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Det hände i Karlstad

Carl Barcklind och Emma Meissner i "Glada änkan" 1907. Carl Barcklind (1873-1945)
var en svensk skådespelare, operettsångare och regissör.
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Vem bör hedras?

Ur Mats Ronges utsökta "Det gamla
Caristad" dök den upp en kväll när
jag satt och bläddrade. En liten en
spaltare som hade gömt sig längst
in.
I Svenska Dagbladet tisdagen 29 no
vember 1966 berättar Kar de Mumma
om en dialog i Nya Wermlands-Tid
ningen. En mustig berättelse som dess
utom, på flera sätt, hade med vårt Carl
stads-Gille att göra.
Kerstin Welin-Lindh och Fritz Dahl
berg, dåvarande ålderman i Carl
stads-Gillet, förde sin dialog om "vem
som bör hedras" i tidningen. Fritz
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Dahlberg var vår första och "längsta"
ålderman, 1944-1968.

Ekelöf & Svensson
Många av oss förknippar Kerstin
Welin-Lindh med modehuset Ekelöf
& Svensson som låg på Västra torgga
tan i de lokaler där vi idag hittar Na
turkompaniet och Jack & Jones på
båda sidorna om den västra ingången
till dagens Valvet där man förr körde in
företagets paketbil på gården.
Ekelöf & Svensson var ett enastående
modehus och ett av de största företa
gen i sitt slag i landet utanför Stock
holm och Göteborg.
Kerstin Welin-Lindh (1903-1993)

att en dam, fru Kerstin Welin
Lindh, föreslog (i Nya Wermlands
Tidningen) att man borde sätta upp
en minnestavla med Emma Meiss
ners namn på det hus i Karlstad där
hon föddes - och inte i Lindesberg
alltså.
Det var ju ett gott förslag. Men
Carlstad-Gillets ålderman, överstelöjt
nant Fritz Dahlberg, svarade:
- Karlstad har betydligt större
namn att hedra. Vi måste vara re!
striktiva.
Han tänkte väl närmast på Torgny
Segerstedt, som också föddes i Karl
stad och vars minne hedrats med
den byst som till hans ära rests i
Oslo.
Efter överstelöjtnantens svar kom
fru Welin-Lindh med en fin poäng.
Hon konstaterade nämligen att Em
ma Meissner och Torgny Segerstedt
föddes i samma hus, Wendelsgården!
Vill man vara - restriktiv, - tycker
Kerstin, borde man sätta upp en min
nestavla med båda namnen.
Men det kanske stöter på patrull
detta med GJ.ada Änkan och Seger
stedt (som en Danilo) tillsammans.
De verkade ju på så olika områden.
överstelöjtnanten kan i sin tur på
peka, och det har han väl gjort också,
att huset inte finns kvar längre. Ett
nytt har kommit i dess ställe, men
tomten finns kvar, säger fru Welin
Lindh. Och det smäller väl lika högt.
Nu får man se hur det går. Förre
utrikesminister Östen Unden och Za
r.ah Leander föddes också i Karlstad.
Och Fröding var kåsör i Karlstads
Tidningen. Kåsörer får man inte
glömma.
K de M

Gerda Hellberg
- Karlstads första
rösträttskä m pe
STOCKHOLM 11 MAJ 1884

Gerda med
studentmössa
i början av
1890-talet.

Lilla rara faster!
Eftersom det är ovanligt lugnt och trefligt
här hemma idag, så passar det sig att klutta
ihop en liten brefstrunt "till den kära
vännen i :fjerran landen".
Pappa vilar på sina lagrar från igår, mamma
läser Bibeln, och Lisa skriver naturligtvis
till Ernest. !sidor är inte hemma, han är väl
ute och tar sig en "hamp", och ingen
främmande har ännu infunnit sig, det är
rigtigt härligt.
... Stora famnen från Faster Gerda

*

Saxat ur Svenska Dagbladet tisdagen
den 29 november 1966.

hade ett varmt hjärta och stort intresse
för Karlstad och är en av de som genom
sina ekonomiska bidrag till Gillet un
derlättat utgivning av nya publikatio
ner.
Björn Bergergård
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"Inne i s · älfva staden vil · a vi inte alls bo och där äro h rorna också m cket hö a."
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ut på taket och promenera på takåsarna "vari
från man har utsigt öfver hela stan".
Gerda läste vid Franska Skolan i Stockholm,
som var en svensk skola med franska som första
främmande språk. Den 31 maj 1888 underteck
nas hennes fina avgångsbetyg efter 11 år vid
Ecole Francaise.
Hösten samma år skriver Gerda in sig vid
Uppsala Universitet. Hon flyttar ifrån Stock
holm och blir inackorderad hos professor Fritjof
Holmgren och hans fru Ann Margret (född Ter
smeden) i deras Villa Åsen i Uppsala. Makarna
Holmgrens hem var vid denna tid en samlings
plats för radikala studenter som bl.a. föresprå
kade arbetarnas rättigheter, preventivmedel,
parlamentarism och religiöst fritänkande.
Under 1890-talet började endast ett tiotal
kvinnliga studenter per termin vid Uppsala
Universitet, jämfört med de cirka tusen manliga
studenterna. Men trots det låga antalet kvinnli
ga studenter, ansåg de sig ökat så pass i antal
sedan 1800-talets mitt, att de bildade en kvinn
lig studentrörelse vid universitetet.
Kunde kvinnorna nu ta examen på samma vill
kor som männen, borde de också bli likställda
med männen och få samma rättigheter i övrigt.
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Gerda Lundbergs fina
avgångsbetyg. Till höger
trolovningspappren
mellan Gerda och
Mauritz.
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Fastern i fråga heter Lotten Lundberg och bod
de på gården Sjövik i Sorunda, Södermanland.
Pappan som vilar är handlaren Olof Lund
berg, ägare av gummi- och guttaperkaaffären
Kuntze och co. Den bibelläsande mamman he
ter Ida Kingren, och förutom den brevskrivande
Lisa och !sidor som är ute och tar sig en hamp,
har hon också barnen Lorentz, Alfred, Edvard
och minstingen Gerda.
De äldre barnens far är den sen 1866 avlidne
Alfred Lundgren. Ida och Olof vigdes senare
samma år.
Den 22 juni 1870 föds deras gemensamma
dotter Gerda Lundberg. Hon som vid komman
de sekelskifte skulle komma att bli känd som
rösträttskämpen Gerda Hellberg.
Promenerar på takåsarna

När brevet till faster Lotten skrivs, är Gerda
fjorton år och familjen Lundgren/Lundberg bor
på Bryggaregatan 2b i Stockholm. Gerda tycker
att det är instängt och tråkigt i Stockholm under
försommaren 1884, men gläder sig ändå myck
et åt att hon genom en stege på vinden kan ta sig
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Bar studentmössor offentligt

En ung Mauritz Hell
berg.

Rösträttsfrågan kom att bli en av de främsta frå
gorna som Gerda och hennes kamrater i Uppsa
la engagerade sig i. Bland hennes närmaste vän
ner fanns blivande vetenskapskvinnan och
politikern Gulli Petrini, samt grundaren av och
förste ordföranden i "Upsala Kvinliga Studänt
förening" Lydia Wahlström. Medlemmarna i
föreningen var de första kvinnliga studenterna i
Sverige som bar sina studentmössor offentligt,
vilket av många ansågs oerhört opassande.
Flera av studentskorna från Uppsala kom att
fortsätta arbeta tillsammans för kvinnlig röst
rätt, även om de efter examen spreds över lan
det. 1902 startar den första Landsföreningen för
kvinnans politiska rösträtt - LKPR. En efterföl
jare till Sveriges Allmänna Rösträttsförbund,
men som dessutom var kopplad till den interna
tionella rösträttsorganisationen International
Woman Suffragett Alliance. Även i denna fören-

På Villa Sjövik i Sorunda bodde Gerdas faster Lotten Lundberg.

ing blir Lydia Wahlström förste ordförande och
bland övriga starkt engagerade i föreningen
finns bl.a. Karolina Widerström, Anna Withlock
(som ju rollfiguren Dagmar Friman i tv-serien
Fröken Frimans krig bygger på), Frigga Carl
berg, Signe Bergman och inte minst Ann Mar
gret Holmgren, Gulli Petrini och Gerda själv.
Trolovar sig 1897

1893 tar Gerda sin filosofie kandidat-examen i
språk från Uppsala Universitet. Året innan hade
en brevväxling inletts mellan henne och den
förre Verdandiordföranden (den liberala poli
tiska studentföreningen i Uppsala) Mauritz
Hellberg, Gustaf Frödings gode vän från
Långserud i Säffle. Vänskapen mellan de två ut
vecklar sig till kärlek, och på Gerdas 27-årsdag
den 22 juni 1897 trolovar de sig vid Lidingöbro
värdshus på Kungliga Djurgården.

Både Gerda och Mauritz var ickereligiösa och
dessutom måna om att Gerda inte skulle hamna
under Mauritz förmyndarskap, vilket automa
tiskt skulle ske vid en kyrklig vigsel. (Först 1908
infördes allmän möjlighet till borgerlig vigsel.)
Flera par i Gerda och Mauritz radikala och libera
la umgängeskrets valde att äkta varandra på detta
sätt. Bland annat Anna Bugge och Knut Wicksell
samt Anna Wretman och Fritz Lindström.
Deras lagliga trolovning undertecknades av
Ann Margret Holmgren, David Bergström, Gul
li Petrini Rossander och Otto von Zweiberk.
Karl Staaf hade ordnat så att dokumenten var i
sin ordning. När nära vännen Ellen Key gett
Gerda och Mauritz sin välsignelse, offentlig
gjordes trolovningen.
Inför trolovningen hade diskussioner förts i
Gerdas barndomshem. Oron var stor att Gerdas
goda anseende skulle ta skada av att hon ej in-
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Gerda med sonen
Helvin, som kallades
Dudde.
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från schweiziska Luzern avslutar Mauritz med
"Pappa tänkt mycket på mamma och Dudde
idag - tyckt det vara så konstigt att ha en liten
son. Måtte han få någon åtrå äfter själens
skönhet, mamma, inte bli en broder somfinner
lifvets högsta i namn, kläder, samhällets ställ
ningar, relationer, comme il faut o.d."
Under de många resorna skötte Gerda hem
met och hushållet, hon beskrivs som en sam
manhållande kraft och Mauritz beundrade hen
ne reservationslöst.
Den femte maj 1903 föds Helvins lillebror,
han döps till Love Strand Hellberg. Strand efter
gården där Mauritz växte upp. Men den fjärde
december 1904 dör pojken efter ett par veckors
sjukdom med andningssvårigheter och hög fe
ber till följd av en olycka. Han begravs på Lång
seruds kyrkogård.
Villa Skogsbrynet byggs

Den så kallade Näbbstämman hölls på Villa Skogsbrynet 1907. Deltagarna var förutom Gerda själv, Augusta Tonning, Sigrid Kruse,
Gulli Petrini, Emmy Welin, Ottilia Marin, Anna Wretman Lindström, Frigga Carlberg, Hilma Söderberg-Böving och Vienna Mesterton.
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gick ett traditionellt äktenskap. Dock verkar det
hela lagt sig med tiden, och Gerda behöll både
sitt goda anseende och sin myndighet.
Flyttar till Karlstad

Efter trolovningen flyttar Gerda till Karlstad
där Mauritz sedan 1890 arbetade som chefre
daktör på Karlstads-Tidningen. En stark liberal
röst och en tidning med läsare över hela landet
som ansågs radikal då den bl.a. förespråkade
allmän och lika rösträtt. Mauritz Hellberg var
under 1890-talet dessutom ordförande i Sveri
ges allmänna rösträttsförbund.
Paret bodde först i en liten lägenhet med
adressen Klara 10 (som låg på nuvarande Sand
bäcksgatan 19). I ett brev till sin svärmor Au
gusta Naucler den 13 juni 1898 skriver Gerda
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om parets bostadssituation "Vi hade en våning
på förslag vid Sjötullen, med den var alldeles
för stor, 5 rum, hvilket vi inte på långt när ha
möbler till. Inne i själfva staden vilja vi inte alls
bo, och där ära hyrorna också mycket höga."
Problemet löste sig genom att Gerda och
Mauritz kunde hyra ytterligare ett rum och kök
i samma hus som de redan bodde i. Några år
senare inleds bygget av Villa Skogsbrynet, pa
radvillan med tretton rum och kök som skulle
komma att bli något av Karlstads och Värm
lands motsvarighet till makarna Holmgrens
Villa Åsen i Uppsala.
Försommaren 1899 föds sonen Helvin, ofta
kallad Dudde. Samma höst reser Mauritz ut i
Europa på en av sina "årliga rekreations- och
arbetsresor". Ett brev skrivet hem till Gerda

Samma år som Love Strand hade fötts, byggdes
makarna Hellbergs nya hus, den nationalro
mantiska Villa Skogsbrynet på de gamla ägorna
till Jakobsbergs landeri. Från Mariebergssko
gen ser man tydligt villan och adressen idag är
Hellbergsvägen 8.
Villa Skogsbrynet ritades av arkitekten Svan
te Dyhlen som ett par år tidigare ritat Stads
trädgårdens restaurang. Villan bestod som tidi
gare nämnts av tretton rum och kök, och där
bodde även gårdskarlen Anders Gustaf Anders
son som Mauritz kände sen barndomen på
Strand i Långserud. Det var Gerda som skötte
räkenskaperna och mycket av arbetet kring
byggnationen.
Så småningom blev paret Hellbergs hem så
pass känt att brev adresserat till "Skogsbrynet,
Sverige" nådde rätt brevlåda.
1903 var också året då Gerda upprättar FKPR
(Föreningen för kvinnans politiska rösträtt) i
Karlstad som en underavdelning till LKPR
(Landsföreningen för kvinnans politiska röst
rätt) i Stockholm.
Det skulle komma att uppstå mer än 200 för
eningar i Sverige som kämpade för kvinnlig
rösträtt. 1907 hölls med Gerdas egna ordval,
den så kallade. Näbbstämman på Villa Skogs
brynet. Ett möte med de mest tongivande kvin
norna i rörelsen, med syfte att dra upp riktlin
jerna för den fortsatta kvinnokampen.
Deltagarna var förutom Gerda själv, Augusta
Tonning, Sigrid Kruse, Gulli Petrini, Emmy

Villa Skogsbrynet var en paradvilla med tretton rum och kök som börjades
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bygga i början av 1900-talet.
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Gerda Hellberg kom att bli den första ordföranden i Karlstadskretsen av
Fredrika Bremer-förbundet.

Welin, Ottilia Marin, Anna Wretman Lind
ström, Frigga Carlberg, Hilma Söderberg-Bö
ving och Vienna Mesterton.
Gästerna skulle fortsätta att strömma till Vil
la Skogsbrynet. Om vilka dessa var står att läsa
mer om i boken "En gästbok minns - ur Villa
Skogsbrynets historia" författad av Bertil Örn
klint vars hustru Monica Hellberg var barnbarn
till Gerda och Mauritz.
FKPR i Karlstad var en av landets mest aktiva
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rösträttsföreningar och Gerda som ordförande
var en uppskattad talare. I Karlstads-Tidningen
publicerades med hjälp av Mauritz inlägg från
rösträttsrörelsens kvinnor, vilket blev ett effek
tivt sätt att sprida information om kampen för
kvinnlig rösträtt. Gerda bistod även Mauritz i
arbetet med annat publicerat material i Karl
stads-Tidningen, bl.a. gällande ämnesval till
ledarartiklar.
Invald i stadsfullmäktige
1912 blir Gerda som en av fyra kvinnor invald i
Karlstads stadsfullmäktige. Sett till övriga Sve
rige vid den här tiden är antalet kvinnor i stads
fullmäktige ovanligt högt i Karlstad. Gerda
Hellbergs första motion i stadsfullmäktige, som
hon undertecknar med flertalet andra, handla
de om "vidtagande av åtgärder för effektiva

inskränkningar i rusdrycksförsäljningen".

Motionen bifölls av stadsfullmäktige och under
1916 börjar en nyupprättad nykterhetsnämnd
sitt arbete med att försöka minska alkoholkon
sumtionen hos karlstadsborna.
Gerda satt även med i Folkskolestyrelsen,
Barnavårdsnämnden, Nykterhetsnämnden och
Lasarettsdirektionen bara för att nämna några
av hennes övriga engagemang.
1921, när kämparna för kvinnlig rösträtt seg
rat, löstes FKPR upp. Många av rösträttskvin
norna fortsatte då att engagera sig för jäm
ställdhet och utbildning för flickor och kvinnor
inom FBF - Fredrika Bremer Förbundet. Gerda
Hellberg bildade 1923 Fredrika Bremerkretsen
i Karlstad i vilken hon var ordförande fram till
mitten av 1930-talet.
Sonen Helvin blev lärare
Mellan åren 1911-1925 och 1928-1933 var Mau
ritz förutom chefredaktör för Karlstads-Tid
ningen, liberal riksdagsledamot i första kam
maren för Värmlands läns valkrets. Detta
innebar att han spenderade långa perioder i
Stockholm.
Sonen Helvin är ofta sjuklig under sin upp
växt och tillbringar många månader på olika
sanatorier runt om i landet. Men trots sin vi
kande hälsa utbildar han sig till folkskollärare.
Han blev tvärtemot sina föräldrar djupt religiös
och tog nattvarden som vuxen.
Så småningom får Helvin tjänst som lärare i
Järbo i Gävleborg.
1933 gifter han sig till Gerdas och Mauritz
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Gerda med sondottern Monica i knät, som Gerda kallade Monky.
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stora lycka. Svärdottern hette Ebba Pierrou och
var bördig från trakterna kring Sandviken. Tre
år senare föds dottern Monica, men av sin far
mor och farfar oftast kallad Monky. Men när
Monica endast är några veckor gammal går Hel
vin bort, vid en ålder av 37 år.
Ett år senare den 6 augusti 1937 går även Ger
da bort på lasarettet i Karlstad efter en veckas
sjukdom. I ett publicerat minnesord över henne
står bland många andra hedervärda ord att

Mauritz Hell berg avled
1947, tio år efter att
Gerda gått bort.

".. den oförlikneliga tant Gerda, till vilken man
såg upp med vördnad och beundran, dels na
turligtvis på grund av de insatser hon gjort,
men framför allt därför att hon var den hon
var. Ty hon hörde till dem, som ha sin största
betydelse icke genom vad de uträttat utan ge
nom vad de ära."
Själv är jag som det vidare står i minnesordet
"en medlem av den unga kvinnogeneration
som endast fått njutafrukterna av Gerda Hell
bergs och hennes kamraters kamp för kvin
nans politiska rösträtt."
Så tack Gerda och kamraterna vid din sida för
att du tog fighten för oss som kom efter dig.
Jenny Moström

Föreningsarkivet i Värmland

Året var 2000 på morgonen en dag
när de flesta kar/stadsbor hade
börjat arbeta igen efter semestern.
Som vanligt kastade många en blick
upp på rådhusklockan när man
passerade torget eller väntade på sin
buss. Tiden var borta. Ett litet hål i
mitten, de romerska siffrorna gav
ingen vägledning eftersom de
båda visarna var borta.
För fasad- och takrenoveringen hade
huset byggnadsställningar på alla sid
or. Ställningarna var på utsidan täckta
av väv. Och där ovanför tittade den
gamla urtavlan tomt ner på torget och
människorna. Under natten hade nå
gon klättrat upp och "demonterat" de
båda 60 cm långa kopparvisarna. En
tidstjuv hade slagit till.
Vasakronans renovering drabbades
även på andra sätt. Man upptäckte en
morgon att Rådhuscafeets skylt mot
Tingvallagatan fått ny lustig stavning
"Rådh c fäet". Tre av de kraftiga halv
meterhöga kopparbokstäverna hade
under natten bytt ägare. Kanske lyser
det "usa" i koppar på väggen hos någon
sedan sjutton år tillbaka.
Ett tilltag av det mer våldsamma sla
get var att några nattklättrare hade tagit
sig ända upp på rådhustaket och hittat
ett antal 20-litersburkar med Derbi
gum, den svarta massan som skulle må
las på plåttaket. Sju kanske åtta av jätte
burkarna släpptes rakt ner i utecafeets
natt-fastkedjade möblemang.
Förutom att bord och stolar smulades
sönder satte den svarta takmassan sina

Direkt efter att de nya visarna kommit på plats demonterades den översta ställningsFOTO: BERNT NILSSON
rampen.

spår på allt som fanns i närheten.
Gatuskyltarna "Tingvallagatan" och
"Västra Torggatan" hade tagits ner för
fasadarbetena - och hade lagts på be
tryggande plats en bit upp på ställning
en. De försvann en natt ... och hittades
så småningom på Herrhagen.
Under tingsrättsförhandlingar var
rampen avstängd på båda sidor om
fönstren till domstolslokalen en trappa
upp. Om det var för att förhindra nyfik
na hantverkare att läsa på läppar i rätt
skipningslokalen får vi väl aldrig veta,
inte heller om det stod vakter på ram
perna för att förhindra otillbörligt föns
tertittande. Vem vet?

Tiden gick och nu hade nya gedigna
kopparvisare till rådhusklockan tillver
kats. Arbetsledare Bernt Nilsson i då
varande NK Bygg AB berättar att de
nya visarna inte skulle monteras förrän
alldeles innan de översta ramperna
skulle tas ner. Bernt berättar:

"Tio i sju på morgonen satte jag de
nya visarna på plats. Man kan se på
bilden att det sedan tog mig 3-4 minu
ter att klättra ner och ta en bild av fa
saden. Direkt därefter demonterades
översta ställningsrampen mot torget."
Tidlösheten var över.
Björn Bergergård
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