
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skriftliga, muntliga och byggnaden själv. Som forskare och människa har man alltid mer eller 

mindre stora förväntningar och förkunskaper om en byggnad. Paul Connerton menar i sin bok How 

societies remember att vår kunskap om historien påverkar vår uppfattning och erfarenhet av 

nutiden.
1
 Uppfattningen om Vågmästarbostaden beror på vad vi vet om dess historia, och denna 

kunskap används i beslutsunderlag vid t.ex. renoveringar eller rivningar etc. Därför är det viktigt att 

forskningen vilar på en vetenskaplig grund. Connerton menar också att när en historiker bedriver 

forskning arbetar denne med spår som har lämnats kvar.
2
 När dessa spår betraktas som bevis för 

något har man gett dem betydelse utöver att vara spår, nu är de bevis för någonting, i detta fall ett 

hus. Men dessa bevis kan inte tas för givna utan måste testas. Detta måste en forskare alltid tänka på 

under forskningen och ifrågasätta de uppgifter man får fram. I Vågmästarbostadens fall finns t.ex. 

uppgifter om platsens betydelse för Karlstads historia, detta diskuteras vidare i slutdiskussionen.  

 

Peter Aronsson skriver i boken Historiebruk –att använda det förflutna, att man genom 

historieskapande kan ge mening till verkligheten genom att fragment sätts in i ett sammanhang.
3
 

Genom att strukturera skeenden i det förflutna i historieskapandet kan vi förstå sammanhang och 

orsak ↔ verkan. När det gäller Vågmästarbostaden så sker det en process när husets förflutna 

struktureras upp i en historieskrivning. Husets förflutna kan lättare förstås genom att sammanhang 

och konsekvenser tydliggörs. På detta sätt kan den bebyggelsehistoriska studien ge svar på varför 

Vågmästarbostaden utvecklats på det sätt den gjort, och varför den befinner sig i den situation av 

oviss framtid som huset gör idag. 

                                                 
1
 Connerton, P. (1989) s.2 

2
 Ibid. s.13 

3
 Aronsson, P. (2004), s.57 
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2 Vågmästarbostaden i Karlstad idag 

Vågmästarbostaden ligger i sydöstra utkanten 

av Karlstads centrum, i stadsdelen 

Herrhagen, nära både inre och yttre hamn. 

Byggnaden ligger idag precis bredvid en stor 

trafikled, Hammaröleden, och nybyggda 

höghus. Byggnaden har inte längre någon 

trädgård utan planen framför huset är belagd 

med grus.   

 

Fastigheten ägs och förvaltas idag av NCC 

AB som också äger området runt 

byggnaden.
4
 NCC köpte området 1998 i 

exploateringssyfte och har sedan dess byggt 

flerbostadshus på den omkringliggande 

marken. Sedan sjöscouterna flyttade ut ur 

Vågmästarbostaden på 2000-talet har 

byggnaden stått tom. Fastighetsbeteckning är 

idag Vågmästaren 1. 

 

2.1  Exteriör 

Vågmästarbostaden är ett timrat hus med gul 

brädfodring och vita knutlådor. Huset är 

byggt på en stengrund. Det syns att huset har 

stått där en längre tid eftersom hela 

byggnaden lutar en aning, och betraktaren 

kan se att huset blivit målat många gånger 

eftersom färgen ligger tjock över kanter och 

profiler. Knutarna är även de fodrade med lockpanel, med tre brädor mot varje fasad. Alla knutar ser 

likadana ut förutom de på sydsidan som har en profilerad list i överkant. 

 

                                                 
4 Fastighetsregistret  

Bild 1. Översiktskarta över Karlstad, Vågmästarbostaden 

markerad. 

Bild 2. Dagens situationsplan över Kanikenäset och 

Vågmästarbostaden. 
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Byggnaden är rektangulär och har en veranda mot söder. Mot norr, där ingången idag ligger finns 

ett femsidigt trapphus som innehåller tambur, innertrapp och toalett. Taket är ett sadeltak belagt med 

svart plåt som idag har antagit en bronsfärgad kulör på grund av rost. Huset har inga hängrännor, 

utan takplåten har formats som en fotränna vid takfoten. Trapphuset täcks av ett litet fyrkantigt 

pulpettak, verandan har ett liknande tak. Byggnaden har två skorstenar som är utkragade och 

beklädda med plåt. På ett fotografi från 1919 har skorstenarna samma form som idag, men är 

uppbyggda av tegel, se bild s.22. Vindskivorna består idag av en tunn plåt i vitt.  

 

Byggnaden har idag 16 kvadratiska fönster varav tre är helt igensatta med panel. Alla de övriga 

fönstren förutom två är igensatta med plywoodskivor, och därför kan inte fönstren ses utifrån. 

Inifrån kan man dock se att alla fönster i den ursprungliga byggnadskroppen är likadana. Det är 

tvåglasfönster i två ramar med en kraftig mittpost och en smal spröjs i mitten av varje fönsterruta. 

Ram och karm är vita. Fönstret på trapphuset består av ett halvt sådant fönster.  

 

Norra sidan av Vågmästarbostaden 

är täckt med lockpanel över hela 

fasaden. Längst ner sitter en 

horisontal planka, och en vattbräda 

som inte löper över trapphuset. 

Fasadens vänstra del delas upp av en 

horisontal list mellan över- och 

nedervåning, som ett mycket smalt 

våningsband, eller som en vattbräda.  

Norra sidan är idag den sida där 

ingången är placerad. Ytterdörren är 

placerad på vänster sida av trapphuset och framför dörren finns en trappa i betong med tre 

trappsteg. I avsatsen efter det tredje trappsteget finns ett nedsänkt galler. Ytterdörren är brun och har 

en kvadratisk fönsterruta med klart glas. Under glasrutan sitter dekorativa lodräta trälister över hela 

dörrbladet. Dörren är tvådelad och till vänster sitter ett smalare dörrblad som kan öppnas vid behov.  

Ett tak som sticker ut ovanför dörren hålls uppe av vita stödben som är utsnidade och ser ut ungefär 

som en klammer. Detta lilla tak är belagt med en mycket tjock svart färg. Ovanför taket finns ett 

långsmalt fönster. Fönstret har mycket smala vita foder. På trapphusets högra sida syns i springorna 

i lockpanelen att det tidigare har suttit ett motsvarande fönster även här. Längs trapphusets vänstra 

hörn och mot huset på höger sida ligger stuprör som är målade i samma färg som huset. Även vid 

fasadens båda knutar sitter vita stuprör med trattliknande överdelar. Stuprören på knutarna är 

Bild 3. Norra fasaden. 
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placerade på den översta av de tre vita lockpanelbrädorna som klär in knutlådorna på husets hörn.  

 

Den norra fasaden har haft fyra stora kvadratiska fönster symmetriskt placerade. Idag är fönstret på 

nedervåningen till höger helt igensatt med lockpanel. Men den släta nedre delen av fönsterfodret, 

fönsterbrädan och det utkragade och profilerade överstycket finns fortfarande kvar och är idag 

gulfärgade. Alla nuvarande fönster har vita släta foder. Fönstren på övervåningen har dessutom vita, 

utkragade och profilerade överstycken med en gulmålad, överliggande list. Alla fönsterbrädor är 

mycket korta och i vit plåt eller trä. Ovanpå det igensatta fönstret sitter en brandstege i svart som 

går upp till det övre fönstret. Till höger om denna, precis bredvid trapphuset sitter ännu en svart 

brandstege, som leder ända upp till taket. 

 

Vågmästarbostadens östra gavel 

vänder sig mot Hammaröleden och 

en cykelväg. Där övervåningens 

innertak ligger syns i östra fasaden en 

list som ser ut som en vattbräda. 

Ovan denna list är brädfodringen 

lockpanel, och nedanför slät, 

liggande panel. Längst ner mot 

grunden ligger en grövre horisontal 

bräda. I övre gaveln kan man se att 

lockpanelen i mitten, nedanför 

taknocken, utgörs av nyare plankor. 

Dessa har nämligen skarpare kanter och färgen är inte lika tjock. Detta beror på att det sitter ett 

fönster under denna nyare lockpanel, som satts igen. Fönstret kan ses från vinden. Ovanpå de vita 

knutarna tittar taktassarna fram i gult.  

 

Östra fasaden har idag fyra fönster symmetriskt placerade. Alla fönster har profilerade fönsterfoder 

över och på sidorna av fönstren, och en kort vit fönsterbräda i plåt eller trä. Övervåningens fönster 

har fyra 90° krokar runt vardera fönster, två på sidorna och två i överkant. Dessa krokar kan ha haft 

något med markiserna att göra, som syns på ett foto från 1919. Markisernas storlek stämmer 

överens med krokarnas placering, se bild s.22. Mellan fönstren går två vitmålade knutlådor upp till 

våningsbandet. Dessa är vitmålade på den yttersta plankan. Precis till vänster om den högra 

knutlådan sitter ett stort ventilationshål som leder in till pannrummet. 

 

Bild 4.  Östra fasaden. 
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Södra fasaden var ursprungligen husets framsida. Mellan över och nedervåning finns i fasaden en 

profilerad list som ett våningsband. Våningsbandet har en överliggande list i plåt. Ovanför detta är 

brädfodringen locklistpanel och under denna är fasaden täckt av liggande panel. Panelen avslutas i 

nederkant med en grövre bräda. På 

södra fasaden finns resterna av 

verandan, som idag är inklädd med 

gulmålade masonitskivor. På västra 

sidan av denna sitter en dörr. Verandan 

har idag ingen ingång till huset sedan 

denna har satts igen. Inne på verandan 

står idag en gammal oljetank och hela 

utrymmet är inklätt med gipsskivor. På 

tanken finns skrivet med blyerts ”olja” 

och en lista med datum, det första 

”30/4-93” och det sista ”29/8-97”. Inne på verandan kan det tidigare utseendet spåras, t.ex. finns 

grå-vita dekorativt avfasade pelare närmast huset. På utsidan av verandan finns hål i masoniten där 

de underliggande fönstren kan skönjas. Dessa fönster liknar de övriga på huset, men har två spröjs 

mellan tre fönsterrutor. Verandans knutar är täckta med smala vita brädor och taket är belagt med 

svart plåt. Ovanför verandan har tidigare funnits en balkong, som bl.a. finns med på fotografiet från 

1919, se bild s.22. Idag syns spåren av balkongen i locklistpanelen. Ovanför verandan har listerna 

skarpa kanter, medan listerna på högra och vänstra delen av fasaden är runda. Fasaden accentueras 

av två vita pilastrar som reser sig upp ovanför verandan. Pilastrarna sträcker sig från verandans tak 

till takfoten. Kapitälen består av en utkragad och profilerad list som går över hela fasaden och över 

knutarna. Pilastrarna är täcka med slät panel. Längs hela takfoten, precis ovanför listen sitter 

konsoler i snickarglädje. 

 

Knutarna på södra sidan är liksom de andra knutarna täckta med vit lockpanel. Två stuprör med 

trattformade överstycken sitter på knutarna. På verandans högra knut sitter ett stuprör som är 

smalare och mindre än de övriga.  

 

Den södra fasaden har fyra kvadratiska och symmetriskt placerade fönster. Alla fönsterfoder är vita 

och profilerade med korta vita fönsterbrädor i plåt eller trä. Övervåningens fönster har också högre 

överdelar i fönsterfodret, där det sitter två krokar vid vardera fönster, i likhet med de i östra fasaden. 

 

Västra gaveln ligger mot de nybyggda höghusen och parkeringsytor. Hela gaveln är beklädd med 

Bild 4. Södra fasaden 
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lockpanel. Vid övervåningens 

innertak sitter en horisontal planka 

som ett våningsband, med en 

vattbräda i överkant. En vattbräda 

sitter också i gavelns nederkant, 

även där ovanpå en horisontal bräda. 

Liksom i den andra gaveln kan man 

här se att lockpanelen i övre gavelns 

mitt, under taknocken, har lagts till 

senare när fönstret på vinden sattes 

igen. Taktassarna sticker ut som 

trekanter vid gavelns övre hörn, 

dessa ligger gulmålade ovanpå de vita knutarna.  

 

Gaveln har idag fyra fönster symmetriskt placerade. De två fönstren på nedervåningen är båda helt 

igensatta med panel och däröver en masonitskiva, allt gulmålat. Även fönstrens utkragade och 

profilerade över- och understycken är gulmålade. På övervåningens fönster är de utkragade och 

profilerade över- och understyckena vitmålade, liksom de släta fönsterfodren. Mellan fönstren går 

två lodräta knutlådor, vilka är vitmålade på den yttersta plankan. De sträcker sig upp till 

våningsbandet där de avslutas med en vit träbit i form av ett litet pulpettak. 

 

2.2 Interiör 

Innanför ytterdörren finns tamburen och 

trappan som svänger upp till höger. Genom en 

slät vit dörr rakt fram ligger hallen. Dörren har 

gångjärn som drar ihop sig själva, men är 

uppsatt med ett snöre. Golvet i hallen är täckt 

med en grön melerad plastmatta, och i vissa 

delar av rummet finns en golvlist som är slät 

och vit. Väggen är inklädd med spontad, 

omålad träpanel som inte går ända upp till taket 

utan lämnar ca 4-5 dm. kvar som är vitmålat. 

Bröstningen ser inte klar ut och avslutningen på 

plankorna är ojämn. Till vänster bakom dörren 

Bild 5. Västra fasaden 

Bild 6. Planlösning nedervåningen 
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finns ett stort vitt träskåp som gömmer proppskåpet. I detta finns spåren kvar efter en gul-beige 

pärlspontspanel. Till höger i rummet finns en vit hög och smal radiator. Alla dörrfoder vid dörrarna i 

hallen är vita och profilerade i olika hög grad. Längs taket går flera vitmålade rör i olika storlekar. 

Taket är täckt av vita masonitskivor och avslutas med en slät vit rundad list.  

 

Under trappan till övervåningen finns ett litet utrymme 

bakom bröstningen.  Utrymmet är ca. 1m² och inklätt 

med tapetbitar med fem olika mönster. Väggen och 

snedtaket mot trappan är inklädda med gipsskivor. Vid 

en närmare titt på den motsatta väggen syns det att det 

står någonting på några brädor som inte är tapetserade. 

Det är en försäljningslista som skrivits med blyerts. 

Det står ”sålt ägg 1873” och därefter en uppräkning, 

bl.a. ”20 tjog”. Enheter följs av ord som är svårlästa, 

men som antagligen är namn på köparen. En lista på 

den andra brädan räknar upp hur mycket ”hemtjernat 

smör” som gjorts i huset. Det står fler ord på brädorna 

men vid en målning har en pensel tömts på färg på 

brädorna och flera av orden har täckts av ett mycket 

tunt lager grå färg. Kanske har detta tidigare varit dörren till skrymslet som skulle ha kunnat tjäna 

som skafferi, men det finns inget skriftligt eller fotografiskt källmaterial som behandlar skrymslet 

under trappan.  

 

Till vänster om hallen genom en vit slät 

dörr ligger ett kök. Inne i köket står flera 

kollin med byggnadsmaterial inklädda i 

wellpapp och det är svårt att ta sig fram i 

rummet. Golvet är täckt av en plastmatta 

i melerad beige. Väggarna är täcka med 

en vitmålad glasfiberväv, i mitten 

dekorerad med en bård som är 

spräckelmålad i ljusblått. Detta är samma 

blå färg som alla lister och fönsterfoder, 

som alla är släta, också är målade i. Till 

vänster innanför dörren finns en kort diskbänk med två diskhoar. Ovanför denna finns ett skåp som 

Bild 8. Köket på nedervåningen 

Bild 7. Skrymslet under trappan 
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skulle ha haft skjutluckor, men dessa är borttagna. Skåpen är vitmålade på utsidan. Under 

diskbänken finns ett skåp med omålad lucka i trä. På väggen innanför detta skåp syns spåren av en 

gammal beige träpanel. I vinkel mot diskbänken finns en omålad träbänk med träskiva. Längre bort 

på denna vägg finns också rören till fjärrvärmen. Rummet har två fönster; åt norr och åt väster. 

Under det norra fönstret, bakom bänken, sitter en vit radiator. Taket är täckt med vita masonitskivor 

och har några fuktfläckar. Taklisten är tunn och vit. Om man fortsätter in i köket finns en dörr till 

höger som leder till ett långsmalt rum. Dörren har fem speglar mot köket, och denna sida är ljusblå. 

Andra sidan på dörren är slät och vit. Rummet innanför dörren är vitmålat, men är mycket sotigt 

och luktar olja. Skyfflar, verktyg, och en smutsig gammal skjorta hjälper till att visa att detta rum 

har varit pannrum. Idag sitter fjärrvärmeskåpet här.  

 

Rakt fram från hallen finns en vit 

spegeldörr med tre speglar mot 

hallen, men som är helt slät på 

andra sidan. Dörren leder in till det 

största rummet på nedervåningen, 

som sträcker sig längs hela husets 

längd. Idag är det fullt med 

byggnadsmaterial. Golvet är täckt 

av en plastmatta med korkmönster 

och den släta golvlisten är 

mörkbrun. Väggarna är klädda med 

en bröstpanel i masonitliknande 

material med en plastfanér i imiterat trä. Bröstpanelen avslutas med en trälist och väggen ovanför  

är täckt med vitmålad glasfiberväv. Väggpartiet där det borde vara en dörr ut till verandan är helt 

täckt av vitmålad glasfiberväv. Rummet har tre fönster varav alla är inklädda med vitt profilerat 

foder, liksom dörrfodret. Under de två fönstren längs husets långsida, mot söder, sitter vitmålade 

radiatorer. Det andra fönstret sitter mot husets västra gavel. Bakom radiatorerna sitter ingen 

bröstpanel, och här syns den bakomliggande tapeten, en grå och vitrutig 50–60-talstapet. Vid dörren 

står två skåp som blivit kvar efter sjöscouternas verksamhet. Klistermärken talar bl.a. om att ”den 

som inte har flytväst måste vara korkad”. Rummet är indelat i tre delar genom den vägg mot 

verandan som är igensatt. I taket syns samma indelning som markeras av två järnbalkar, den ena 

orange och den andra grön. Taket i de olika indelningarna ser olika ut, i högra delen av rummet kan 

man se takbjälkarna som går längs med rummet och det övriga takets innertak utgörs av slarvigt 

uppsatta brädor. Det är svårt att avgöra om det är ett riktigt innertak eller inte, men en rundad taklist 

Bild 9. Stora rummet på nedervåningen 
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i trä går runt stora delar av rummet och visar att brädorna ska ses som ett innertak. På vissa ställen 

finns ett mellanrum mellan tak och vägg där ett gammalt innertak syns. Kanske har rummet tidigare 

haft ett innertak av spänd papp, eftersom spikar med papprester fortfarande sitter kvar. I ett ännu 

tidigare skede har antagligen trätaket varit målat, eftersom takplankorna också har färgrester i en 

ljus grå-grönaktig färg. På båda sidor om dörren finns utrymmen som är försatta av väggen, se skiss 

över planlösningen på s.11. Om något finns bakom väggarna, eller vad detta något i så fall skulle 

vara, är okänt. En obekräftad hypotes är att det i dessa utrymmen har stått någon sorts 

värmeanläggning. Skorstenarnas placering stämmer överens med utrymmenas placering. Inget 

källmaterial behandlar dock detta.  

 

Till höger om hallen ligger ett rum runt hörnet om 

skrymslet under trappan. Idag finns inget dörrblad till 

detta rum.  Även här står byggmaterial. De vitmålade 

rören från hallen fortsätter in i detta rum. Till höger finns 

en liten toalett. Golvet har täckts av en likadan plastmatta 

som i hallen. Rummet har liksom hallen väggar inklädda 

med spontad, omålad träpanel som inte går ända upp till 

taket utan följs av ett vitmålat fält. Vissa väggytor är 

vitmålade medan andra är omålade. Vid ena väggen sitter 

ett handfat i vitt porslin och bredvid detta en hög och smal 

radiator.  Dörrfodren är släta och vita. Det enda fönstret, 

som sitter mot norr, har vitmålat profilerat foder och är 

igensatt med masonitskivor. Även taken är täckt av 

masonit som är vitmålad. Taklisten är vit och rundad.  

Innanför detta rum finns ett långsmalt utrymme som nås genom en vit spegeldörr, där två av de fem 

speglarna utgörs av frostade glasrutor. Dörren går att låsa inifrån. Golvet är täckt med ljust 

gråmålade träplankor (kanske kan det vara denna färg någon har tömt penseln på i skrymslet under 

trappan) och vid tröskeln in till rummet syns att golvet är lägre än i det föregående rummet. 

Väggarna är täckta med något träfibermaterial som har spikats fast i varje dm². Detta ger väggen ett 

lite buckligt och mjukt utseende. Rummets enda fönster, som sitter i husets östra gavel, är igensatt 

med isolering. Fönsterfodret är profilerat och vitmålat medan dörrfodret och golvlisten är slät. Till 

vänster om fönstret sitter en likadan radiator som i förgående rum. Taket är vitmålat. 

 

Den svängda trappan till övervåningen är belagd med smal parkett. Ledstången är rund i trä och de 

runda knopparna håller på att lossna. Väggarna är gulmålade och taket (högt där uppe) är vitt och 

Bild 10. Till höger om hallen 
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har en vit, slät och rundad list. Trappan avslutas med släta vita dubbeldörrar med stora knoppar som 

handtag. Bakom dörrarna ligger hallen.  

 

Övervåningen är helt tom sånär som på några 

kvarglömda möbler. Golvet i hallen är täckt av en 

beige plastmatta och väggen är tapetserad med en 

vitmålad strukturtapet, som återger ett 

fiskbensmönster. Golvlisten och dörrfodren som är 

släta är vitmålade. På vänstra väggen sitter ett svart 

proppskåp, på högra väggen en skylt med en 

brandsläckare. Någon brandsläckare syns dock inte 

till. Taket är täckt med en spontad träpanel och 

taklisten är smal och rundad i trä. Till vänster runt 

trappans dörrar finns en smal och slät, vit dörr som 

leder till en liten toalett. Bakom dörren sitter en 

hög, smal och vitmålad radiator. Toaletten, som 

ligger precis ovanpå tamburen och därmed i 

trapphuset, har kaklat golv med ljus- och 

mörkbruna kakelplattor lagda i rutmönster. Även golvlisten är i mörkbrunt kakel. Väggarna är ljust 

grönmålade, liksom den smala höga radiatorn som är upphängt bredvid det vita handfatet. Även 

taket är grönmålat.  Ovanför handfatet sitter en skiva mönstrad med imiterade vita kakelplattor, och 

en spegel. Bredvid handfatet finns ett smalt fönster mot norr med vita släta fönsterfoder. Bredvid 

den vita toalettstolen sitter en gulnad 

pappersrulle i sin hållare.  

 

Till vänster om hallen finns en slät vit dörr 

som leder till ett kök. Golvet är täckt med 

en brun plastmatta. Väggarna i köket är 

vita och de släta fönster- och dörrfodren 

och golvlisten har målats i en starkt cerise 

färg. Alla skåp och luckor i köket har 

målats svagt rosa. Till vänster innanför 

dörren finns diskbänken med två 

diskhoar och ovanför denna ett skåp med 

Bild 11. Trappan till övervåningen 

Bild 12. Planlösning övervåningen 
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skjutluckor nederst. På diskbänken 

ligger en gammal barnsko i skinn. Den 

är dammig och torr. Kanske har den 

tillhört något barn som bott i huset i 

början av förra seklet. Diskbänken 

fortsätter i en bänk med brun skiva 

som ligger ovanpå skåp och lådor, 

bänkskivan är lite nedsänkt när den 

löper under fönstret som vetter mot 

norr. Under detta fönster och bänk 

sitter också en vit radiator. Det andra 

fönstret sitter mot väster. Bänken 

avslutas mot två höga skåp, varav i det ena skåpluckan har kapats av och hålet fyllts av ett kylskåp. 

Vid motsatta väggen finns två höga skåp och en liten bänk med skåp ovanför. Till höger om dörren 

finns resterna efter vad som omgav en spis. Hörnet är kaklat tre plattor högt ovanför spishålet och 

även här finns ett litet skåp. Taket är ljus beige-vitt och taklisten är mycket tunn och vitmålad.  

 

Bakom skåp och diskbänk i köket finns många rester kvar som 

visar hur köket tidigare sett ut. Under kylskåpet ligger ingen 

plastmatta och här syns ett enkelt trägolv. Bakom kylskåpet och i 

skåpet bredvid detta finns fortfarande en bröstpanel kvar. Det är 

en ljust blåmålad pärlspont med en överliggande profilerad list. 

Nedanför bröstpanelen ligger en kraftig, svagt gul golvlist med 

profilerad överkant. Ovanför bröstningen sitter gamla tapeter 

kvar. Den översta tapeten har geometriska fält med ränder och 

blommor och är mycket blank. Idag har den gulnat men ränderna 

och blommorna ser ut att ha varit blå, röda och beige. Vid 

taklisten sitter också en smal, matchande bård. Där tapeten är 

trasig syns att det ligger två lager tapeter till under. Alla lagren 

sitter ovanpå en masonitskiva, och under denna syns 

stockväggen. Ovanför tapetens bård syns en gammal rundad 

taklist som är så bred att övergången mellan vägg och tak är 

otydlig. Listen har två kraftiga profileringar som ser ut som två 

rundstavar. Även under diskhoarna finns spår från tidigare 

Bild 13. Köket på övervåningen 

Bild 14. Utrymmet bakom kylskåpet på 

övervåningen 
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interiör. Här finns en golvlist, kraftig men ytterst lite profilerad och målad i blått. Färgen fortsätter 

upp en bit in på den masonitskiva som sitter ovanför. Det ser ut som att färgen tagit slut eller 

penseln tömts eftersom endast halva masonitskivan är målad. Bredvid diskhoarna bakom bänken 

finns stora rester av de två tapeterna som ligger under den som syns bakom kylskåpet. Den översta 

är blå, vit och gul med stora blomrankor och den understa är starkt kornblå med mörkblå 

blommönster. 

 

Dörren in till nästa rum finns 

bredvid spisplatsen i köket och 

är vit och slät. Golvet i detta 

rum är belagt med en 

plastmatta i brunt rutmönster. 

Där plastmattan har släppt syns 

ett underliggande parkettgolv. 

Detta rum är tapetserat med en 

70-talstapet i brunt med 

blommor i orange, brunt och 

gult. Tapeten har också smala 

ränder och ränder som utgörs 

av små blommor. Man kan 

också se rester av den underliggande tapeten som är en grå- och vitrutig 50-talstapet, likadan som 

den bakom radiatorerna i det stora rummet på nedervåningen. Rummets två fönster vetter mot söder 

och väster och under båda fönstren sitter vita radiatorer. Golv- och taklister och fönsterfoder är släta 

och vita. I hörnet till höger om dörren står en murad öppen spis. Den är byggd av gult tegel och 

vitmålat murbruk och omgärdas av svarta stenskivor i golvet. Även spiskransen är i svart sten. 

Framför det svarta gallret ligger en skylt från Fritidsförvaltningen som informerar om att eldning i 

öppna spisen är förbjuden på grund av problem i murstocken. Taket är täckt med skivor i vitt, men 

dessa ligger inte helt kloss an till väggen och taklisten sitter förankrad mot det tidigare taket, vilka 

de nuvarande skivorna är fästa mot.  

 

Genom en stor öppning i väggen bredvid öppna spisen övergår utrymmet i nästa rum. Öppningen är 

lite rundat utskuren i väggen och flankeras av två vitmålade pelare och låga räcken. Nästa rum har 

idag ingen lampa och är därför mycket mörkt. Golvet är belagt med parkett i ljust trä och väggarna 

är täckta med skivor med ett ytskikt med träimiterande mönster. Golvlisten är en slät trälist. I högra 

hörnet sitter en hög och smal radiator. Mot söder satt tidigare dörren ut till balkongen, men idag är 

Bild 15. Blommiga rummet på övervåningen 
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den försatt med vitmålad masonit med vitt slätt foder. Taket är täckt med vitmålade masonitskivor. 

Även de släta taklisterna är vita. Några av masonitskivorna i taket har ramlat ner, och under dessa 

ligger ett omålat trätak. Till höger i detta rum finns en smal vit dörr med slätt vitt foder som leder 

tillbaka ut till hallen.   

 

Till höger om hallen genom en 

vit spegeldörr med fem speglar 

finns det sista rummet på 

övervåningen. Golvet är några 

centimeter lägre i förhållande 

till hallens. Detta rum är det 

största på övervåningen och 

också det enda rum i huset som 

vid detta tillfälle inte har alla 

fönster igenbommade. Rummet 

är avdelat i mitten av en 

träplanka i golvet. Golvet 

framför denna planka är belagt 

med parkett i plankor, medan beläggningen bortanför plankan är stavparkett.  Golvlisterna är släta 

och vitmålade liksom dörrfodret. Väggarna är tapetserade med en liknande strukturtapet som den i 

hallen, men här är inte fiskbensmönstret lika tydligt eftersom sicksackmönstret är mindre och 

kortare. Mellan fönstren i husets gavel är väggen täckt med en panel, likadan som den i det största 

rummet på nedervåningen. På detta har ett stort sjökort över Vänerns klistrats fast.  Ljuset flödar in 

genom de två fönstren som sitter i husets östra gavel. Rummet har också ett fönster mot norr och ett 

mot söder. Fönsterfodren är släta och vitmålade, och under två av dem sitter vitmålade radiatorer. 

Genom springorna i radiatorerna kan man se det underliggande väggmaterialet. Under det södra 

fönstret syns en grå tapet med vita stora medaljonger, och under det högra fönstret i gaveln kan man 

se en grå-grön pärlspontspanel. Ovanför alla fönster sitter en planka med fästen för gardinstänger.  

Taket täckt av spontad omålad träpanel, likadan som i hallen. Taklisten utgörs av en tunn list i trä. I 

rummet står idag två tomma skåp som är kvar efter sjöscouternas verksamhet.  

 

I hallen finns en lucka i taket som leder till vinden. Vinden är oisolerad och öppen över hela huset. 

Takstolarna är av typen svensk takstol, med två sparrar med mellanliggande hanbjälke och varsitt 

stödben. Mot väggarna mellan takstolarna är utrymmet fyllt med sågspån. I båda gavlarna sitter ett 

fönster som utåt sett är överlagt med lockpanel. Fönstren har samma storlek och utseende som de 

Bild 16. Stora rummet på övervåningen 
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andra fönstren i huset. Mitt på vinden sticker murstocken upp, den är uppförd i tegel men ytskiktet 

av murbruk är vitmålat. I den östra delen av vinden finns ett litet utrymme som har avskärmats med 

träplankor. Här inne står ett gammalt soffbord med stearinljus i flaskor och ovanför bordet hänger 

en lampa. Mellan två av 

takstolarna har ett lakan spänts 

upp med målade fiskar, troligen 

använt vid leken ”fiskdamm”. 

Antagligen har detta utrymme 

använts av sjöscouterna. På 

vinden ligger också en liten 

trave med gamla skifferplattor. 

Kanske har vågmästarbostaden 

tidigare haft skiffertak. På 

fotografiet från 1919 syns att 

takbeläggningen är ojämn och en hängränna går längs taket, och utgörs inte av en fotränna som 

idag, se bild s.22. På vinden ligger också parskon till den sko som låg i köket på övervåningen. En 

hel del papper ligger också på vinden, bl.a. Svenska Dagbladet från 1935 och 1954, och en tidskrift 

från 1914 m.m.  

 

 

 

 

 

Bild 17. Vinden mot väster. 
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3 Vågmästarbostadens historia 

Enligt Mats Ronge ligger Vågmästarbostaden på samma plats där kaniken hade sin bostad under 

1500-talet.
5
 Kaniken var utsänd av biskopen i Skara för att övervaka laxfisket i Vänern. Ronge 

skriver att ”av naturliga skäl torde denna kanik ha haft sin bostad ute på det för fisket övervakande 

lämpliga näset, /…/ Det antagliga är att kanikens boställe låg på den plats [där Vågmästarbostaden 

idag ligger]”
6
. Vart Ronge har fått denna uppgift ifrån framkommer inte, men denna uppgift har 

refererats till ett flertal gånger i senare skrifter om Vågmästarbostaden. 

 

3.1 Järnvågen och Vågmästaren 

Vågmästarbostadens namn härstammar från de vågmästare som under en period bebodde huset. En 

vågmästare är en person som ansvarar för en allmän våg och som har kontrollen över vägningen,
7
 i 

Karlstads fall järnvågen.  

 

Fram till 1830-talet låg Karlstads hamn vid Klarälvens älvkant vid västra broläget i Tingvallastaden 

inne i centrum.
8
 På grund av den ökade handeln och fartygens ökade storlek restes krav på en större 

och bättre placerad hamn. Valet föll på Kanikenäset vid Vänern, dit man kunde bygga en kanal från 

Klarälven. År 1833 bestämdes att Kanikenäset skulle skäras igenom av en kanal från östra 

älvgrenen och utgöra platsen för den nya hamnen. Hamnen anlades vid kanalens genomskärning av 

näset, och delade på så vis upp näset i Kanikenäset och Kanikenäsholmen. På kartskisser över 

Karlstad från 1830-talet finns endast ett tegelbruk på Kanikenäset, och ingen annan bebyggelse har 

ritats in.
 
Arbetet med den nya hamnen startade 1835 och invigningen hölls med pompa och ståt den 

31:e augusti 1838. Vid hamnanläggningen uppfördes också den nya järnvågen. Den mark som 

hamnen anlades på vid Kanikenäset ägdes av Lidbackska släkten som fideikommiss. Hamnbolaget 

fick förvärva området och ”[E]n på området befintlig byggnad blev inredd till bostad åt 

slussinspektoren och vågmästaren.”
9
 

 

Under 1850-talet höjdes röster om att hamnen vid Kanikenäset var olämpligt placerad.
10

 Bl.a. 

gjorde det låga vattenbeståndet i kanalen att fartygen hade svårt att ta sig fram, och både person- 

och godstrafiken mellan staden och Kanikenäset upplevdes som krånglig. Förslag på att flytta 

                                                 
5
 Ronge, M (1958) s.490 

6
 Ibid. s.490 

7
http:// www.ne.se 

8
 Geijer, R. (1938) s.8ff, 13, 15f, 25 

9
 Ibid. s. 25 

10
 Ibid. s.28ff 
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hamnen lades fram och 1856 bestämdes att hamnen skulle flyttas närmare in mot staden. En 

hamnbassäng skulle iordningställas vid västra stranden av Tyggårdsviken, med en kanal till den 

gamla hamnen vid Kanikenäset. År 1858 bestämde sig Karlstad stad för att själva bli byggherre och 

ägare av den nya hamnen, och köpte samma år upp hela Carlstads Hamn och Canal Bolag 

tillsammans med alla dess tillhörigheter. Arbetet med den nya hamnen igångsattes samma år. 

Kanikenäshamnen och kanalen kom dock även i fortsättningen att utgöra en del av Karlstads hamn. 

Den nya hamnen, den s.k. Inre hamn, invigdes i september 1861. 

 

I Karlstads Hamns minnesskrift 1838-1938, skriven av Reinh. Geijer 1938, står det om 

”Egendomen Kanikenäset”, och hur det ”ny- eller ombyggdes [år] 1859 stenladugård, stall, vagns- 

och redskapshus, loge m.m. för 4,616 rdr. rmt.”
11

 ”Egendomen Kanikenäset” räknas också upp i 

hamnens bokförda tillgångar för 1861. ”Hamnanläggningen” och ”Hamnbostället” räknas upp som 

separata delar. Det finns en möjlighet att ”egendomen Kanikenäset” syftar på Vågmästarbostaden 

och dess omgivande byggnader. 

 

År 1865 var arbetet med den nya hamnen avslutad och det beslutades om en ny ordning för 

ledningen av hamnen.
12

 För vågmästaren innebar detta att han skulle ha en fristående ställning 

gentemot hamnstyrelsen, och hans tjänst 

kunde sammanföras med 

hamnuppbördsmanstjänsten. Vågmästaren 

skulle ha ”fri bostad i det gamla 

bostadshuset vid Kanikenäset”.  

 

År 1883 ströks ”egendomen Kanikenäset” 

ur hamnens böcker, efter att den blivit 

direkt underställd stadens förvaltning. Den 

sista riktiga vågmästaren dog 1888. 

Eftersom det inte hade vägts särskilt 

mycket järn de senaste åren, fick 

hamnfogden/hamnkapten i fortsättningen 

även axla rollen som vågmästare. 

                                                 
11

 Geijer, R. (1938) s.46, 50 
12

 Ibid. s.52f, 62, 66, 89f 

Bild 18. Kanikenäset på Häradsekonomiska kartan 1883-95 
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I början av 1900-talet ville hamnstyrelsen 

att de landområden som hörde till hamnen 

skulle bli utmätta och reglerade i 

förhållande till drätselkammaren (idag 

kommunstyrelsen). Den då före detta 

Vågmästarbostaden kom att inbegripas i det 

markområde som tillföll hamnen, men 

utgjorde ett undantag. Byggnaden, med viss 

omgivande mark, skulle fortsätta att lyda 

under drätselkammaren. 

 

3.2 Vågmästarbostaden som privatbostad 

På en karta över Karlstad från 1908 finns Vågmästarbostaden med vid Kanikenäset, se bild ovan. 

Byggnaden är inritad med verandan och något som ser ut att vara ett utbygge vid det nordvästra 

hörnet. Av detta syns inga spår idag. På kartan syns också flera mindre hus vid sidan om 

Vågmästarbostaden. 

Bild 19. Karta från 1908, Vågmästarbostaden markerad 

Bild 20. Fotografi från 1919. 
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Hösten år 1927 lämnade ägaren Johan August Håkansson in en fastighetsdeklaration för 

”Kanikenäset”.
13

 Fastigheten uppgavs ligga i kvarteret Herrhagen. Marken hade en areal av 0,08 ha, 

varav 0,06 ha. var frukt- och köksträdgård. I trädgården stod 12 äppelträd och två plommonträd. 

Tomten var obebyggd och Håkansson hade köpt in ”gatumark” för 946, 50 kr. Håkansson hade inte 

fyllt i något i kolumnerna för husdjur. 

 

På en karta upprättad år 1937 är Vågmästarbostaden inritad utan veranda, se bild nedan. På norra 

fasaden syns ett långsmalt utbygge som sitter på samma sida av den norra fasaden där det idag går 

ett smalt våningsband. På denna karta är endast två av de mindre husen som fanns med på den 

tidigare kartan inritade. 

 

Nästa fastighetsdeklaration är för år 1938 

och denna gång blev blanketten utförligare 

ifylld.
14

 Johan August Håkansson, speditör, 

var fortfarande ägare och här framgår att 

han köpte fastigheten för 2,400 kr. år 1910. 

Där kvarteret ska fyllas i skrev Håkansson 

”Vågmästarbostaden”. Nu var markens 

totala areal 0,7 ha. varav 0,4 ha. var 

trädgård och 0,3 ha. åker. Byggnaden låg 

på stadens mark, och fick därför inte 

bebyggas ytterligare. I denna deklaration 

finns mer detaljerade uppgifter om de redan befintliga byggnaderna på tomten.  

 

Vågmästarbostaden var bostad för två familjer med två inredda våningar. Lägenhetsinnehavarna var 

J.A. Håkansson själv och Gösta Håkansson. J.A. Håkansson uppgav att det inte fanns varken källare 

eller oinredd vind, med detta tror jag att han inte räknade utrymmet under takstolarna som vind. 

Byggnadens längd och bredd uppgavs vara 12 gånger 9 meter. Den bebyggda ytan var 108 m² och 

byggnadens golvyta 100 m². Byggnadsmaterialet var trä och både vattenledning, avloppsledning, 

elektrisk belysning och wc fanns i huset. I kolumnen för byggnadens ålder står ”ca 200 år”. Detta 

                                                 
13

 Länsstyrelsens taxeringsarkiv, fastighetsdeklarationer 1928 
14

 Länsstyrelsens taxeringsarkiv, fastighetsdeklarationer 1938 

Bild 21. Karta från 1937, Vågmästarbostaden markerad 
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skulle då tyda på att J.A. Håkansson ansåg att huset var från 1700-talet. 

 

Den lägenhet som J.A. Håkansson bebodde bestod av fyra rum och ett kök, och han delade badrum 

med Gösta. Göstas lägenhet bestod av tre rum och ett kök. Min tolkning är att J.A. har bott på 

nedervåningen, där det idag är fler rum än fyra, men spår i taken, t.ex. järnbalkarna i det stora 

rummet, tyder på att nedervåningen kan ha haft fyra rum. 

 

På tomten fanns även två byggnader till, bostäder för två familjer. Dessa hus var 8 gånger 6, 

respektive 8 gånger 4 meter stora, den första med två rum och kök, den andra med ett rum och kök. 

Båda var uppförda i trä och hade elektrisk belysning men inget badrum. År 1937 fanns 17 

äppelträd, åtta päronträd och tre plommonträd på tomten. Dessutom fanns två träd som var under 

fem år. Det fanns också 33 vinbärs- och krusbärsbuskar och en mindre hallonhäck. Nu fanns också 

husdjur på tomten, 70 höns och 20 kycklingar. Brandförsäkringsvärde på 20 000 kr. hade meddelats 

år 1920, och taxeringen för år 1938 kom att bli 15 000 kr. 

 

Det dröjde 14 år innan nästa fastighetsdeklaration gjordes, inför år 1952.
15

 Då var Karl Gösta 

Håkansson, som tidigare var en av lägenhetsinnehavarna, ägare. Kvarteret står som Kanikenäset, 

stadsägan Vågmästarbostaden. Gösta köpte fastigheten för 25 000 kr. år 1949. Enligt Mats Ronge i 

boken Det gamla Karlstad dog J.A. Håkansson 1949 och Gösta är hans son.
16

  

 

Deklarationen för år 1952 är den mest utförliga av de fyra som denna uppsats behandlar. 

Fastighetens läge bedömdes efter närhet till allmänna kommunikationer.
17

 Vågmästarbostaden låg 

1,5 km. från järnvägsstationen, och 0,3 km. från närmsta omnibushållplats. Även nu uppges marken 

tillhöra Karlstads stad och byggnaderna fick endast repareras men inte byggas till.  

  

År 1951 fanns två byggnader på tomten, den ena Vågmästarbostaden och den andra refererad till 

som ”stugan”. Vågmästarbostadens mått uppgick nu till 14 gånger 9 meter, alltså 2 meter längre än 

vad J.A. Håkansson skrev 1937. Detta beror antagligen på att deklaranterna endast gjort en 

bedömning av måtten. Eftersom huset är både knuttimrat och symmetriskt skulle en förlängning av 

                                                 
15

 Länsstyrelsens taxeringsarkiv, fastighetsdeklarationer 1952 
16

 Ronge, M (1958) s.488ff 
17

 Länsstyrelsens taxeringsarkiv, fastighetsdeklarationer 1952 
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huset (i två våningar) klart kunna spåras i fasaden, vilket det inte gör. Den bebyggda ytan hade 

också ökat med 18 m², men detta kan också antas bero på deklaranternas olika uppskattningar. 

Gösta ansåg också att utrymmet under takstolarna kunde benämnas som oinredd vind.  

 

Byggnaderna hade varit i mycket dåligt skick, men var nu reparerade. Någon gång mellan 1945 och 

1951 hade Vågmästarbostaden genomgått en renovering. Tre rum hade fått nya golv, vilka nämns 

inte närmare, och något eller några rum hade fått ny korkmatta. Alla rum hade också tapetserats och 

målats om. Alla fönster och fönsterbågar hade bytts ut och taket hade lagts om. Väggarna hade 

lagats med ”träfiberplattor” och köket gjorts om, bl.a. hade diskbänken och spisen bytts ut. 

Värmeledningen hade lagts om och spänningen ändrats till 220 volt från 110 volt. Ett duschrum 

hade tillkommit. Denna renovering uppgavs 

ha kostat 16 700 kr. Sedan förra 

deklarationen hade också centralvärme, 

varmvatten och kylskåp kommit till i huset. 

Detta kan betyda att de tidslager som idag 

syns under radiatorerna kan härstamma från 

tiden före 1951. 

 

Gösta Håkansson skrev också att 

Vågmästarbostaden hade en balkong på 

övervåningen och en veranda på 

nedervåningen.
18

 Även 1951 innehöll 

Vågmästarbostaden två lägenheter och i denna deklaration nämndes också vilken våning de olika 

lägenheterna låg på. Övervåningen beboddes av Gösta Håkansson, som hade 4 rum och kök, 

antagligen hade Gösta bytt lägenhet till sin pappas. Lägenheten på första våningen beboddes av 

Agda Håkansson, som hade två rum, kök och badrum. Alltså hade ett rum försvunnit, antagligen var 

det detta som iordningställts som duschrum. 1937 delade, som nämnts, invånarna på badrummet 

och inga toaletter nämndes, men år 1951 uppgavs toalett ha funnits på båda våningarna, precis som 

det gör idag. På en karta från år 1948, se bild ovan, är både verandan och dagens trapphus inritat. 

Om toaletten som beskrevs i fastighetsdeklarationen var densamma som idag finns på 

övervåningen, betyder det att det utbyggda trapphuset tillkom mellan 1937 och 1948.  

 

                                                 
18

 Länsstyrelsens taxeringsarkiv, fastighetsdeklarationer 1952 

Bild 22. Karta från 1948, Vågmästarbostaden markerad 
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I deklarationen för år 1952 var Vågmästarbostadens ålder obekant.
19

 Brandförsäkringsvärdet hade 

stigit till 40 000 kr. Gösta Håkansson ansåg att eftersom byggnaden hade små rum, lågt till tak och 

var gamla, samt att det stod på ”ofri grund” skulle taxeringen på 15 000 kr. inte höjas.  Han 

påpekade också att arrendet för tomten var 100 kr. per år till Karlstad stad med sex månaders 

uppsägningstid. Vid en eventuell uppsägning skulle ägaren åläggas att i egenskap av arrendator föra 

bort alla byggnader. Taxeringen höjdes dock, och kom att bli 22 000 kr. 

 

På kartan från år 1948 finns återigen de mindre byggnaderna inritade runt Vågmästarbostaden, se s. 

25. ”Stugan” som omnämns i fastighetsdeklarationen för år 1952 var 8 gånger 5 meter, så därför är 

det svårt att veta vilken av de två byggnader från 1937 som åsyftas, eftersom måtten hamnar 

mittemellan J.A. Håkanssons uppskattning.
20

 Möjligtvis kan det vara den största byggnaden från 

1937, eftersom stugan hade två rum och kök.  Stugan hade förutom elektrisk belysning också fått 

vattenledning. 

 

I en bilaga till fastighetsdeklarationen för år 1952 fanns uppgifter om marken och trädgården. Nu 

fanns 18 äppelträd, 7 päronträd och 2 plommonträd som var planterade innan 1940, och 3 äppelträd 

och ett plommonträd som var planterade mellan 1941-45. Gösta hade ritat en klammer över alla träd 

i kolumnen och skrivit att det totalt var ca 50 träd. 15 m² av trädgården användes för hallonodling, 

och 10 m² för jordgubbsodling. Potatisodlingarna sträckte sig över 500 m², och köksträdgården var 

10 m². 

 

Den sista fastighetsdeklarationen som denna uppsats behandlar är den för år 1957.
21

 Gösta 

Håkansson var fortfarande ägare och ”Vågmästareboställets” gatuadress angavs som Kanikenäset. 

Marken huset stod på innehades med annan nyttjanderätt än äganderätt eller tomträtt, men vilken 

rätt det rörde sig om är oklart. Arrendet uppgick fortfarande till 100 kr. per år med 6 månaders 

uppsägningstid. Liksom i den föregående deklarationen uppgav Gösta Håkansson att vid en 

uppsägning skulle han bli tvungen att riva byggnaderna och forsla bort virket inom 6 månader. 

Enligt de byggnadsbestämmelser som gällde fick inte tomten tillbyggas. Byggnadens mått och yta 

hade inte förändrats sedan uppgifterna från 1951, och inte heller de två lägenheternas rumsantal och 

förekomsten av wc och badrum. När denna deklaration gjordes fanns återigen tre byggnader 

registrerade på tomten. ”Lillstugan” var 6 gånger 3 m. stor, och det är oklart om det är den stuga 
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 Länsstyrelsens taxeringsarkiv, fastighetsdeklarationer 1952 
20

 Länsstyrelsens taxeringsarkiv, fastighetsdeklarationer 1952 
21

 Länsstyrelsens taxeringsarkiv, fastighetsdeklarationer 1957  



27 

 

från deklarationen för år 1938, som där uppskattades till 8 gånger 5 m. Båda stugorna (eller om det 

är samma) hade ett rum och kök och 

enda bekvämligheten var elektrisk 

belysning. Trädgården är inte alls 

nämnd i fastighetsdeklarationen för år 

1957.  Brandförsäkringsvärdet hade 

stigit till 125,00 kr, och taxeringen 

kom att bli 25,000 kr. 

 

På kartan från år 1960 kan man se att 

situationsplanen runt huset inte har 

förändrats sedan den senast nämnda 

kartan, se bild. 

 

3.3 Vågmästarbostaden blir scoutstuga 

Någon gång mellan 1952 och 1976 upphörde Vågmästarbostaden att vara bostad, och från år 1976 

fick Karlstads sjöscoutkår disponera hela huset som föreningslokal.
22

 Sjöscoutkåren använde huset 

till sin scoutverksamhet främst under vintertid, ca. två till tre gånger i veckan. 

 

Det gjordes en stor renovering av huset inför scouternas inflyttning. Den gamla verandan hade 

blivit, eller blev möjligtvis inför scouternas inflyttning igensatt, och det samma gäller för 

balkongen. Nedervåningen användes främst för minior- och juniorscouter, medan övervåningen 

främst användes av seniorscouter och styrelsen. I nedervåningens största rum slogs två väggar ner, 

och de två balkar som idag sitter i taket sattes upp. På så sätt fick sjöscouterna det stora utrymme de 

behövde för sin barn- och ungdomsverksamhet. Dagens panel och strukturtapeter sattes upp på 

väggarna, eftersom detta var ett material man ansåg vara passande med tanke på dess tålighet mot 

verksamheten. Köket på nedervåningen användes aldrig som kök av scouterna, som hade det som 

förvaringslokal och snickarbod under en kort period. De blå listerna målades av en person i 

sjöscoutkåren någon gång under 90-talet. Det minsta rummet på nedervåningen användes under 

vintertid till att förvara seglen och dynorna till båtarna i. Köket på övervåningen var det som 

användes av sjöscoutkåren, och även dessa lister, och köksluckorna, målades någon gång under 90-
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 Informant Karin Olsson (2008) 

Bild 23. Karta från 1960, Vågmästarbostaden markerad 
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talet med den färg de har idag. Rummen innanför köket användes av seniorscouterna. De blommiga 

tapeterna härstammar antagligen från tiden då scouterna flyttade in. Det första rummet möblerades 

med soffor och i rummet bredvid stod under en period en musikanläggning. Den öppna spisen fick 

aldrig eldas i under scouternas tid i huset, på grund av problemen i murstocken. Det största rummet 

på övervåningen användes som styrelserum och vid avslutningar, möjligtvis slog man även här ut en 

vägg för att få ett större rum. Under sjöscouternas tid i huset slogs en del fönster sönder, och de 

fönster som inte behövdes sattes igen, detta gällde t.ex. fönstret i förrådsrummet. Under tiden 

scouterna använde huset fanns en trädgård med några fruktträd och resterna av en berså. 

 

År 1981 upprättades en ny stadsplan över det område som Vågmästarbostaden ingår i, som då hette 

Blocket.
23

 Vågmästarbostaden beskrevs som ”kommunens byggnad intill Hammaröleden”, och den 

skulle också i fortsättningen hyras ut till sjöscoutkåren och skulle ges ”byggnadsrätt för att även i 

fortsättningen kunna användas som samlingslokal”. På stadsplanen framgår att huset endast fick 

användas till samlings- och föreningslokal och att den var belägen på parkmark. 

 

3.4 Vågmästaren exploateras 

I början av år 1998 köpte NCC AB f.d. Kanikenässågen och några omgivande markområden, där 

ibland Vågmästarbostaden, för att på området uppföra 350 bostadslägenheter.
24

 I 

exploateringskontraktet mellan kommunen och NCC framgick att tills 85% av lägenheterna var 

färdiga skulle sjöscouterna få hyra Vågmästarbostaden utan kostnad. Vid framtida renovering av 

huset ålades NCC att följa ett av kommunen framtaget bevarande-PM. 

 

I samband med NCC:s köp upprättades en ny stadsplan över området.
25

 Planförslaget lades fram i 

december 1998 och vann laga kraft i januari 1999. Denna plan gäller även idag. I 

genomförandebeskrivningen som hör till planbeskrivningen framgår att kommunen kostnadsfritt 

överlät markområdet med Vågmästarbostaden till NCC. I denna stadsplan blev Vågmästarbostaden 

Q- och q-märkt, vilket innebar att den belades med rivningsförbud samt att användningen skulle 

anpassas till byggnadens kulturvärde, dock inte som bostad. I planbeskrivningen står att 

”[B]yggnaden har ett historiskt och stadsbildsmässigt värde och skall därför bevaras. Byggnaden får 
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 Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för kv. Vågmästaren (1999) 



29 

 

alltså inte rivas.”
26

 I ett avsnitt som behandlar parkmark påpekades att det runt Vågmästarbostaden 

fanns ett antal gamla träd och en äldre berså. På detaljplanen framgår också att marken som omgav 

huset inte fick bebyggas, och att marken mellan cykelbanan och Hammaröleden skulle förbli 

grönområde i anslutning till Vågmästarbostaden. Trots att denna detaljplan fortfarande har laga 

kraft, finns i dagens läge inga träd eller gröna ytor kvar runt Vågmästarbostaden och vid husets 

sydöstra knut har ett sophus uppförts. 

 

När byggnationerna runt Vågmästarbostaden började tyckte inte längre sjöscouterna att det var en 

lämplig plats för barn- och ungdomsverksamhet, och i början av 2000-talet flyttade kåren till en 

lägenhet på Tullhusgatan.
27

 Vågmästarbostaden har sedan dess stått tom.
28

 

 

I december 2007 fick stadsbyggnadsnämnden i Karlstad en ansökan om rivningslov för 

Vågmästarbostaden från Vågmästarens Samfällighetsförening.
29

 Samfällighetsföreningen ansökte 

om att riva alternativt flytta byggnaden till Kanikenäsholmen. Föreningen ansåg att huset inte 

passade in i den nya bebyggelsen i kvarteret. Med rivningsansökan bifogades också en skrivelse 

från Café August på Kanikenäsholmen som kunde tänka sig att flytta huset till sig. Denna ansökan 

väckte en debatt i Karlstad, med artiklar och insändare i både Nya Wermlandstidningen, NWT, och 

Värmlands Folkblad, VF. Christer Wik skrev i artikeln Förening vill flytta historiskt hus i NWT den 

7:e februari 2008 om rivningsansökan och berättade att NCC och Samfällighetsföreningens 

huvudförslag var att flytta byggnaden.
30

 Det framkom också att NCC avsatt en miljon kronor till att 

rusta upp huset och att 250 000 kr. använts till utvändig målning, fjärrvärme, vatten och avlopp. På 

grund av den låga takhöjden och svårigheter med handikappanpassning ansåg NCC att det var 

bättre att bygga ett nytt hus som kunde användas som gemensamhetslokal, vilket varit meningen 

med Vågmästarbostaden. Artikeln berättar också att stadsarkitekten i Karlstads kommun ansåg att 

huset skulle vara kvar eftersom det var skyddat och hade ett historiskt värde på just den platsen. 

Även byggnadsnämndens ordförande uttalade sig om att partierna var ense om att huset skulle stå 

kvar. En flyttning till Kanikenäsholmen var inte heller möjlig utan en planändring, eftersom 

området var parkmark, och en planändring inte var aktuellt enligt stadsbyggnadsnämnden. 

 

Operation Karlstad publicerade på sin blogg den 10:e december 2007 en artikel om 
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Vågmästarbostaden, Vågmästarvillan, ett av Karlstads äldsta och mest kulturhistoriskt värdefulla 

hus, hotas med rivning.
31

 Operation Karlstad ansåg att stadsbyggnadsnämnden och kulturnämnden 

borde ta i med hårdhandskarna och avslå rivningsansökan, och att huset borde bevaras och 

restaureras med tanke på dess kulturhistoriska värde. Operation Karlstad ansåg att det bästa vore att 

huset återigen fick användas som bostad. 

 

I insändaren Kommunen bör ta sitt ansvar i NWT den 13:e februari 2008 skrev signaturen ”NY 

VÅGMÄSTARE” att NCC inte kunde beskyllas för Vågmästarbostadens dåliga skick, utan att det 

var kommunen som ”låtit den förfalla under alla de drygt 30 år de har varit ägare”.
32

 Insändaren 

menar att byggnaden skulle få en bättre placering på Kanikenäsholmen, där den skulle få ett bättre 

underhåll och allmänheten få bättre tillträde. 

 

Den 20:e februari år 2008 beslutade Stadsbyggnadsnämnden i ärendet.
33

 Nämnden följde som 

väntat stadsbyggnadsförvaltningens förslag, nämligen att avslå ansökan, både vad gällde rivning 

och flyttning. Beslutet stödde sig på Plan- och Bygglagen 8 Kap. 16 § punkt 1 eftersom 

rivningsförbud fanns i den plan som gällde för området. I PBL 8 Kap som behandlar bla. 

rivningslov står det i 16 § att:   

”ansökningar om rivningslov skall bifallas, om inte byggnaden eller byggnadsdelen 

1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, 

2. behövs för bostadsförsörjningen eller 

3. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 

eller konstnärliga värde.”
 34

 

Karlstads stadsbyggnadsnämnd stödde sig alltså endast på punkt 1, och inte också på punkt 3 som 

hade varit möjligt, och som hade kunnat ge beslutet ytterligare tyngd.
35

 Däremot föreslog nämnden 

till kommunen att denna ska upprätta ett bevarande-PM för framtida renovering av byggnaden, 

eftersom det vid stadsbyggnadsförvaltningens undersökning inte funnits något bevarande-PM, trots 

att det var inblandat i villkoren i exploateringsavtalet mellan NCC och Karlstads kommun. I 

stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnden angående Vågmästarbostaden framkom 

att den plats Samfällighetsföreningen ville flytta byggnaden till var parkmark i gällande plan, vilket 

innebar att ett bygglov inte kunde ges om inte en planändring skedde. Stadsbyggnadsförvaltningen 

menade att detta inte var aktuellt och att huset vid en flyttning skulle förlora stora delar av sitt 
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kulturhistoriska värde. Stadsbyggnadsförvaltningen hade också skrivit ett avsnitt om 

Vågmästarbostadens historia. Här nämndes bl.a. uppgiften från Mats Ronge, att byggnaden skulle 

stå på den plats där kaniken bodde på 1500-talet, och att byggnaden därför hade en stark kopplig till 

namnet Kanikenäset. Detta anser jag vara ganska uppseendeväckande eftersom även ett nybyggt 

hus skulle ha samma kopplig genom att ligga på samma plats där denne hade sin bostad, och på så 

sätt ha koppling till namnet Kanikenäset. Stadsbyggnadsförvaltningen tolkade också PBL så att 

även en flyttning kunde betraktas som en rivning.
36

 

 

Tidningarna i Karlstad skrev om beslutet dagarna efter beslutet tagits. Morgan Schmidt skrev i 

Vågmästarbostaden räddas i VF den 21 februari att byggnaden inte skulle rivas eller flyttas, utan 

istället få en ordentlig renovering.
37

 Gunilla Rung Klint skrev i Vågmästarbostaden får inte rivas i 

NWT den 25:e februari att stadsbyggnadsnämnden sade blankt nej och dessutom skräpte kraven 

med en underhållsplan.
38

 Troligen är det bevarande-PM:et som åsyftas. 

 

I dagens läge är Vågmästarbostadens framtid oviss. Huset står tomt med två decimeter kvar av 

trädgården och nybyggnationer in på knuten, i stort behov av omtanke. 
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4 Slutdiskussion 

Tillgången på källmaterial om Vågmästarbostaden har varit varierande. De olika källmaterialen har 

gett skilda uppgifter och olika vinklar på Vågmästarbostadens utveckling och utseende. Byggnaden 

själv och skriftliga och muntliga källor har gett olika mycket uppgifter, men tillsammans har de gett 

en god bild av Vågmästarbostadens förflutna. Det har varit helt nödvändigt att vända sig till olika 

slags källor för att jämföra uppgifter. Det är i denna jämförelse som de flesta slutsatser har kunnat 

fastställas. Detta gäller t.ex. tillkomsten av trapphuset som kunde ringas in genom jämförelser 

mellan kartor och uppgifter i fastighetsdeklarationer. Detta gäller också förekomsten av radiatorerna 

och från vilken tid de underliggande lagren kan härstamma. Uppgifterna från 

byggnadsundersökningarna har jämförts med alla andra källmaterial och i många fall så behövde 

också uppgifterna från byggnadsundersökningen bekräftas av andra källor. Fotografiet från 1919 har 

varit en mycket bra källa och har jämförts med många andra källmaterial för att dra olika slutsatser, 

bakgrunden i fotot har t.ex. hjälpt mig att förstå äldre kartor.  

 

Olika källmaterial ger olika svar, men olika frågor ställs också till olika källor. Man väljer vilken 

fråga man ställer till vilket källmaterial. Frågor om utseendet ställdes främst till byggnaden själv, 

foton, fastighetsdeklarationer och kartor etc. Frågor om omgivningen och lagskydd ställdes till 

detaljplaner och protokoll, medan frågor om människors syn på byggnaden främst ställdes till 

artiklar och i intervjuer. 

 

De goda förhållandena under byggnadsundersökningarna gav upphov till ett flertal timmar i huset. 

De noggranna undersökningarna har visat att det är mycket som gjorts om i huset, senast framförallt 

inför scouternas inflyttning under 70-talet. Men undersökningarna har också visat att det finns 

många spår kvar från hur det har sett ut tidigare, underliggande lager bakom radiatorer och innanför 

skåp är ett av exemplen. Jag tror att det finns mycket som ligger under dagens lager och vid en 

framtida renovering skulle mycket fler spår kunna skönjas. Den stora renovering som nämns i 

deklarationerna syns fortfarande i huset, t.ex. finns mycket av masonitskivorna kvar. 

 

Fastighetsdeklarationerna visar mycket tydligt att Vågmästarbostaden hade en stor trädgård med 

många fruktträd och köksodlingar. Denna trädgård har, om än i fragment, funnits kvar tills för bara 

en kort tid sedan, men är idag helt försvunnen, trots att trädgården är omnämnd i både 

planbeskrivning och i Karlstads Arkitekturprogram. Marken får inte heller bebyggas enligt 

detaljplanen, men ändå har ett sophus uppförts precis bredvid knuten. 
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Kartor och beskrivningar beskriver hur situationsplanen sett ut, men också byggnadens lagliga 

skydd. En förvånande upptäck var att huset inte varit Q- eller q-skyddat i plan förrän så sent som år 

1999. I andra skrifter om huset verkar det som att huset var skyddat i plan år 1981, men detta 

framkommer inte vad jag kunnat se i den planen. 

 

Källmaterialet har inte fördelat sig jämnt över tid, vilket inte heller var att förvänta. När det gäller 

hela Vågmästarbostadens historia så har det källmaterial som behandlats inom tidsramen för denna 

uppsats bara behandlar en liten del av husets förflutna. T.ex. finns ett stort ”glapp” mellan 1952 och 

1970-talet. Detta betyder att vid framtida forskning om Vågmästarbostaden kommer kanske dess 

förflutna delvis ge en annan historia. 

 

Det har varit intressant att se hur källmaterialet jag har använt mig av om Vågmästarbostaden 

använts i andra sammanhang. Mats Ronges uppgift om att huset antagligen ligger på samma plats 

där kaniken hade sin bostad på 1500-talet, är t.ex. en obekräftad uppgift som används i många 

sammanhang. Nästan alla texter om Vågmästarbostaden hänvisar till denna källa. Jag anser att detta 

källmaterial inte är särkilt användbart på grund av dess osäkerhet. Det är uppseendeväckande att 

både lokalpress och Stadsbyggnadskontoret använder denna uppgift, och jag anser att man gör det 

för att försöka ge byggnaden en större dignitet och värde, genom att tala om något av hög ålder. 

Många använder helt okritiskt denna uppgift och jag har märkt att uppgiften sakta arbetar sig fram 

mot att vara en sanning. Från Ronges ”antagliga” skrivs idag ”ska vara”. Det finns en stor risk att 

denna obekräftade uppgift snart ses som en sanning.  

 

Genom denna uppsats har jag kunnat dra flera slutsatser utanför det som varit uppsatsens syfte att 

behandla. I arbetet med Vågmästarbostadens historia har jag kunnat se tendenser i Karlstads 

kulturmiljövård och hur processerna fungerar i det kommunala systemet, t.ex. hur man pekar på 

detaljplanens bestämmelser om rivningsförbud istället för det kulturhistoriska värdet. Hur en 

gammal byggnad behandlas i pressen har också varit en intressant aspekt av arbetet. Detta har inte 

direkt koppling till Vågmästarbostadens historia idag, men kommer kanske i framtiden att få 

betydelse för Vågmästarbostadens utveckling, beroende på hur debatten kommer att utvecklas. 
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5 Sammanfattning 

Denna uppsats om Vågmästarbostaden i Karlstad har gjorts inom kursen Bebyggelsehistorisk studie 

på 7.5 hp under Bebyggelseantikvarieprogrammets andra år vid Göteborgs Universitet vårterminen 

år 2008. Uppsatsens syfte är använda olika källmaterial för att på ett vetenskapligt sätt utföra en 

bebyggelsehistorisk undersökning och problemställningen är att se hur användbara källmaterialen 

kan vara för en sådan undersökning. 

 

I arbetet med denna uppsats har tonvikten lagts på byggnaden och dess utveckling. Arkivmaterial 

från Värmlandsarkiv, Karlstads Kommunarkiv och Värmlands museums arkiv har använts för att 

försöka beskriva hur huset har förändrats. Undersökningar av själva byggnaden och ett gammalt 

fotografi möjliggjorde tolkning av byggnadens tidigare utseende. En fylligare bild av detta gavs 

också i en intervju. Detaljplaner och kartor har visat hur omgivningen och situationsplanen har 

förändrats, samt fastighetens lagskydd. Inom tidsramen för denna uppsats har arkivmaterial som har 

en direkt koppling till byggnaden använts. Dessa är t.ex. bygglovshandlingar, 

fastighetsdeklarationer, stadsplaner, planbeskrivningar. På grund av tidsramen som getts för denna 

studie har vissa arkiv inte undersökts t.ex. Hamnstyrelsens eller Fastighetskontorets arkivmaterial.   

 

Vågmästarbostaden nämns i ett flertal facklitterära böcker om Karlstad och år 2000 gjordes på 

uppdrag av NCC en examensuppsats vid Karlstad Universitet om byggnaden.  

 

Vågmästarbostaden är en av de få byggnader i Karlstad som står kvar efter branden som ödelade 

stora delar av staden år 1865. Det är ett gult hus i två våningar med timmerstomme och vita knutar 

och knutlådor. Fönstren är symmetriskt placerade och kvadratiska och taket plåtbelagt. Husets 

grundplan är rektangulär med ett femsidigt trapphus år norr och en rektangulär veranda år söder. 

Inne i huset finns sex rum på nedervåningen och fem rum på övervåningen. Dessutom finns en 

toalett på varje våning. I de flesta rum är väggarna täckta av vitmålad glasfiberväv och släta lister, 

och golven är belagda med plastmatta eller parkett. De flesta dörrar är vita och släta.  

 

Huset finns inte med på kartor från 1830-talet, men när Hamnstyrelsen köpte området på 1830-talet 

fick de överta en befintlig byggnad som gjordes om till Vågmästarbostad. Vågmästaren övervakade 

järnvågen i den nybyggda hamnen på området. 

 

Efter att hamnen övertogs av Karlstad stad tillföll även Vågmästarbostaden staden och under 1880-
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talet ströks fastigheten ur hamnens räkenskaper. Fram till scouterna flyttade in på 1970-talet var 

Vågmästarbostaden privatbostad. Under första hälften av 1900-talet berättar 

fastighetsdeklarationerna bl.a. om en stor trädgård på tomten och om en omfattande renovering på 

50-talet. Under 70-talet övertogs huset av Karlstad Sjöscoutkår som använde byggnaden som 

föreningslokal i ca. 30 år. År 1999 förvärvade NCC området i exploateringssyfte och uppförde 

höghus i anslutning till byggnaden. Vågmästarbostaden har sedan 1981 endast varit godkänd som 

samlingslokal i detaljplanen, inte som bostad. Sedan 1999 är byggnaden dessutom Q- och q-märkt. 

Efter att scouterna flyttade ut i början av 2000-talet har huset stått tomt och år 2008 lämnade 

samfällighetsföreningen Vågmästaren in en rivningsansökan som blev avslagen av 

Stadsbyggnadsnämnden. Detta ärende gav upphov till flera artiklar och insändare i lokalpressen. 

 

Tillgången på källmaterial om Vågmästarbostaden har varit varierande. Olika källmaterial har gett 

skilda uppgifter och olika vinklar på Vågmästarbostadens utveckling och utseende. Byggnaden 

själv, skriftliga källor och muntliga källor har gett olika mycket uppgifter, men tillsammans har de 

gett en god bild av Vågmästarbostadens historia. 
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