
På några meters avstånd från 
sitt kära Haga presenterar 
Lars Wennberg sin sjunde 
och kanske sista bok. En 
stadsvandring från 1920-ta-
lets villaidyll till dagens 
stadsliv.

– Titta här på hur stadsdelen för-
ändrats. Hur den gått från småhus 
till höghus, säger Lars Wennberg 
och pekar på en modell han skapat 
av Haga.

Visst har han rätt i det han säger. 
För de som följt hans litterära bana, 
eller helt enkelt har kännedom om 
stadsdelen, märker hur tiden byggt 
om området.

Barnbarnet deltar
Det är också fokus i hans nya 

bok ”Hus i Haga och lite annat – 
En bildkavalkad”, utgiven på eget 
förlag och komponerad av honom 
själv och barnbarnet Lovisa Wenn-
berg. En berättelse i bilder om hur 
Haga sakta men säkert fått nytt ut-
seende och en karta för läsaren att 
själv upptäcka stadsdelen med.

– Många som läste min förra 
bok, Haga – en stadsdel i Karlstad, 

var särskilt intresserade av de 
många bilderna. Samtidigt hade 
jag så många foton som låg oan-
vända och då fi ck jag en idé om att 
använda dem i en bok.

Istället för att låta bilderna 
glömmas bort använde han dem 
till att skapa en sorts turistkarta i 
bokform. De gamla fotografi erna 
blandades upp med nya bilder.

Han själv och barnbarnet Lovisa 
fotade samma bitar av Haga som 
de äldre bilderna visade upp. På så 
sätt kunde de se förändringen växa 
fram och bjuda med läsaren på en 
tidsresa genom stadsdelen.

600 bilder
Själv beskriver han sitt senaste 

projekt som ett komplement till 
det förra. Runt 600 bilder, gamla 
och nytagna, samsas med boen-
des beskrivningar av området och 
handlarnas utlåtande om Haga 
som butiksområde.

Intervjuandet har Lovisa stått för 
medan han själv arbetat mycket 
med formen. De som vill kan följa 
bokens kapitel även på riktigt, en 
karta visar upp i vilken ordning 
man kan gå.

Det har varit ett tidskrävande 

engagemang. I och med utgivning 
på eget förlag har arbetet tagit lång 
tid och kostat en del pengar. 1 500 
exemplar har tryckts upp och nu 
inleds arbetet med att få ut den till 
bokhandlarna.

– Jag tröstar mig med att det här 
är en hobby för mig och att alla 
hobbys kostar pengar.

Kanske fl er böcker
Men även om intresset för Haga 

fortfarande lever och om allt ar-
bete varit värt det vet han inte om 
det blir någon mer bok. Alla han 
har skrivit har gjorts efter pension 
och hela familjen har engagerats 
i arbetet. Frun Berit har fått agera 
kritisk korrekturläsare.

– Jag har gjort sju böcker nu, jag 
får väl ägna resten av tiden åt att 
sälja dem, skämtar han.

I alla fall den sista boken, de för-
sta böckerna han gjort är slutsålda 
sedan länge.

– Och sönderbläddrade, fyller 
Berit i, han har fått lämna nya ex 
till fl era stycken mottagningar som 
haft senaste boken framme.

MALIN WIKNER

Hagavandring i 
bild- och bokform

Välkommen till världen lilla Agnes! Den lilla tösen föddes 14 september, vägde 
4515 g och var 53 cm lång. Mamma och pappa heter Gertrud Gybrant och Tristan 
Tempest och syskonen Nimrod, Tim och Anton. Familjen bor i Karlstad.

VÄLKOMMEN till världen

HAGAFANTAST. Lovisa och Lars Wennberg, barnbarn 
och farfar. Tillsammans har de skapat en stadsvand-
ring i Haga, fångat på bild i den nya boken ”Hus i Haga 
och lite annat – En bildkavalkad”.
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