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AvsändAre
Carlstads-Gillet
c/o Karlstads kommun, 
Gamla Wermlandsbanken, 
651 84 Karlstad

Carlstads-Gillets medlemmar önskas God Jul och ett Gott 2012!

Innanför portarna till det gamla bankpalatset var det 
som vanligt trivsamt, glatt och uppsluppet när Gillets 
medlemmar minglade runt och småpratade i foajén. 
Omkring 120 av Gillets bröder och systrar hade infun-
nit sig denna gång. De efterföljande mötesförhand-
lingarna följde också sitt sedvanliga mönster, med 
intagning av nya medlemmar som första punkt efter 
Gillets öppnande. Nio var kallade, varav en person 
var förhindrad att delta i själva invigningsceremonin, 
men dök upp senare under kvällen. Sedan de nya Gil-
lesmedlemmarna, inför åldermannen Monica Elgh och 
övriga församlade, lovat att förvalta Karlstads arv och 
jobba för vår stads allra bästa, hölls en parantation och 
tyst minut för Gillesmedlemmar som gått bort under 
året. Dessa är: Nils Lannersten, Erling Johansson, Sven 
Erik Svartmark, Ingmar Johansson, Folke Pehrsson och 
Börje Atterström.
  
FörhAndlingArnA
Så tog skrivare Erik Hellberg till orda och föredrog 
rådsberättelsen över det gångna arbetsåret, vilket 
inleddes med att Monica Elgh i samband med Höst-
gillet för ett år sedan valdes till ny ålderman efter Per 
Berggrén. I samband med Vårgillet 2011 fattades beslut 
om att höja Carlstads-Gillets medlemsavgift med 25 
kronor till 225 kronor, varav 25 kronor går till Gillets 
författarfond. Under arbetsåret har Gillet medverkat i 
Kulturarvsdagen den 11 september 2011 och Vågmäs-
tarbostadens framtid har diskuterats i Framtidsrådet, 
samarbetsforumet där Carlstads-Gillet representeras 
av Jonas Kullgren. Vidare har Rådet sammanträtt sju 
gånger samt träffats i samband med en planeringsdag 
vid rådsmedlemmen Anna Hedstrands sommarviste i 
Ivarsbjörke utanför Sunne. Antalet Gillesmedlemmar 
vid arbetsårets slut uppgick till 413.

Per Anders Olson satte i och med arbetsårets slut 
punkt för sina många år som Gillets skattmästare. I 

samband med avläggandet av balans- och resultatrap-
porten passade han på att tacka för sig med orden: ”Jag 
har avverkat fem åldermän nu och tycker det är på 
tiden att jag drar mig tillbaka.” Avgående skattmästaren 
applåderades och fick godkänt för sin sista ekonomiska 
rapport av räkenskapsgranskare Klas Nerman.

Inkomna gåvor till Carlstads-Gillet redovisades av 
Erik Hellberg, däribland uppsatser om Karlstad samt 
samlingar med fotografier och artiklar, tavlor och 
en stor mängd diabilder med koppling till Karlstads 
historia.

vAl och AvtAckningAr
Rådet fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Monica 
Elgh omvaldes som ålderman på ett år, efter ett mycket 
förtjänstfullt första år på posten. Omval till rådet gjor-
des av skrivaren Erik Hellberg och bisittarna Karl Axel 
Hjerdt, Eva Lejrin och Charlie Skoghäll. Förutom Per 
Anders Olsson hade även munskänken Kjell Lenan-
der avsagt sig omval. I deras ställe invaldes Lennart 
Hellqvist och Robert Warholm som nya rådsmedlem-
mar. På ett år omvaldes också räkenskapsgranskarna 
Börje Nygren och Klas Nerman med Kjell Mollstedt 
som ersättare. Till valdelegerande nyvaldes på ett år 
Bo Wallin, Torbjörn Joghed och Lena Sewall med Bo 
Wallin som sammankallade efter att Barbro Järliden, 
Ragnar Hedin och Lars Miliander samtliga avböjt 
omval. Avgående rådsmedlemmar och valdelegerade 
tackades för fina insatser med vackra blombuketter i 
härligt höstsprakande färger.
  
ny hedersgillesmedlem
Vid Höstgillet 2011 utnämndes Per Berggrén till he-
dersmedlem i Carlstads-Gillet. Dels för det stora arbete 
han nedlagt som ålderman, dels för det utomordentliga 
sätt som han utvecklat tidskriften Gillet på. ”Detta är 
verkligen en fantastisk upplevelse! Under mina fem år 

Hösten 2011 går förmodligen till historien som den varmaste och grönaste i 
det värmländska mannaminnet. Torsdagen den 24 november, då Carlstads-
Gillet höll sitt Höstgille, var inget undantag. Över Stora Torget i Karlstad låg 
himlen grådisig och väderleken påminde mest om en mild sommarkväll då fuk-
ten dröjer sig kvar efter ett uppfriskande regn. Gillet fick en ny hedersmedlem 
och Årets värmlänning höll föredrag.



31 december
är sista betalningsdag för medlemsavgiften.

Snällast i världen
Erik Bengtsons bok om pyromanen 1959 kan

inköpas av Carlstads-Gillets medlemmar för 120
kronor, övriga 150 kr. Eventuellt porto tillkommer. 

Kontakta Erik Hellberg.

nyA medlemmAr
Carlstads-Gillet hälsar nedanstående 
nio nya medlemmar välkomna.

Vårgillet 2012 
äger preliminärt rum fredagen den 20 april

rådet
Efter höstgillet samlades rådet den 8 december för att konstituera sig och fick 
härvid nedanstående sammansättning för innevarande arbetsår.

Ålderman   Monica Elgh
Vice ålderman,   Karl-Axel Hjerdt1 
Skrivare   Erik Hellberg
Skattmästare   Lennart Hellqvist
Arkivarie   Mikael Lundström  
Munskänk   Margareta Widstrand
Bisittare  Marie Aakre
Bisittare   Robert Warholm
Bisittare   Anna Hedstrand
Bisittare   Eva Lejrin
Bisittare   Charlie Skoghäll

 1 Tillika biträdande arkivarie
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Börje Nygren
Klas Nerman
Kjell Mollstedt, ersättare

vAldelegerAde
Bo Wallin, sammankallande
Torbjörn Joghed
Lena Sewall
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Per Berggrén
Marie Aakre
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KontaKtperson Erik Hellberg,
Gökärtsgatan 12, 653 45 Karlstad
054 56 20 09 ; 070-672 44 60
hellbergerik@hotmail.com

redaKtör Per Berggrén,
Landgången 29, 652 27 Karlstad
054 24 06 99 ; 0730 9704 61 
perberggren.mac@me.com

som ålderman tyckte jag att den befattningen var det 
finaste en karlstadsbo kunde inneha, men hedersgil-
lesmedlem är ändå ett strå vassare”, sammanfattade 
en mycket glad Per Berggrén.

Han informerade också om det pågående arbetet 
med boken om Domkyrkan i Karlstad, som kommer 
att ingå i Carlstads-Gillets egen skriftserie. Släppfest 
för boken kommer att hållas i samband med nästa års 
Höstgille, berättade han. Till Carlstads-Gillets bibliotek 
passade Per Berggrén även på att överlämna ett par 
exemplar av de fina böckerna ”Karlstads Fasader” och 
”Interiörer i Karlstad”, som han skrivit tillsammans 
med sin hustru Inger.
   
god mAt och intressAnt FöredrAg
Höstgillessupén bestod av skaldjurscanapé, wiener-
schnitzel med potatisgratäng och rödvinssås och Gil-
lesmedlemmarna lät sig väl smaka.

Agneta Alte 
Hans-Olof Boström
Ann Collander
Per Eiritz
Bengt Nordström

Britt-Marie Nordström
Lillemor Olsson
Jonas Strandberg
Kerstin Sundelöf

Gemensamt för Vårgillet och Höstgillet av årgång 
2011 är att de bevistades av herrar som föreläste kring 
Karlstads byggnadshistoria. På Vårgillet hette gästen 
Måns Hallén, stadsarkitekt i Karlstad, som på temat 
”Mina tankar om Karlstad” gjorde många intressanta 
reflektioner kring vår stadsbebyggelse, både nutida 
och i ett historiskt perspektiv. Höstgillets gäst var 
Wermlandsoperans chef, årets värmlänning, Ole Wiggo 
Bang som nöjde sig med att tala om en enda byggnad, 
nämligen Karlstads teater och dess nya om- och till-
byggnad. I en lätt kåserande stil som lockade många 
spontana skratt, presenterade han de många turer 
som ledde fram till att detta värmländska kulturpalats 
kunde invigas i våras.

Årets värmlänning, Ole Wiggo 
Bang, höll ett intressant fö-
redrag om Karlstads teater. 
Bland annat berättade han om 
turerna kring ombyggnaden 
av den anrika byggnaden. Med 
glimten i ögat sammanfattade 
han den värmländska kulturen 
som den bästa blandningen av 
vad Sverige och hans hemland 
Norge har att erbjuda.


