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I ARKIVET efter Karlstads rådhus-
rätt och magistrat finns en volym be-
titlad “Förteckning på de Handlande
och Näringsidkare uti staden Carl-
stad som sig dertill anmält på grund
af Kongl. Förordningen den 18 juni
1864”. 

Många kända namn passerar revy,
men i den här artikeln skall vi fokuse-
ra på en av handelsidkarna som kom
till Karlstad från utlandet. 

Klein, Stockmann, Jensen och Pag-
rotsky är välkända namn som in-
vandrat till Karlstad. Vårt intresse
stannar dock vid noteringen från den
22 februari 1872. 

Då anmäldes en bryggerirörelse av
Bernhardina Laurentia Franke. Hon
var gift med den tyske bryggaren
Ernst Christian Franke.

Slaktarättling 
Släkten Franke stammade från en

tysk slaktarmästarefamilj från Allen-
dorf i Kassel. Ernst Christian, född
1818, bröt dock familjetraditionen
och gick i stället i lära som färgare,
och erhöll färgargesällintyg 1836. 

Han arbetade troligen i Hamburg
fram till 1841 då han flyttade till Sve-
rige. Först fick han anställning på
Borgska färgeriet i Lund, sedan i
Stockholm. 

I juni 1843 inflyttade han till Karl-
stad, och erhöll två år senare ett färg-
mästarbrev och tillstånd av magist-
raten att som borgare få utöva färga-
reyrket i Karlstad.

Den Hedbergska gården, belägen
vid Norra Torggatan samt Stora och
lilla Herrgårdsgatorna å tomterna 54
och 55 (vid nuvarande Museigatan
norr om stadshotellet) förvärvades
vid årsskiftet 1845-46. 

Gården har beskrivits som ett av de
ståtligaste privathusen i Karlstad,
och påminde i utförandet om Bis-
kopsgården, med brutet skiffertak
och två våningar. 

Franke restaurerade gården och
inrättade ett färgeri och ett litet
brygghus på tomten. 

Den stora gårdsplanen vid Hed-
bergska gården uppläts ofta till både
marknader och tivolin. 

Frankes gemytliga framtoning gav
honom en given plats i stadslivet.

Bryggeriet i konkurs
I samband med fastighetsaffärer-

na gifte han sig också med handlar-
dotter Bernhardina Laurentia
Strandberg. De kom att få inte mind-
re än femton barn. 1857 gjorde han
slag i saken och satsade på bryggeri-
näringen. 

Magistraten gav då tillstånd för
Franke att bedriva bryggerirörelse
och försälja dess tillverkningar i parti
och minut. 

Så jämrans bra gick nu inte firman,
utan det blev konkurs 1862. 

Hedbergska gården övergick i svå-
gerns, järnhandlare J.A. Nygrens ägo.

Bryggerirörelsen togs dock upp
igen och var allmänt känd som
”Frankeska Bryggeriet”.

Familjen skingras
När Karlstad brann i juli 1865 för-

stördes Hedbergska gården i grun-
den. Almarna mot den tomt där Bis-
kopsgården finns, skonade dock den
fastigheten. 

Familjen Franke hyrde efter bran-
den in sig i Biskopsgården. När Fran-
ke avled 1875, stod hustrun som in-
nehavare av bryggeriet. Dödsfallet
blev ändå en smärre katastrof för den
stora familjen. 

Bryggeriet övertogs av Nygrenss-
läkten. Snart ombildades rörelsen till

Karlstads bryggeri, som så småning-
om blev Wermlandsbryggerier, vilket
hade verksamhet in på 1960-talet. 

Minnesmärken
När man passerar den gamla bryg-

geritomten utmed Museiigatan så
kan man skänka en tanke åt den
tyske bryggmästare som slog sig ned
i Karlstad 1843. 

Platsen för bryggerirörelsen är ut-
märkt med ett minnesmärke. Änkan
avled 1903 och barnaskaran skingra-
des och lämnade Karlstad. Det så
kallade “Frankeska släktarkivet” in-
lämnades däremot till Carlstads-Gil-
let, och finns nu deponerat i Värm-
landsarkiv. 

Där finns historien om en av Karl-
stads välkända släkter bevarad för
evigt.
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Tysk bryggare släckte Karlstadsbornas törst

Mångkulturåret lider
mot sitt slut. Huruvida
det varit en fram-
gångsrik satsning ska
vi låta vara osagt. 
Vi ska ändå ta chan-
sen att bidra till det
mångkulturella temat,
genom att titta lite
närmare på en familj
som var verksam i
Karlstads handels- och
näringsliv i mitten av
1800-talet.
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