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Förvaltningen

Arrangemang

Medlemmar
Föreningen hade 149 enskilda och 23 organisationer som
medlemmar 2009. Följande organisationer gav genom
medlemskap sitt stöd åt föreningens verksamhet:

Kulturhusens dag 2009
hade temat Sverige - Finland, en delad historia och blev en
publiksuccé med 300 besökare. Planeringen påbörjades i
april inom en arbetsgrupp i föreningens styrelse (Elisabet
Larberg och Hans Olsson) som utarbetade förslag till programpunkter. Målsättningen var att arrangemanget dels
skulle ge en bild av Sveriges och Finlands delade historia
ur ett värmländskt och ett karlstadsperspektiv, dels belysa
händelser i Karlstad 1809 som blev en del i den historia då
landsdelen Finland avskiljdes, enväldet avskaffades och en
ny regeringsform infördes. Kontakter togs med medarrangörer som inbjöds till en planeringsträff 2008-05-06. Deltagare förutom Pererik Ekeberg, Elisabet Larberg och Hans
Olsson (Föreningen Karlstad Lever) var Erik Bengtson,
Anders Ek (Kultur- och fritidsförvaltningen) samt CarlGöran Tollesby och Hans Erwald (Karlstads Hembygdsförening). Senare kom även ytterligare personer att delta
i planeringsarbetet: Ann-May Brodén och Annika Jansson
(Karlstad Lever), Per Berggrén (Carlstads-Gillet), Håkan
Eles (föredrag), Lennart Fernqvist (Hembygdsföreningen),
Eva Fredriksson (föredrag), Britt Inger Fisk (Stadsbiblioteket), Kjell Kvarnevik (proklamatör), Sven-Åke Modin
(föredrag), Anna Svensson (invigningsanförande) samt
Mattias Libeck och Lena Thor (Värmlands Museum). I likhet med tidigare år beslöts att i samband med arrangemanget ge ut en småskrift. Den fick namnet Skådeplats Karlstad
1809 och kom att innehålla intressanta artiklar med anknytning till temat. Redaktionsgruppen utgjordes av Elisabet
Larberg, Hans Olsson och Ann-May Brodén. Ytterligare ett
antal personer kom senare att delta i det praktiska planeOnsdag
1 november
kl 18.30
ringsarbetet inom de olika
medarrangerande
föreningarna
och organisationerna. Vinden på Gjuteriet (Verkstadsgatan 1)

Folkteatern Järnet		
Folkuniversitetet		
Föreningen NBV-teatern
Fören. Ransätersstämman
Föreningen Värmlandsarkiv
Fören. Värmländsk Kultur
Karlstads Bokcafé		
Karlstads FN-förening
Karlstads Närradioförening
KKV Värmland

Kulturföreningen Cabary
Karlstads Hembygdsförening
Sensus studieförbund
Studiefrämjandet Värmland
Sv. Kvinnors Vänsterförbund
Sv. Naturskyddsföreningen Värml.
Värmlands Filmförbund
Värmlands Sjöfartsgille
Värmlands Spelmansförbund
Ångbåtssällskapet Polstjärnan

Ytterligare 38 enskilda och 5 organisationer fanns förtecknade i föreningens matrikel vilka dock inte erlagt årsavgiften under året.
Styrelsen utgjordes av Pererik Ekeberg (ordf), Ann-May
Brodén, Fredrik Krohn-Andersson, Elisabet Larberg,
Maria Linder, Krister Lundgren, Sven Maechel, Bengt
Åkerblom, Per-Ola Åström, Brittkarin Öijen, samt Hans
Olsson (adj). En del av det praktiska och verkställande
arbetet har även utförts inom arbetsgrupper som varit öppna för alla medlemmar. Styrelsen har under året haft tre
protokollförda sammanträden och arbetat med sedvanlig
löpande ekonomi, genomfört flera medlemsarrangemang
och utformat yttranden och skrivelser.
Årsmöte hölls 2009-03-31 i Järnet på Gjuteriet. Mötet beslöt att föreningen under året skulle inbjuda till ett antal
medlemsmöten samt Kulturhusens dag, att fortsätta bevaka
detaljplanefrågor och hot mot kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och miljöer som aktualiseras under året, att arbeta för utgivning av nästa utgåva av Karlstad med kultur
historiska ögon, samt medverka till att arbetet med det
kulturhistoriska skyltprogrammet för Karlstad fortsätter. I
anslutning till årsmötet framförde Kerstin Stenberg gratulationer från Föreningen för byggnadskultur till Föreningen
Karlstad Levers 30 år och överlämnade Anders Isakssons
bok om det moderna Sveriges födelse Kärlek och krig
- Revolutionen 1809 som födelsedagspresent.
Elisabet Larberg har under många år varit aktiv kraft i
föreningens arbete, dess styrelse och som ordförande 2003
–2004. Årsmötet utnämnde henne därför till hedersmedlem
för hennes värdefulla insatser vid tillkomsten av föreningshuset Gjuteriet och sakkunniga stöd för dess fortsatta
utveckling, för hennes många initiativ till aktiviteter som
levandegjort stadens kulturhistoria och för hennes starka
engagemang inom föreningens bevarandearbete.

Hur står det till med
Karlstads kulturmiljöer?

Sverige - Finland, en delad historia
Skådeplats Karlstad 1809
Tävling!

Pricka in vilka byggnader/anläggningar i dagens Karlstad som fanns redan 1809. Tävlingsblankett
hämtas på museet och lämnas in senast kl 14.30. Bokpriser till vinnarna.

I Teaterparken

12.00 Invigning vid Vindarnas boning. Anna Svensson öppnar Kulturhusens dag och berättar
om skulpturen som är en vängåva till Sverige från Finlands folk.

På Värmlands Museum

12.30 på museets trappa. Adlersparre, alias Kjell Kvarnevik oﬀentliggör sin proklamation och
manar till revolution.
13.00 i hörsalen. Utdelning av 2009 års byggnadsvårdsdiplom.
13.30 i hörsalen. ”Hur kunde revolutionen lyckas?” Eva Fredriksson föreläser om personen Georg
Adlersparre.
14.00 i hörsalen. ”Lantvärnsmännen” Sven Åke Modin föreläser om Karlstads militärhistoria.
14.30 i hörsalen. ”Värmlandsﬁnnarna” Håkan Eles föreläser kring folklivsforskaren Carl Axel
Gottlunds beskrivning av värmlandsﬁnnarna förhållanden 1821 - 1822.
15.00 i hörsalen. Prisutdelning i tävlingen ”Vilka byggnader/anläggningar i dagens Karlstad
fanns redan 1809?”.

På Gamla kyrkogården

15.30 samling vid södra stenmuren (Bjurbäcksgatan). ”Olof Wibelius - landshövding i Savolax
och Värmland” Erik Bengtson föreläser om Wibelius roll i händelserna under Finska
kriget 1808–1809.

Kulturhusens Dag 2009

söndag 13 september kl 12.00 - 16.00

På Stadsbilioteket

Bokbord med historisk och skönlitterär litteratur med anknytning till Finland. Utställningen
pågår 1 sept - 30 sep.

Gratis entré - Välkommen!

Ett arrangemang av Föreningen Karlstad Lever i samarbete med
Carlstads-Gillet, Karlstads hembygdsförening, Värmlands Museum, Stadsbiblioteket och med ekonomiskt stöd av Karlstads kommuns kultur- och fritidsnämnd och stadsbyggnadsförvaltning.

FÖRENINGEN KARLSTAD LEVER Verkstadsgatan 1 652 19 Karlstad Telefon 054 - 10 00 00 www.karlstadlever.nu

Det slutliga programmet
fastställdes
av maj
och kulturmiljö
Är de befintliga
redskapen iförslutet
att skydda
Karlstads
tillräckliga?
Används de på avsett och
sätt? kommunens
Eller riskerar vårt historiska
rapporterades till
Riksantikvarieämbetet
arv att successivt gå förlorat? Välkommen till en diskussionskväll där
evenemangskalender
som därefter
publicerade
Peter Sörensen
visar talande
bildexempel uppgifterna
och presenterar en konkret
metod för att undersöka förvanskningen av stadens kulturmiljöer.

Fri entré! Välkommen!
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på sina hemsidor. Ett egen programblad utformades. Som
underlag användes grevskapet Värmlands vapen ”Insigne
Comitat Wermlandiae”. Programbladet fanns tillgänglig
för utskrift i augusti via Karlstad Levers och medarrangerande föreningars hemsidor. Tryckta programblad spreds
samtidigt också via Värmlands Museum och Turistbyrån
och genom brevutskick. I augusti finslipades också de sista
detaljerna med annonser och tidpunkter för utskick, presskonferens, mm.
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militärbostället från 1792 i Stora Årsås (Segerstad) och Per,
Desirée och Emily Eriksson för deras varsamma återställande av Värmlandsgården Framme i Skofterud (Arvika).

Kulturhusens Dag 2009 inleddes kl 12.00 vid ”Vindarnas
boning” i Teaterparken där konstvetaren Anna Svensson invigde dagen och presenterade de olika programaktiviteterna. Hon berättade även om tillkomsten av skulpturen som
är en nationalgåva från det finska folket till det svenska och
om den debatt som invigningen av monumentet 1967 gav
upphov till.
När Georg Adlersparre gestaltad av Kjell Kvarnevik framförde
sin proklamation dokumenterades händelsen på film. Klippet finns
att se på Karlstad Levers hemsida www.karlstadlever.nu/verksam
hetsberattelser.html. Foto: Karlstad Lever 2009.

Monumentet Tuulenpesä, vilket översatt till svenska betyder häx
kvast (ett slags kvistnystan på björkstammar). I den finska folktron
under 1500- och 1600-talen trodde man att sådana häxkvastar
förde lycka med sig. Skulptör var Aimo Tukiainen (1917-1966)
Foto: Föreningen Karlstad Lever 2009.

Därefter var det dags för Ann-May Brodén att presentera
dagens första föredragshållare som var Eva Fredriksson.
Under rubriken ”Hur kunde revolutionen lyckas?” höll
Eva ett personligt och sakkunnigt anförande om Georg Adlersparre. Här fick åhörarna en bakgrundsbeskrivning till
revolten som tydliggjorde hotet mot Sveriges nationella
oberoende och missnöjet mot kungen ödesåret 1809. Med
denna tidsbild som ram beskrev hon revoltens händelseförlopp, dess konsekvenser och gav en analys som förklarade
hur revolutionen kunde lyckas. Dessutom fick åhörarna
lära känna personen Adlersparre genom det personporträtt
som Eva tecknade.

Programmet fortsatte sedan vid Värmlands Museum där
Kjell Kvarnevik gestaltade Georg Adlersparre. Iklädd tidstypisk uniform framförde han med stor inlevelse den proklamation som Adlersparre lät trycka och offentliggöra i
Karlstad den 7 mars 1809 och som blev startpunkten för
den revolt som kom att förändra Sverige. Framträdandet
som blev ett uppskattat inslag under dagen dokumenterades
på film av Markus Helmersson, Tommy Jansson och Linda
Johansson från Värmlands Filmförbund och klippet finns
att se via länk på Karlstad Levers hemsida. Även Sveriges
Television passade på att filma framträdandet för framtida
bruk.
Nästa programpunkt var utdelning av Värmlands Museums diplom för god byggnadsvård 2009. I hörsalen inledde
Mattias Libeck med att berätta att diplomet utdelas till personer, organisationer eller företag som bevarat och varsamt
vårdat äldre byggnader och byggnadsmiljöer eller på annat
sätt gjort insatser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Han överlämnade sedan diplom till årets mottagare. Dessa
var Fastighets AB LE Lundbergs för den varsamma restaureringen av Järnvägshuset från 1909 (Södra Kyrkogatan
2), Sara och Elly Johansson för att de räddat och återställt

Målaren Fredric Westin porträtt av Georg Adlersparre (1760–
1835). Ur ”Vårt fosterlands historia efter 1809. Tidsbilder av
Emil Svensén.
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Det andra föredraget i hörsalen hölls av Sven Åke Modin
som föreläste under rubriken ”Lantvärnsmännen”. Här fick
åhörarna ta del av hans sakkunnig berättelse om hur man på
order av Gustaf IV Adolf införde systemet med Lantvärn
som var den första ”värnpliktsarmén”. Avsaknad av befäl
och ordentliga resurser som uniformer, vapen och förnödenheter ledde dock till en katastrof för de värmländska
lantvärnsmännen 1808–1809. De drabbades av fältsjuka
och många dog. Sven Åke berättade att dessa och även avlidna soldater ur armén begravdes ute på Djäknefältet (nuvarande Tormestad). På platsen finns idag en minnessten
som tillsammans med namnet Lantvärnsgatan är de enda
spåren från lantvärnsmännens tragiska öde.

Minnesstenen över lantvärnsmännen på Tormestad. Foto:
Lennart Fernqvist 2009.
”Värmlandsfinnarna” var rubriken på Håkan Eles intressanta föredrag där han utgick från Carl Axel Gottlunds uppteckningar av värmlandsfinnarnas öden. Håkan berättade
att Gottlund, som var svensk- och finskspråkig, begav sig
till Värmland 1817 i avsikt att bl a undersöka vilka runosånger som fanns bland värmlandsfinnarna. Hans detaljrika
dagboksanteckningar från denna resa och andra i Dalarna,
Hälsingland, Transtrand och Norge kom även att bli grunden för en beskrivning av finnarnas levnadssituation och
språk som senare gavs ut i tre delar. Gottlund fann finnarnas
förhållanden eländiga. I syfte att förbättra dessa föreslog
han bl a att det skulle skapas ett finskspråkigt administrativt
område i Värmland och Norge. Detta avfärdades men hans
opinion för bättre förhållanden bidrog till att några nya kyrkor och vägar byggdes i de värmländska finnskogarna.
Nästa programpunkt var prisutdelning i tävlingen ”Vilka
byggnader/anläggningar i dagens Karlstad fanns redan år
1809?” Vid tävlingsstationen i museets foajé, där besökarna även hade möjlighet att köpa några av Karlstad Levers
småskrifter, fungerade Annika Jansson som tävlingsansvarig och delade ut ett stort antal tävlingstalonger under dagen
men mottog endast 37 som lämnades in för rättning. Tävlingstalongen visade Lennart Fernqvists foton av 20 byggnader/anläggningar som man kan se i dagens Karlstad.
Uppgiften var att ange vilka av dessa som fanns redan år
1809. Ingen lyckades få alla rätt men fem kunniga tävlande
prickade dock rätt på 19 av de 20 alternativen. Vid prisutdelningen, som förrättades av föreningens ordförande

Pererik Ekeberg, belönades vinnarna med boken En gäst
bok minns - ur Villa Skogsbrynets historia av Bertil Örnklint
som också välvilligt skänkt bokpriserna. De rätta svaren
presenterades dagen efter på Karlstad Levers hemsida.

TÄVLING
Fanns denna byggnad redan 1809?

På tävlingtalongen presenteras 20 byggnader/
anläggningar som du kan se i dagens Karlstad.
Pricka för vilka av dessa som fanns redan år 1809?
Lämna in ditt tävlingsbidrag här senast kl 14.30.
Tävlande med alla rätt belönas med boken ”En
gästbok minns - ur Villa Skogsbrynets historia”
av Bertil Örnklint. Prisutdelning sker kl 15.00 i
hörsalen. De rätta svaren plubliceras senare på www.
karlstadlever.nu.
En tävling arrangead av Föreningen Karlstad Lever i samarbete med Carlstads-Gillet, Karlstads hembygdsförening, Värmlands
Museum, Stadsbiblioteket och med ekonomiskt stöd av Karlstads kommuns kultur- och fritidsnämnd och stadsbyggnadsförvaltning.
FÖRENINGEN KARLSTAD LEVER Verkstadsgatan 1 652 19 Karlstad Telefon 054 - 10 00 00
www.karlstadlever.nu

Det sista föredraget under Kulturhusens Dag hölls på Gamla kyrkogården där Erik Bengtson tog emot. Rubriken för
hans ”kyrkogårdsvandring” var ”Olof Wibelius - landshövding i Savolax och Värmland”. Han började med att
berätta om kyrkogårdens historia och framhöll även dess
funktion som källa till spännande personhistoria och gav
några exempel. Med åhörarna i följe avslutades vandringen
vid Olof af Wibelis (Wibelius före adlandet 1808) oansenliga gravhäll vid norra muren. Här berättade Erik bl a om
Wibelis diplomatiska roll under Finska kriget 1808-1809,
där hans orädda agerande senare inspirerade Runeberg till
dikten ”Landshövdingen” i Fänrik Ståls sägner. Eriks underhållande framförande tecknade på många sätt bilden av
Wibelis som hjälten utan vapen och fungerade också som
en påminnelse om att ”ordet kan vara mäktigare än svärdet”.
På Stadsbiblioteket hade en intressant utställning med historisk och skönlitterär litteratur med anknytning till Finland
ställts i ordning av Britt-Inger Fisk. Den öppnades redan
den 1 september men även under Kulturhusens Dag passade många på att slinka in på biblioteket för att botanisera
bland böckerna.
Skådeplats Karlstad 1809 var namnet på den småskrift
som gavs ut i samband med Kulturhusens dag 2009 där sju
skribenter bidrog med intressanta artiklar med anknytning
till dagens tema. Bibliotekarie Eva Fredriksson berättade
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under rubriken Georg Adlersparre och revolten i Karlstad
om de spännande händelserna som tilldrog sig i mars 1809.
Militärhistoriker Sven-Åke Modin redogjorde i en artikel
med sakkunskap om lantvärnet i Värmland. Tidigare arkivarien vid Värmlands Museum Håkan Eles kåserade på
ett underhållande sätt under rubriken Tusenfalt igen om de
värmländska skogsfinnarnas svedjebruk. Författaren Erik
Bengtson berättade i artikeln ”Olof af Wibeli - landshövdingen i Fänrik Ståls sägner” om den fattige prästsonen
från Södertälje som kom att få en särskild plats i Finlands
historia och som slutade sina dagar i Karlstad. Konstvetare
Anna Svensson berättade om skulpturen Vindarnas boning,
nationalgåvan till Sverige som placerats i Karlstad som
symbol för den historia vi delar med Finland. Även en avskrift av Adlersparres proklamation ingick i häftet. De olika
artiklarna samt Elisabet Larbergs inledning och sammanställda översikt av viktiga händelser i Europa, Finland och
Sverige omkring 1809 tillsammans med karta över Finska
kriget 1808-1809, gör skriften till en värdefull historiebeskrivning såväl ur ett lokalt som ett nationellt perspektiv.

Skådeplats
K arlstad 1809
Den vackra Klarälven och de bekymmer som den orsakar Karl
stadsborna stod i fokus då Richard Heijkenskjöld gästade fören
ingen. Foto: Karlstad Lever 2009.

En guide vid Kulturhusens Dag 2009
Utgiven av Föreningen Karlstad Lever i samarbete med Carlstads-Gillet,
Karlstads hembygdsförening och Värmlands Museum.

Förutom de som nämnts ovan bidrog ytterligare enskilda
personer och medarbetare inom de olika medverkande föreningarna och organisationerna på olika sätt med sitt ideella arbete och engagemang för att göra Kulturhusens Dag
till ett uppskattat och välbesökt arrangemang. Sammanlagt
har ett 30-tal personer varit involverade i förberedelser och
genomförande och som med gemensamma krafter levandegjort viktiga händelser och personer i såväl Karlstads,
Värmlands och Sveriges historia på ett mångfacetterat sätt.
Arrangörer var förutom Föreningen Karlstad Lever: Carlstads-Gillet, Karlstads Hembygdsförening, Värmlands Museum och Stadsbiblioteket samt Karlstads kommuns kulturoch fritidsnämnd och stadsbyggnadsförvaltning som givit
ekonomiskt stöd.

Karlstad - Sveriges yngsta stad var rubriken på en föreläsning av geologen Richard Heijkenskjöld på Gjuteriet
2009-03-10. Nära 50-talet åhörare tog del av Richards intressanta redogörelse för Karlstads geologiska historia från
1,8 miljader år tillbaka och fram till idag. Den livfullt berättade historien som illustrerades av en serie kartor och
diagram följdes upp med en skildring av Klarälvens historia och deltats uppkomst och utveckling och de hur älven
påverkar oss idag. Stort utrymme gavs för diskussion kring
de mänskliga aktiviteter som påverkat deltats utveckling,
såsom byggen av broar och kraftverk, muddring och försök
att på olika sätt påverka vattenföringen.
En båttur på Klarälven hade planerats i maj som en uppföljning av Richard Heijkenskjölds föredrag. Tanken var att
från älvsidan uppleva de öppna stränder som ger Karlstad
dess karatäristiska ljusa, luftiga stadsrum och samtidigt
peka ut de platser där planer på vattennära bebyggelse hotar stadsbilden. På grund av tekniska problem fick tyvärr
båtturen inställas.
Peter Sörensens syn på byggnadsvården i Karlstad var
rubriken på en diskussionskväll på Gjuteriet 2009-27-10.
Ett 20-tal åhörare tog del av Peters synpunkter och talande
bildexempel på bra och dålig byggnadsvård. Den givande
diskussionen kom mycket att handla om de svårigheter som
finns för olika aktörer att hävda skydd för kulturhistoriska
värden och orsaker till att kommunen inte lyckas uppfylla
de krav på omsorg om vårt gemensamma kulturarv som
lagen föreskriver.

Verksamhetsberättelse 2009

Sida 6

lokalhistorisk information, har inordnats som en särskild
avdelning i föreningens arkiv och en förteckning har upprättas med korta beskrivningar av de olika dokumentens
innehåll för att intresserade lättare skall kunna söka i arkivet.

Hotell Drott från 1909 som byggnaden och omgivningarna såg ut
1930. Foto: Ur Värmlands Museums arkiv.

Gruppen gjorde även tre studiebesök. Det första var i Tempelriddaren där Klas Kvarnevik från Värmlandsteatern tog
emot och visade runt. Huset som från början uppfördes
som baptistkyrka 1885 är idag ombyggt till teaterlokal men
forfarande är dess karaktäristiska exteriör i rött mönstermurat tegel i stort sett bevarad. Efter många års förfall har
den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden numera skydd i
detaljplanen och fått en passande funktion som en centralt
belägen teaterscen.

Studiebesök på Hotell Drott företogs av 15-talet intresserade medlemmar 2009-11-16. Arne Bengtsson, som är en
av ägarna, visade runt och berättade om hotellets 100-åriga
historia och dagens verksamhet. Han har själv forskat i historien och samlat bilder och dokument som besökarna fick
ta del av. Detta intresse avspeglades även i husets interiör
med många välbevarade detaljer. Trots ombyggnader utifrån moderna krav har man ändå lyckats bevara en hel del
av husets jugendkaraktär.

Tempelriddarordens hus som nu är ombyggt till teater är kultur
historiskt värdefullt och Q-skyddat i detaljplanen vilket innebär
att det inte får rivas och att det skall underhållas så att det kultur
historiska värdet bevaras. Foto: Karlstad Lever 2009.

Karlstads näst äldsta hiss finns på Hotell Drott. Den är fortfa
rande i bruk och även om maskineriet bytts några gånger har
dess vackra utsmyckningar i jugendstil bevarats. Foto: Karlstad
Lever 2009.

Det andra studieobjektet var det senaste tillskottet bland
universitetets byggnader, Hus 21 eller Hus Vänern. Bo
Jonsson, projektingenjör vid universitetet, visade runt och
berättade om den spännande byggnaden som i sin arkitektur, planlösning och teknik återspeglar en pedagogisk ambition om forskning och lärande som spänner mellan olika
ämnen.

Studiecirkeln
Kulturhistoriskt värde är namnet på den studiecirkel som
i samarbete med Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen
startade redan hösten 2003. Arbetet bedrivs under trivsamma former där deltagarna själva lägger upp studierna. Som
faktaunderlag används Boverkets utmärkta bok Byggnaders
Särdrag och bild- och textmaterial som deltagarna själva
tar fram. Under våren slutförde gruppen inventeringen av
de anteckningar, kartor, bilder och andra handlingar som
Karlstadskännaren Sven Larsson vid olika tillfällen skänkt
till föreningen. Materialet som i många fall innehåller unik

Den 6o ton tunga hängande multimediastudion i Hus 21 eller Hus
Vänern vid Karlstads universitet. Foto: Karlstad Lever 2009.
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Mosaiska kapellet var målet för gruppens sista studiebesök
där Morgan Cederlund från kyrkogårdsförvaltningen tog
emot och visade runt på kyrkogården och i kapellet. Deltagarna blev orienterade om tillkomsten av den mosaiska
församlingen i Karlstad. Under vandringen bland gravvårdarna kunde gruppen känna igen en del familjenamn vilket
gav upphov till intressanta samtal kring personhistoria.

Mosaiska församlingens kapell byggt i nationalromantisk stil.
Det är inte känt när kapellet uppfördes men den omgivande
begravningsplatsen invigdes 1920. Foto: Karlstad Lever 2009.

Skyltprogram
Gruppen som arbetar med informationsskyltprogrammet
för Karlstads innerstad fortsatte arbetet under året. Syftet
är att enhetliga skyltar vid utvalda kvarter, gator eller områden och vid kulturhistoriskt intressanta byggnader och
andra objekt av särskilt intresse, skall berätta om stadens
kulturmiljö. Skyltarna skall också kunna fungera som komplement till stadsvandringar såväl guidade som med hjälp
av stadsvandringskarta. Hittills har tretton skyltar färdigställts. Arbetsgruppen har också tagit initiativ till att restaurera några av de äldre skyltarna som tidens tand gått hårt
åt.
Från Karlstad Lever har Ann-May Brodén under året deltagit i gruppen som i övrigt består av representanter från
Stadsbyggnadskontoret, Kultur- och fritidsförvaltningen,
Tekniska verken, Värmlands Museum, Carlstads-Gillet och
Karlstads hembygdsförening. Under året har skyltar varit
under arbete eller färdigställts för Stadsträdgården, Rud
och Sandgrundsudden. Skylten för Residenstorget som invigdes provisoriskt i samband med firandet av Kulturhusens dag 2007 har nu fått en lämplig placering intill ”Kalle
på sten”.
Minnessten
I en tidningsartikel publicerad i NWT 2007 efterlyste CarlErik Svensson den minnessten som tidigare suttit på ett hus
vid Fahlgrensgatan 4 på Herrhagen. Som liten på 1930-talet bodde han i ett av grannhusen och såg då ofta stenen
som utmärkte platsen för operasångerskan Marie Sundelius
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(1882 – 1958) födelse och uppväxt. På 1970-talet eldhärjades huset och det revs och i samband med detta försvann
minnesstenen. Till stor glädje återfanns den senare i en
undercentral för fjärrvärme på Karlagatan 36 och arbetsgruppen för stadshistoriska skyltar tog sig an att finna en
lämplig placering. Den kulturhistoriskt värdefulla minnesstenen monterades i början av 2009 på ett fundament i Gjuteribacken (Karlagatan 36) och skall kompletteras med en
informationsskylt innan återinvigningen firas.

Den återfunna minnesstenen är ett bastant granitblock med måtten
67 x 46 x 9 cm med en vikt på nära 50 kg. Foto: Karlstad Lever.

Skrivelser
Detaljplan för del av kv Tingvallastaden
I syfte att möjliggöra förtätningsprojektet ”Tingvallahöjden”
presenterades samrådsförslag till ny detaljplan för kvarteret Tingvallastaden. I yttrande till Stadsbyggnadsnämnden
2009-11-18 framförde föreningen att man ser positivt på
att flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader kommer att
ges skydd i detaljplanen men att detta även borde omfatta
affärs- och bostadshuset från 1944 (Herrgårdsgatan 10-12).
Föreningen invände mot att planförslaget ger möjlighet
till inglasning av Betlehemskyrkans huvudentré mot Östra
Torggatan vilket skulle innebära en förvanskning av byggnadens arkitektoniska och kulturhistoriska värden. Vidare
framfördes att den föreslagna höjden på de nya husen sänks
med två våningar för att anpassas till kvarterets befintliga
höjdskala och därigenom undvika en söndertrasad stadsbild.

Publicerat
Omstridd bro viktig del av stadens historia var rubriken
på en artikel i Karlstads-Tidningen 2009-09-10 där Hans
Olsson intervjuades om Östra bron. Han berättade bl a om
den utdragna byggtiden och de bråk om pengar som uppkom. Även året för dess färdigställande har diskuterats där
vissa hävdar 1777, andra 1797 eller 1811. Bron är skyddad
som fast fornlämning men har ändå under åren varit hotad.
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På 1920-talet väcktes förslaget att den skulle breddas vilket
avslogs men samma fråga återkom i mitten av 1950-talet.
Även då kunde hotet avvärjas, mycket tack vare kulturmiljövårdaren Sigurd Gustavsons insatser.
I NWT publicerades 2009-10-12 en artikel där kommunalrådet Håkan Holm redogjorde för Karlstads expansion och
visionen om en stad med 100 000 invånare. I artikeln gavs
även föreningens ordförande Pererik Ekeberg möjlighet att
framföra föreningens synpunkter. Han betonade särskilt att
vi inte motsätter oss att Karlstad växer, så länge det sker
med omsorg och omtanke om stadsmiljön och våra kulturhistoriska värden. Med en förtätning av Tingvallastaden
dikterad av exploatörernas villkor riskerar vi att skapa en
stadsmiljö som är oattraktiv för människor att vistas i.

len är tills vidare deponerade på Gjuteriet men föreningen
har dock inte möjlighet att bli arkivbildare. En förtfrågan
har därför framförts till Carlstads-Gillet om de kan tänka
sig att ta hand om det Karlstadhistoriska materialet på lämpligt sätt. Samlingen består av: Oljemålning föreställande
Herman Geijer (Anna Fernqvist 1960), ramat foto av personalsammankomst på Stadshotellet 1953 med namnförteckning (foto Gunner), företagsskylt i metall ”GEIJERS
Herman Geijer & Co”, två äldre fotoportätt av Geijers kompanjoner, C.G Andersson och Gustav E., foto från 1948 av
Herman Geijer vid sitt skrivbord på kontoret Kungsgatan
18, foto av styrelsen vid middag på Stadshotellet 1917,
gruppfoto från 1902 (med bl a Herman och Johan Geijers),
ovalt fotoporträtt av Herman Geijers, diplom till Herman
Geijers & Co för väl ordnad ”Industri och hantverksutställning i Karlstad 1927”, inramat foto från 1899 på Herman Geijer Jernhandel (i Haga), två kuvert med företagets
namntryck, poststämlade 1899 samt en pärm innehållande
flera nummer av Geco (organ för personal hos Geijers) från
1930-talet, foton på personal och verksamhet och protokoll
och några andra dokument.
Framtidsrådet är namnet på den samarbetsgrupp som
bildades 2008 på initiativ av Carlstads-Gillet. I rådet representeras förutom gillet även Karlstad Lever och Hembygdsföreningen och tanken är att det skall fungera som ett
gemensamt samtalsforum kring frågor som berör Karlstads
kulturhistoria och utveckling. Från föreningen har ordförande Pererik Ekeberg ingått i rådet under året.

Det framtida gaturummet utmed Norra Kyrkogatan?. Fotomon
tage: Föreningen Karlstad Lever 2009.

Strand - glimt av gamla Karlstad
var rubriken på en artikel som publicerades i Karlstads-Tidningen 2009-09-17 där Hans Olsson intervjuades om stadsdelens historia och nutid. Fortfarande finns välbevarade
stråk med villor i tidstypisk panelarkitektur och gårdshus
från sekelskiftet som visar hur området såg ut från början.
Återställ Tingvallagymnasiets aula var rubriken på ett debattinlägg i NWT 2009-12-11 där föreningens ordförande
framförde att föreningen motsätter sig planerna på en ombyggnad av aulan. Föreningens åsikt är att aulans kulturhistoriska värde och lokalhistoriska värde är så stort att
användningen borde anpassas till lokalens förutsättningar.
Dessutom ansåg föreningen att det är anmärkningsvärt att
frågan om förvanskning av en kulturhistoriska värden avgörs i gymnasienämnden.

Övriga aktiviteter
Föremål från Herman Geijer & Co
Under hösten blev föreningen kontaktad av Rune Gustafsson
som nu gått i pension från Ahlsells. Han har ”räddat” en
del intressanta föremål från den tidigare järnvaruhandeln
Herman Geijer & Co som annars skulle ha slängts. Föremå-

Vågmästarbostaden från 1800-talets första hälft är skyddad
mot rivning och förvanskning i detaljplanen. Foto: Föreningen
Karlstad Lever 2009.

Maritimt center i Karlstad
På initiativ av Ångbåtssällskapet Polstjärnan bildades 2008
en arbetsgrupp i syfte att utveckla området vid Våghuskajen till ett maritimt center. Hans Olsson är föreningens
representant i gruppen där förutom Ångbåtssällskapet Polstjärnan även Värmlands Sjöfartsgille, Carlstads-Gillet,
Flottans män och Karlstads hembygdsförening finns representerade. Gruppen arbetar för att det kulturhistoriskt
intressanta området vid Våghuskajen med bl a Hamnkaptensbostaden (från 1859) skall kunna bli ett levande, grönt
maritimt arbetslivsmuseum som visar upp Karlstads sjöfartshistoria och uppmärksammar den avgörande betydelse
sjöfarten haft för stadens tillkomst.

Verksamhetsberättelse 2009
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2009-02-11 inbjöds pressen till en träff i Hamnkaptensbostaden där gruppen presenterade utvecklingsplanerna.
Dagen efter publicerade både NWT och VF utmärkta artiklar om visionen och 2009-02-26 inbjöds kommunalrådet
Håkan Holm till ett möte där gruppen redogjorde för planerna och diskuterade förutsättningarna för ett genomförande. Håkan Holm såg positivt på initiativet vilket utmynnade i ytterligare ett informationsmöte 2009-03-11 med
Maria Örefors från Stadsbyggnadsförvaltningen och Alf
Johansson från Teknik- och fastighetskontoret. Kommunen
har för närvarande inget planarbete för området men kommer att beakta visionen om ett maritimt center när det blir
aktuellt för omvandling av hela Inre Hamnen.

från föreningens genomförda aktiviteter såsom Kulturhusens Dag, m fl och de senaste årens verksamhetsberättelser.
Besökare har således möjlighet att skaffa sig en omfattande
bild av föreningens arbete. Under året har besöksfrekvensen varierat mellan 5 och 44 i veckan och ett snitt på 60
besök per månad. De flesta besökare hittar sidan via länkar från andra webbplatser, främst från Gjuteriets hemsida
och kommunens föreningsregister och evenemangskalender men också i stor utsträckning från Carlstads-Gillet och
Operation Karlstad.

I juni framfördes ett erbjudande till gruppen från NCC om
att förvärva Vågmästarbostaden vilket dock avvisades av
samtliga representerade föreningar.

Föreningen har tacksamt mottagit gåvor under året från
vänliga givare. Martin Edman, Elisabet Larberg och Pererik Ekeberg skänkte ett antal boktitlar till föreningens
referensbibliotek, främst arkitekturlitteratur. Hembygdsföreningens Herrhagsgrupp, som brukar träffas på Gjuteriet, överlämnade som gåva en äldre teckning signerad
Erik L Nilsson föreställande Karlstads Mekaniska Werkstads anläggning som den tedde sig i början av 1900-talet.

Gåvor

Gjuteriet
Verksamheten i Gjuteriet har varit lika omfattande under
2009 som året innan. Man kan konstatera en stor tillströmning av grupper som utnyttjat lokaler tillfälligt, såväl dagtid som kvällar. Året har därmed som vanligt präglats av
”trångboddhet” och mycken energi har fått användas till
kreativ planering för samutnyttjande av lokalresurserna.
En väl fungerande intern logistik har också varit särskilt
viktig under året för att undvika allt för stora störningar
i verksamheterna med anledning av den ROT-renovering
som pågick. Verksamma i huset har haft stort överseende
med de olägenheter som ändå inte gått att undvika som t ex
bortkopplade telefoner, strömlösa datorer och byggdamm.

”Karlstads kommuns kulturstipendium 1986 tilldelas Föreningen
Karlstad Lever för sin kulturella gärning att verka för bevarande
av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Karlstad,
att tillvarata kulturföreningarnas gemensamma intressen samt
att som initiativtagare till och ansvarig för genomförandet av
projektet föreningshuset Gjuteriet ha gett föreningslivet i Karlstad
lokalmässiga möjligheter att utveckla ett rikt och differentierat
kulturutbud och som stöd och uppmuntran till fortsatt kulturell
verksamhet”

Hemsida på Internet
Vid sidan av Gjuteriets hemsida har föreningen sedan 2006
en egen hemsida på Internet med adressen www.karlstadlever.nu. Den gör det lätt för intresserade att hitta information om föreningen och aktuella arrangemang. Under året
har hemsidan successivt utökats med rapporter och bilder

Media
Värmlands Filmförbunds videoredigeringsstudio har utnyttjats flitigt av medlemmarna såväl dagtid som sent in
på nätterna. Bokning av redigeringstid, videokameror samt
utlämning av nycklar och utrustning sker som tidigare till
Filmförbundets medlemmar via Café Gjuteriet enligt överenskommelse med klubben. Lokalen har omdisponerats på
ett mer rationellt sätt och fungera nu även som en mindre
biograf.
Från Radio Solstas Studio Ett sändes ca 28 timmars närradio i veckan av fem föreningar där KarlstadRocks och
Kunskapsradion stod för merparten. Karlstads Nya Fotoklubb hade drygt 70 medlemmar och genomförde ett stort
antal fotokurser för såväl nybörjare som mer erfarna fotografer. Klubblokalen har iordningställts för att vid sidan av
kurs- och mötesverksamheten även kunna fungera som en
mindre fotoateljé. I likhet med videoredigeringen, bokar
fotoklubbens medlemmar ateljén och mörkrumstider via
Café Gjuteriet.
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för ändamålet. En lokal är utrustad som en mindre slöjdsal
där 20-talet knivslöjdare kunde utöva sitt hantverk under
året.
Musik
I Sensus Barnmusikskola deltog ca 320 barn varje vecka i
de vanliga grupperna för åldrarna 3-8 år, babyrytmikgrupperna, pyttebalettgruppen och de sex musikalgrupperna för
de äldre barnen.

Redigering i Värmlands Filmförbunds videoverkstad. Foto: Gju
teriets arkiv.

Teater och dans
Teaterskolans verksamhet har haft ungefär samma omfattning som året innan med drygt 120 barn och ungdomar i
åldrarna 7 – 15 år. Amatörteatergruppernas verksamhet
inom NBV-teatern och Folkteatern Järnet hade ungefär
samma omfattning som året innan med såväl ungdoms- som
vuxengrupper. Teaterlokalen Järnet utnyttjades vid sidan av
Folkteatern Järnets egen verksamhet också för Teaterskolan
på kvällstid. Teaterverksamheten på Gjuteriet omfattar även
en sammanslutning för roll- och konfliktspel. De 30-talet
medlemmarna tillverkade inte bara rekvisita och spelutrustning utan genomförde också ett antal rollspelslive i huset.
Även den populära dansverksamheten fortsatte under året
med ca 60 deltagare som utvecklade sina färdigheter i såväl
argentinsk och finsk tango som squaredance.

Rockmusikverksamheten var omfattande och innebar maximalt utnyttjande av lokalerna. Vid årets utgång samutnyttjade nära 30 musikgrupper (med ca 150 medlemmar) nio
ljudisolerade repetitionsrum och SpeedBalls inspelningsstudio som också användes av tillfälliga nyttjare. Studion
var i princip fullbokad under året där ca 50 inspelningar
och kurser genomfördes. I provisoriska lokaler i källarplanet samsades också två musikgrupper och den mindre studion ”Musiksmedjan” som utnyttjades för inspelningar.

Arbetsstyrkan samlad på Gjuteriets gård 1925. Foto: Gjuteriets
arkiv.

Teaterrepetitioner i teaterlokalen Järnet. Foto: PO Strand.

Kursverksamheten i Studiefrämjandets regi var mycket
omfattande och bedrevs såväl på dagtid som på kvällar och
helger i Gjuteriets lokaler. Cirklarna omfattar vitt skilda ämnen som flugfiske, jakt, fåglar, turism, hundar, stadsmiljö,
måleri, orkidéodling, sociala frågor, mm. Som exempel kan
nämnas att bildmåleri utövades av hela åtta grupper varje
vecka och ett 40-tal blivande jägare genomgick utbildning
för jägarexamen. Dessa hade till och med möjlighet att öva
skytte i lokalerna med hjälp av de två simulatorer som finns

Rockskolan är namnet på den instrumentalundervisning
som omfattar både individuell och gruppundervisning i gitarr, bas, sång och trummor. Här deltog under 2009 nära
120 elever. Två fullt utrustade repetitionslokaler och en
särskild trumstudio med ett antal digitala trumset användes
för detta ändamål. Tack vare den digitala tekniken kunde
därmed flera utövare spela samtidigt i samma rum utan att
störa varandra. Rockskolan hade också ett visst samarbete
med Sundsta-Älvkullegymnasiet som möjliggjorde för
elever från skolan att utnyttja faciliteterna på Gjuteriet.
Innovation Music Network är namnet på ett flerårigt samarbetsprojekt som startade 2008 och vars syfte är att stärka
och utveckla musikindustrin genom samverkan och folkbildning. Huvudparter i projektet är Studiefrämjandet,
Karlstads universitet, Högskolan i Dalarna, Föreningen
Mjöskryss och Högskolan i Hedmark. Projektet har sin administrativa bas på Gjuteriet men bedriver sin omfattande
verksamhet i form av workshops, utbildningar, mässor, mm
runt om i Värmland och Dalarna i Sverige och Hedmark
och Akershus Fylke i Norge där ca 500 personer var involverade under 2009.

Verksamhetsberättelse 2009
Det står alltid ett antal grupper i kö för att få replokaler på
Gjuteriet vilket innebär att alla nya lokalsökande tyvärr får
rådet att leta på annat håll i Karlstad. Ett flertal seminarier och kurser (t ex utbildningar i musikproduktion) kunde
ändå genomföras genom nyttjande av Vinden och mindre
grupprum som övrig tid används för studiecirkelverksamhet med annan inriktning än musik.
Vinden har fungerat som repetitionslokal för Teaterskolan
och för intern kursverksamhet. Den har dessutom i stor omfattning upplåtits till ett antal föreningar och grupper för
arrangemang, möten, kurser mm.
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Förutom de publika arrangemang som genomfördes av
olika grupper och föreningar på Vinden under året inbjöd
också under våren Folkteatern Järnet till två fullsatta föreställningar av ”En målare kommer sällan ensam”, en fars
skriven av Dario Fo. Elever från NBV:s barnteaterskola
inbjöd till en föreställning inspirerad av Astrid Lindgrens
sagovärld och ett luciatåg med barn från daghemmet Freja bjöd på julsånger vid det traditionsenliga luciafirandet
i Café Gjuteriet. Av de mer ovanliga tilldragelserna kan
nämnas den grupp av ”pösupiper” (säckpipeblåsare) från
olika delar av Sverige som sammanstrålade på Gjuteriet för
sin årliga vinterträff. Gruppens ambition är att lyfta fram
och utveckla den mycket gamla svenska säckpipetradition
som i det närmaste är bortglömd.
Den intima cafélokalen på Gjuteriet har i många år fungerat
som en mötesplats där engagerade åhörare och Bokcaféets
föreläsare kunnat mötas i givande diskussioner. Under året
arrangerade Bokcaféet tre av sina föredrag på Gjuteriet.
Bokcaféets permanenta tidskriftshylla i cafélokalen finns
kvar och erbjuder en rad tidskrifter som annars kan vara
svåra att uppbringa i Karlstad.

Tjänstemannakåren vid Karlstads Mekaniska verkstad på 1920talet Foto: Gjuteriets arkiv.

Karlstads Obrända Bibliotek invigdes 2005 i en mindre
lokal på Gjuteriet. Initiativtagare var handbokbindare Olof
A. Myrin som i sammarbete med Carlgöran Holm (Karlstads Bokcafé) och Hans Olsson (Gjuteriet) skött om verksamheten. Biblioteket består enbart av böcker som gallras
ut från de kommunala biblioteken och som annars skulle
ha gått till förbränning. Syftet med etableringen är att förlänga användningstiden för dessa böcker genom att erbjuda allmänheten att botanisera bland hyllorna och gratis ta
med sig det man finner läsvärt. Återlämning av ”lånade”
böcker undanbedes således och förhoppningen är istället att
så många som möjligt återbrukas av nya läsare. Man kan
glädjande konstatera att biblioteket fyller sin funktion och
fyllts på med utgallrade böcker i samma takt som andra
”lånats ut”.
Vid årets utgång bedrev 20 föreningar eller organisationer, fyra teaterföreningar, 30-talet musikgrupper och fem
verkstäder verksamhet i permanenta egna arbetslokaler.
30-talet olika föreningar eller grupper samutnyttjade dessutom regelbundet mötesrum och ytterligare ett stort antal
externa grupper använde vid enstaka tillfällen de större
samlingslokalerna och studierummen för föreningsmöten,
arrangemang, utbildningar och liknande. Med anledning av
den ökade efterfrågan på tillfälliga mötes- och arbetslokaler gjordes mindre omdisponeringar av lokalanvändningen
för att tillgodose detta ändamål. En verkstadslokal i källarplanet användes under året temporärt för musikverksamhet.
Inga hyresgäster avflyttade under 2008 och vid årets utgång
var alla lokalytor uthyrda.

Café Gjuteriets fasadskylt är smidd av konstsmed Örjan Holm och
sattes upp 1986 då Caféet invigdes. Foto: Gjuteriets arkiv.

Bildutställningar
Föreningen arrangerade under året bildutställningar i Café
Gjuteriet. Tretton utställningar har visats innefattande olika
tekniker. Utställare har varit:
Åsa Gustafsson (blandteknik)
Oskar Kardemark (svart-vitt foto)
Terese Taylor (fotoakvareller)
Charlotte Matsson & Thomas Christenson (olja & akryl)
Nuppu Bang & Ann-Christin Nordh (blandteknik)
Inger Karlsson (keramik)
Gjuteriets onsdagsgrupp (akvarell)
Maria Hult (akvarell & tusch)
Anneli Norgren (akryl)
Marie Gauthier (olja)
Veronica Sandahl (olja)
Kristian Hedström (foto)
Annika Bengtson (akryl)
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en rad av år, också fungerar som en resurs för de behov av
praktik och arbetsprövning som till exempel efterfrågas av
skolan, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Bildutställning i Café Gjuteriet. Foto: Gjuteriets arkiv.

Marie Gauthiers utställning genomfördes i samarbete med
”Konstrundan Karlstad med omnejd” där Café Gjuteriet var
en av de 24 utställningslokaler som ingick i arrangemanget.
Utställningsverksamheten, som nu pågått i mer än tjugo år,
har blivit ett uppskattat forum för många amatörbildskapare. Några av utställarna har också arrangerat vernissager
vilket lockat nya besökare till Gjuteriet och lokalpressen
har vid flera tillfällen uppmärksammat utställningarna med
artiklar och recensioner.
Personal
Under året har Katalin Mattsson, Birgitta Jakobsson och
Christine Mattsson (fram till september) på ett förtjänstfullt sätt givit service åt hyresgäster och besökare till Café
Gjuteriet. Rose-Marie Andersson utförde arbetspraktik och
några ungdomar från grundskolan fick dessutom möjlighet
att prova på servicearbete då de under kortare perioder utförde prao i Café Gjuteriet.

Smederna som ingick i personalstyrkan på Gjuteriet runt 1890.
Foto: Gjuteriets arkiv.

Det praktiska och administrativa arbetet för Gjuteriet sköttes under året av Hans Olsson (föreståndare), Magnus
Norström (vaktmästare) och Hanna Tedfeldt som skött lokalvården och andra serviceuppgifter. Roger Olsson var behjälplig med fastighetens skötsel då han utförde arbetspraktik under fem månader. Sammantaget kan man konstatera
att Gjuteriet, utöver den ordinarie verksamheten och under

Samfällighetsföreningen i kvarteret Gjutaren
Med anledning av nya fastighetsbildningar inom kvarteret
Gjutaren, bildades i april 2004 samfällighetsföreningen
”Gemensamhetsanläggningen Gjutaren”. Styrelsen utgörs
av representanter för samtliga fastighetsägare i kvarteret
(för närvarande Karlstads kommun, Nöjesfabriken, Cityverkstaden, Karlstads Energi och Karlstad Lever) som gemensamt skall sköta och bekosta drift och underhåll av de
anläggningar som finns på gården (körvägar, parkering, eloch VA- installationer, planteringar, mm). Gjuteriets föreståndare Hans Olsson med styrelseledamot Elisabet Larberg
som suppleant ingick i GA Gjutarens styrelse under året.

Verkstadsgatan 1913. Foto: Gjuteriets arkiv.

De ekonomiska förutsättningarna för Gjuteriet
Med anledning av Gjuteriets angelägna behov av ROTrenovering träffades i början av året en överenskommelse
med kommunen som innebar en lösning på finansieringsfrågan. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökades från
2008 med 500 000 kr per år i fem år för att användas som
ett investeringsbidrag till Gjuteriet. Med detta som säkerhet
kunde föreningen teckna ett lån på 2 milj hos Swedbank.
Enligt villkoren kan lånet enbart användas för renoveringen
och det årliga investeringsbidraget endast för betalningar
av räntor och amorteringar.
Den första ROT-renoveringsetappen som omfattade installation av vattenburen värme och elinstallationer genomfördes 2008. Under 2009 har arbetet fortsatt med nödvändiga
åtgärder för att höja elsäkerheten och effektivisera energianvändningen. Vid årets slut fanns ca 100 000 kr kvar för
finansiering av brandsäkerhetsåtgärder, mm som kommer
att utföras under 2010.
Bokslutets struktur
Föreningen bedriver sin verksamhet inom två ekonomiska
grenar där den ena är den ideella föreningsverksamheten
och den andra förvaltningen av Gjuteriet där också caféverksamheten ingår. Alla intäkter och kostnader som hänförs till föreningen eller Gjuteriet redovisas på två sepa-
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rata resultaträkningar. Som ett komplement till Gjuteriets
resultat redovisas också caféverksamhetens bruttoresultat
särskilt. Anledningen är att underlätta löpande uppföljning
av resultatet och redovisning till skattemyndigheten. I balansräkningen sammanförs de olika verksamhetsgrenarna
i en tablå.
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Föreningens resultat
Kulturhusens Dag 2009 blev en publik succé med ca 300
besökare och rönte stor uppmärksamhet i media. Trots det
omfångsrika programmet kunde kostnaderna ändå begränsas till drygt 13 000 kr. Tack vare sedvanligt bidrag från
kommunen och försäljning av häftet ”Skådeplats Karlstad
1809” uppvisade arrangemanget endast ett underskott på
nära 5 000 kr vilket kan ses som en blygsamt kostnad för
den fina PR föreningen fick under arrangemanget. Dessutom finns en mindre upplaga av häftet kvar som torde generera framtida intäkter. Tryckkostnaden för 500 exemplar
av första utgåvan av ”Karlstad med kulturhistoriska ögon”
uppgick till nära 37 000 kr. Välvilligt bidrag erhölls från
Stiftelsen Aagot och Christian Storjohanns minnesfond
med 5 000 kr samt Einar Linds fond med 10 000 kr för
fortsatt utgivning av nästa utgåva. Vid årets utgång hade
försäljningen givit en intäkt på 9 000 kr men då fanns även
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Det kommunala investeringsbidraget för ROT-renoveringen av Gjuteriet behandlas i redovisningen som ett ägartillskott. Det redovisas således inte i resultatet utan istället
som en ökning av det egna kapitalet med det belopp som
motsvarar årets amorteringar av
ROT-renoveringslånet.
Kas g

B

74 ex hos bokhandeln, Värmlands Museum och Turistbyrån
som ännu inte redovisats samt 190 ex i lager för framtida
försäljning. Styrelsen räknar således med att kostnaderna
för utgivningen i princip kommer att täckas framgent.
Kostnaderna för porton, mm under året blev något högre
än budgeterade och medlemsavgifter inbetalades i mindre
omfattning än förväntat trots påminnelser. Vid årets utgång
fanns 46 enskilda och 3 organisationer i föreningens medlemsförteckning som inte erlagt årsavgiften. Sammantaget
uppvisar därför föreningens verksamhet under året ett underskott om 14 000 kr.

500 m

Eget kapital
Årets totala verksamhet har givit ett överskott vilket innebär en konsolidering av föreningens ekonomiska ställning
jämfört med förra året. Resultatet uppgår till 2 000 kr som
tillsammans med ägartillskottet om 391 000 kr ökar det
egna kapitalet från 65 660 kr till 459 042 kr. Styrelsen kan
med tillfredsställelse konstatera att föreningens betalningsförmåga på kort sikt, i likhet med de senaste fem åren, även
har förbättrats ytterligare under 2009. Om de villkorade tillgångar som enbart får användas för ROT-renoveringen av
Gjuteriet räknas bort, är kassalikviditeten tillfredsställande
och har förstärkts betydligt sedan 2005 då den var 38,07%
till 104,00% år 2009. Under samma period har även det tidigare negativa rörelsekapitalet förbättrats med 322 000 kr,
dvs från - 302 000 kr år 2005 till 20 000 kr år 2009.
Karlstad den 3 februari 2010
Pererik Ekeberg, Ann-May Brodén, Fredrik KrohnAndersson, Elisabet Larberg, Maria Linder, Krister
Lundgren, Sven Maechel, Bengt Åkerblom, Brittkarin Öijen
och Per-Ola Åström
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Balansräkning för Föreningen Karlstad Lever
per 31 december 2009

Tillgångar
Likvida medel
Kassa (Föreningen)
400
Kassa (Caféet)
21 244
Postgiro 439 66 13 - 4 (Föreningen, saldo: 47 238:93)
47 239
Postgiro 492 70 21 - 8 (Gjuteriet, saldo: 66 077:27)
66 077
Checkräkning 439 51 798 - 8 (Gjuteriet, saldo: 45 323:08)
45 323
Swedbank 703 304 050 (föreningen, saldo: 1 369:49)
1 369
Swedbank 904 904 700 - 5 (Gjuteriet för ROT-renoveringslån, saldo: 257 561:08)
Swedbank 904 658 057 - 8 (Gjuteriet spärrat konto, saldo 234 286:64)
Kortfristiga fordringar
Fordringar enligt specifikation 1
43 213
Förutbetalda kostnader avseende ROT-renovering 2009
0
Ingående moms
25 019
Övriga skattefordringar på skattekontot
1 547
Lager Caféet
Summa omsättningstillgångar
Inventarier
Caféverksamheten
Administration och fastighetens skötsel
Byggnaden Gjutaren 2 (intecknad för 3 mkr, pantbrev till Karlstads kommun)
Avskrivning 1986 - 2009
Summa anläggningstillgångar

24
206
3 621
-957

593
501
779
150

Summa tillgångar
Skulder och eget kapital
Kortfristiga skulder
Sv. föreningen för Byggnadsvård
Förskottsbetalda hyror
Leverantörer enligt specifikation 2
Anställdas källskatt december
Interimistiska och övriga skulder enligt specifikation 3
Avsättning för intjänad semester (Adm o fastighetsskötsel 98 732, Caféet 56 595)
Utgående moms
Summa kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
SPAFI-lån (därav amorteras under nästa år ca 28 000 kr)
Swedbanklån för ROT-renovering (därav amorteras under nästa år 400 000 kr)
Summa långfristiga skulder

124
12
21
42

82
039
827
141
889

Summa skulder
Eget kapital
Inbalanserat
Ägartillskott (investeringsbidrag för kapitalkostnader 2009, spec. 4)
Årets konsolidering (täckning av tidigare års underskott Gjuteriet, spec. 5)
Årets underskott Föreningen
Summa eget kapital (till nästa år inbalanseras)
Summa skulder och eget kapital
Fastställd av styrelsen den 3 februari 2010

pererik ekeberg
ordförande

Hans Olsson
kassör

391 209
16 268
-14 095

2009

2008

181 652
257 561
234 287

106 183
933 174
242 851

69 779
2 000
745 279

47 967
2 000
1 332 175

231 094

110 297

2 664 629
2 895 723

2 288 808
2 399 105

3 641 002

3 731 280

200
155
27
383

284
131
23
440

978
327
380
685

666
760
989
415

1 398 275
1 400 000
2 798 275

1 425 205
1 800 000
3 225 205

3 181 960

3 665 620

65 660

-414 057

393 382
459 042

479 717
65 660

3 641 002

3 731 280
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RESULTATRÄKNING 2009
Gjuteriet
Intäkter Gjuteriet
Hyror verkstäder (375:00 per kvm)
Studieförbund m fl (ej subventionerade)
Föreningarna
Bokningar och skåp
Värmedebitering verkstäder (110:00 per kvm)
Caféets bruttointäkt
Utförd städning
Kopieringsavgifter
Ränteintäkter
Extraordinära intäkter (inköp åt hyresgäster, Sporthallens del av renhålln. mm)
Ersättningar för nyttjande av bredbandslina
Hyra från kommunen
Summa intäkter Gjuteriet
Årets underskott Gjuteriet
Summa Gjuteriet totalt
Kostnader Gjuteriet
Löner och sociala avgifter totalt (Adm o skötsel 869 892, Caféet 472 519)
./. lönebidrag från AMV (Adm o skötsel 170 344, Caféet 294 320)
Förändring av semesterskuld (Adm o skötsel 5 965, Caféet 17 602)
Personalhälsovård, skyddsutrustning, kompetensutvecling, mm
Personalsocial verksamhet, praktikplatser, mm
Administration
Förbruknings- och lokalvårdsmaterial
Kontorsmaterial, tele, porto och datatrafik
Förbrukningsinventarier och reparation av dito
Kopieringsapparaten (hyra och serviceavtal) samt trycksaker
Reklam och PR
Främmande tjänster
Fastighetskostnader
Hiss- och brandsyner, lås, nycklar och bevakningskostnader
Serviceavtal YIT (ventilation)
Frakter och transporter samt övriga fastighetskostnader
Kostnader gemensamhetsanläggningen Gjutaren (snöröjning, mm)
Vatten och avlopp
Fjärrvärme*
Belysningsel *
Renhållning
Reparationer och underhåll
Fastighetens förbrukningsinventarier och reparationer av dito
Försäkringspremier
Kapitalkostnader
Tomträttsavgäld
Räntekostnader
Bankavgifter och öresutjämning (Adm o fastighet 5 350, Café 533)
Avskrivningar
Inventarier (Adm o fastigheten 58 110, Caféet 16 618)
Byggnaden
Ej erhållna fordringar
Extraordinära kostnader
Uppgifter i Eniros telekatalog 2009
Övriga extraordinära kostnader
Ej avlyftbar moms
Särskild löneskatt på pensionskostnader (Adm o fastighet 8 124, Café 3 271)
Summa kostnader Gjuteriet
Årets överskott Gjuteriet
Summa Gjuteriet totalt

199
342
236
2

504
386
476
700

38 538
6 679
39 939
1 745

1 342
-464
23
2
1

411
664
567
908
968

32
12
3
20

141
175
511
046

14
22
8
2
22
258
114
17
45
12
12

003
166
000
331
964
701
957
921
321
888
323

60 000
75 550
74 728
75 169
10 736
1 005

2009

2008

781 066
60 633
163 972

746 631
56 838
165 547

45 217
4 613

35 706
42 049

41 684
816 000
1 913 185
0
1 913 185

47 571
816 000
1 910 342
0
1 910 342

906 190

895 765

67 873
1 178
0

69 042
2 178
0

531 575

538 766

135 550
5 883

137 473
5 288

149 897
100

100 161
0

11
75
11
1 896
16
1 913

* Jämför Gjuteriets totala energikostnad för år 2002 (256 193), år 2003 (395 788) , år 2004 (358 098),
år 2005 (396 791), år 2006 ( 380 618), år 2007 (375 806), år 2008 (372 364) och år 2009 (373 658).

741
535
395
917
268
185

12
96
7
1 865
45
1 910

765
486
189
113
229
342
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RESULTATRÄKNING 2009
Föreningen Karlstad Lever
Intäkter föreningen
Medlemsavgifter enskilda (149)
organisationer (23)
Bidrag från Storjohanns fond och Ejnar Lindhs fond (för Kulturhistoriska ögon)
Bidrag till Kulturhusens Dag (8 000) från Karlstads kommun
Bidrag för samarr med Stfrj samt gåvor till föreningen
Försäljning av litteratur, mm (varav K-historiska ögon 166 ex)
Summa intäkter Föreningen
Årets underskott i föreningsverksamheten
Summa Föreningen totalt

13 940
3 300

Kostnader Föreningen
Porto, kontorsmaterial, bank- och postgiroavgifter, mm
Mötesverksamhet, arrangemang
Kulturhusens dag
Karlstad med kulturhistoriska ögon, tryckning av första utgåvan 500 ex (kvarvarande lager 280 ex)
Medlemsskap (Värml.Kultur, Byggnadsvård, Hembygdsfören., Folkrörelsernas arkiv, mfl)
Webbplats och datatrafik
Trycksaker
Uppvaktningar, gåvor och kondoleanser
Summa kostnader Föreningen
Årets överskott i föreningsverksamheten
Summa Föreningen totalt

2009

2008

240
000
000
153
895
288
095
383

12 350
0
9 020
1 900
1 953
25 223
0
25 223

229
348
224
938
125
0
3 519
0
66 383
0
66 383

3 355
525
11 760
0
2 220
600
4 034
2345
24 839
384
25 223

2009

2008

17
15
8
2
9
52
14
66
7
4
12
36
2

BRUTTORESULTAT 2009
Café Gjuteriet
Intäkter
Försäljning, servering (25% moms)
Försäljning leveranser (12% moms)
Telefonavgifter och övriga intäkter

214 272
104 238
1

318 511

315 165

Direkta kostnader
Råvaror
Förbrukningsmaterial

120 047
10 517

130 564

127 575

23 975
163 972

22 043
165 547

Omkostnader
Arbetskläder och skyddsutrustning
Förbrukningsinventarier och reparation av dito
Reparation och underhåll lokalen samt sotning
Telefon 100 700
Reklam, PR och annonser
Livsmedelstillsyn
Försäkringspremier (Skandia och Anticimex)
Tidningsprenumerationer, mm
Caféets bruttointäkt 2009

561
6 218
968
1 426
0
3 120
5 364
6 318
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Specifikationer till balansräkningen per 31 december 2009
1. Fordringar
Caféets fakturerade försäljning
Fakturerade kopieringsavgifter
Hyra kv 4 Stozzi
Sporthallen Gjutarens del av renhållning 2009
Städningstjänster aug - dec
Bokningar och skåphyror
2. Leverantörer
Effektel november för södra delen
Belysningsel lokal 001 och 009 september - november
3. Interimistiska och övriga skulder
Förskottsbetalda medlemsavgifter 2010
Effektel december för södra delen
Särskild löneskatt för 2009
Snöröjning mm gemensamhetsanläggningen Gjutaren
Arbetsgivaravgifter december

2009

2008

2 300
3 782
10 458
8 803
16 670
1 200
43 213

23 225

9 127
3 700
12 827

2 916

100
9 200
2 659
7 000
23 930
42 889

137 649

4. Ägartillskott
Kommunalt investeringsbidrag 2009 för finansiering av lån till ROT-renovering
Räntekostnader 2009 för ROT-renoveringslån (minskning av eget kapital)

500 000
500 000
-108 791
-65 897
391 209
434 103
Investeringsbidraget erhålls under fem år och kan endast användas för räntor och amortering av lånet. Det egna kapitalet kommer
därför varje år att öka (med 500 000 - räntekostnaden) under perioden 2008 - 2012 då lånet är slutamorterat. Då lånet används
för investeringar om 2 Mkr i fastigheten kommer dess värde att öka med lika mycket före avskrivningar.

5. Kommentarer till resultatet
Gjuteriets resultat 2009 före avskrivningar
Avskrivningar av inventarier och byggnaden

166 165
145 390
-149 897
-100 161
16 268
45 229
Eftersom resultatet på balans- och resultatstablåerna inte summeras efter varje kostnadsslag förtydligas här utfallet
före och efter avskrivningar.

Medelantal anställda samt sjukfrånvaro
Medelantal anställda med fördelning på kvinnor och män
Kvinnor
Män
Totalt
Sjukfrånvaro med fördelning på kvinnor och män
Kvinnor
Män
Totalt

3
2
5

3
2
5

2,30%
1,90%
4,20%

2,64%
0,00%
2,64%
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Restaurang ”Pråmen” har byggts om och givits det nya namnet ”Båten” vilket på intet sätt förbättrade den annars vackra
miljön vid Residensparken. Flytetyget är nu ett än mer anskrämligt inslag i stadsbilden som brutalt skämmer stadens
finrum. Foto: Föreningen Karlstad Lever 2009.

FÖRENINGEN KARLSTAD LEVER

är en ideell förening som genom opinion och debatt verkar för
att värdefulla hus och miljöer i Karlstad bevaras,
att Karlstads kulturföreningar får sitt lokalbehov tillgodosett, samt
att det i Karlstad skapas en levande kulturmiljö med sådan ideell verksamhet som
befrämjar kontakt mellan människor i olika åldrar och med skiftande livserfarenhet.

Föreningen Karlstad Lever
Gjuteriet
Verkstadsgatan 1
652 19 KARLSTAD
054-10 00 00
info@karlstadlever.nu
www.karlstadlever.nu

