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Kvarteret Almen, som klarade sig undan den stora branden 
1865 och som genom Carlstads-Gillets insater 1944 räd-
dades till eftervärlden, då stadens styrande ville bygga en 
ny polisstation på tomten.
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Carlstads-Gillets stadGar (UtdraG) 
§ 1
Gillets uppgift är
att sprida kännedom om Karlstads historia,
att väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, topografisk, konstnärlig 
 eller kulturell synpunkt värdefulla minnesmärken och egendomligheter,
att verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid stadens 
 omdaning och utveckling, samt
att genom sällskaplig samvaro uppliva minnet av märkligare tilldragelser och 
 personligheter. 

§ 3
1. Till Gillesmedlem kan kallas till myndig ålder kommen välfrejdad man eller   
 kvinna, som antingen är född i Karlstad eller född av i Karlstad boende och
 där mantalsskrivna föräldrar under dessas tillfälliga vistelse utom staden, eller  
 som under en följd av år varit bosatt i Karlstad samt visat stort intresse för   
 staden och dess utveckling.
2.  Till Gillesmedlem kan därjämte kallas i Karlstad boende man eller kvinna, som  
 – utan att ha ovan angivna kvalifikationer för inträde – i direkt nedstigande led  
 härstammar från familj, som under längre tid bott i Karlstad och därunder 
 gjort sig väl känd som främjare av stadens intressen.
3.  Dock må, oavsett vad i första stycket i denna paragraf stadgas, vara Gillets råd  
 obetaget att, när synnerliga skäl härtill kan anses föreligga, till Gillesmedlem  
 kalla även annan välfrejdad i Karlstad bosatt man eller kvinna.

så blir man medlem
Gillesmedlem anmäler lämplig person på särskild blankett, som skall vara tillstyrkt av 
ytterligare två Gillesmedlemmar. Anmälan behandlas av Gillets Råd, som godkänner 
eller avslår anmälan. Vid ett positivt utlåtande kallas den blivande medlemmen till 
intagningsceremoni vid kommande Gille för att där mottaga sitt Gillesbrev. Anmäl-
ningsblankett tillhandahålles av Gillets skrivare, 054-15 84 09, telefonsvarare.

Historik
Carlstads-Gillet bildades 1944 för att rädda det historiskt värdefulla kvarteret Almen. 
Detta skulle rivas för att ge utrymme åt Karlstads nya polisstation. Gillet lyckades 
med sin målsättning och föreningen kom att leva vidare.

Gillet ser som en viktig uppgift att bevara gammal genuin karlstadiana och att 
medverka till att sprida kännedom om de historiskt intressanta miljöer som finns i 
riklig mängd runt omkring i staden.

Carlstads-Gillet i daG
Varje år genomförs ett vårgille under april månad och ett höstgille i oktober eller 
november. Vid dessa tillfällen hålls föredrag med något för Karlstadsälskare intres-
sant innehåll och därefter intas en måltid. Carlstads-Gillet har cirka 400 kvinnor och 
män som medlemmar. 

Mer information finns på Carlstads-Gillets hemsida: www.carlstads-gillet.s.se 

FörFattarstöd
Vid Vårgillet 2004 beslutades att uppmuntra framställning av litteratur om Karlstad 
genom att i Carlstads-Gillets namn utdela ett årligt stipendium till författare som 
skriver om vår stad. 
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