
CARLSTADS-GILLET 
 
 
Rådsberättelse över Carlstads-Gillets verksamhet under arbetsåret  
1 oktober 2003 – 30 september 2004. 
 

 
Gillets medlemmar         Antalet medlemmar var vid arbetsårets slut 376 st.            
 
Hedersgillesmedlemmar    har varit Erik Bergqvist, Lars Wennberg, 
                                          Per Jan Wållgren och Ingemar Eliasson. 
 
Rådets sammansättning     Ålderman             Leif Alte 
                                           V. Ålderman        Martin Edman 
                                           Skrivare               Erik Hellberg 
                                           Skattmästare        Per Anders Olson 
                                           Arkivarie             Anders Blomqvist 
                                           Munskänk            Bill Ivarsson 
                                           Redaktör              Per Berggrén 
                                           Bisittare               Karl Axel Hjerdt 
                                           Bisittare               Ragnar Hedin 
                                           Bisittare               CarlÅke Skoghäll 
                                           Bisittare Lena Flinck-Maechel           
  
Räkenskaps-  har varit Mattias Björklund och Börje Atterström med Kjell 
granskare                         Mollstedt som ersättare.   
 
Valdelegerade                   har varit Lars-Erik Myhrén (sammankallande), Sven Maechel och 
                                          Gunnar Ekström. 
                                                                               
Höstgillet 2003                  avhölls i Grands Matsalar. Till Ålderman för ett år omvaldes                                   
   enhälligt Leif Alte. Intogs 18 nya medlemmar varav  fyra kvinnor. 

Efter förhandlingarna höll förre kulturchefen Kjell Fredriksson ett 
uppskattat föredrag över ämnet ”Att tänka på när Karlstads 1900-
talshistoria ska skrivas”. Bl.a framförde Kjell, att Karlstad saknar 
en modern stadshistoria som behandlar 1900-talet och framförde 
exempel på hur en modern historia om Karlastad skulle kunna se 
ut och med personliga reflexioner om innehållet. Kjell framhöll 
också att Carlstads-Gillet inför 100-års firandet av 
Unionsupplösningen år 2005 har en stor utmaning att leva upp till 
som en av de främsta stadshistoriska aktörerna i Karlstad. 
 

Vårgillet 2004 tillika  avhölls i Frimurarhuset. Med anledning av jubileet hade ett fler 
60-årsjubileet  gäster inbjudits. Intogs 16 nya medlemmar varav 11 kvinnor. Till 

hedersgillesmedlem utsågs förre Landshövdingen och 
Riksmarskalken Ingemar Eliasson. Han framförde ett tack för 
upphöjelsen att bli vald till Hedersgillesmedlem. Hade inte kunnat 
drömma om att en lantis från en ort i utkanterna av Kristinehamn 
kunde komma ifråga för denna upphöjelse. Såg det som en 
bekräftelse att vem som helst kan bli accepterad. 
 



Beslutades om en höjning av årsavgiften från 150 kronor till 175 
kronor med motiveringen att skapa ekonomiskt utrymme för ett 
bidrag till författare som utger bok/tidskrift om Karlstad. 
Höjningen skall därvid utgöra grundplåt till en författarfond. 

 
 Efter förhandlingarna vidtog Jubileumsbanketten i Frimurarehusets 

Festsal. 125 personer hade samlats till en festmåltid med sång och 
dansuppvisning. Gillet fick mottaga ett flertal gåvor med anledning 
av jubileet. Kvällen avslutades med dans. 

 
 Rådssammanträden Under arbetsåret har rådet sammanträtt åtta gånger.                                     
                               
Aktualiteter                      Lokalfrågan för Gillet är fortfarande olöst. Vi har korttidskontrakt  

Med Statens Fastighetsverk för våra lokaler i Gamla Gymnasiet. 
Avsikten är att en del av de målningar , foton och föremål som 
finns i det s.k. ”Karlstads-rummet” skall deponeras hos Värmlands 
Museum och ingå i utställningen ”Karlstad förr och nu”. En 
depositionshandling är under upprättande. 
 
Det gemensamma handelsbolaget, Gamla Gymnasiet är under 
avveckling. 
 
Erik Hellberg och Ragnar Hedin representerade Carlstads-Gillet 
vid Wermländska Sällskapets luciafirande på Grand Hotell i 
Stockholm den 13 december 2003. Ett bokpaket innehållande ett 
antal böcker som ingår i Gillets skriftserie överlämnades som gåva. 
 
Två arbetsgrupper har förtjänstfullt arbetat med identifiering 
/registrering av fotobilder som förvaras på Värmlands Arkiv. En 
stor del av bilderna är nu identifierade. Återstår en del arbete, att 
notera uppgifter på registerformulär, som skall utgöra underlag för 
inrapportering i dataprogrammet ”Sofie”. 
 
Med anledning av 60-årsjubileét blev tidningen Gillet lite extra 
påkostad. Har också blivit recenserad av NWT:s kulturredaktör . 
Skrev bla ”Det är en både snyggt redigerad och innehållsrik 
tidskrift. Artiklarna är oftast av historisk art: Tillbakablickar på 
Karlstad och såväl företeelser som personer som har satt sin prägel 
på stadens historia”. En särskild honnör till vår redaktör Per 
Berggrén. 

 
Gåvor                                Inkomna gåvor som inkommit under arbetsåret redovisas i särskild 
                                          förteckning. Se bilaga. 
 
 
Karlstad i november 2004 
 
 
Leif Alte                                                                     Erik Hellberg 
Ålderman                                                                    Skrivare     
 



Bilaga 
 
Carlstads-Gillet har under arbetsåret 2003 – 2004 som gåva erhållit följande: 
 
1. Kultursekreterare Kjell Fredrikssons tal till höstgillet år 2003, inspelat och skänkt av 

Lars Wennberg. 
 

2. Av Bengt Tennerfelt, 3 st A4-pärmar innehållande tidningsurklipp. 
 

3. Av författaren Gunnar Lundqvist, hans bok ”En Fattig Pojkes Rika Liv”. 
 

4. Av Per Erik Olden, ett silvermärke för medlemmarna i Värmlands Fältjägares 
Kamratförening”, samt följande böcker: 
”En Värmländska Minns” av Ingeborg Winsbro. 
”Solstaden Karlstad med nya stadsdelar”. 
”Kortfattad historik över f.d. Wermlands Fältjägares Kamratförening 1924 – 1947”. 
”Rädda Almen”, Hembygdsgillets i Karlstad Årsskrift 1939 av Sigurd Gustavsson. 
 

5. Av Nils A. Bergqvist, Kolbäck, majoren N.F. Bergqvist personarkiv deponerat till 
Carlstads-Gillet. Arkivet är i sin tur ordning deponerat hos Värmlandsarkiv. 
 

6. Av Fru Sif Lysell, en antik brevpress, tillsammans med ett gåvobrev. Brevpressen har 
tidigare tillhört firman A.B. Manne Tössbergs filial i Karlstad. 
 

7. Av dödsboet efter Gunnar Turesson, Hammarö, ett antal fotografier från det gamla 
Karlstad. 
 

8. Av Lennart Bobergs dödsbo, komplettering av tidigare som gåva överlämnade böcker 
med gåvobrev till dessa: 
Värmlands Museums årsbok ”Värmland förr och nu”; samtliga årgångar fr.o.m. 1960. 
Gustaf Frödings – Sällskapets årsbok fr.o.m. nr II. 
 

Till Carlstads-Gillets 60-års jubileum den 24 april år 2004 överlämnades följande gåvor: 
 
1. Av Karlstadskommun, ett keramikfat med en bukett levande blommor, överlämnat av 

kulturchefen Mats Ahrén. 
 

2. Av Sunne Hembygdsförening, ”Sunneboken” av majoren Arvid Noreen. 
 

3. Av Karlstads Hembygdsföreing, boken Föreningens 10-årsjubileum samt föreningens 
publikation ”Karlstads Hembygdsblad”, årgångarna 1994 – 2003. 
 

4. Av Fryksdalens Gille, sammanträdesprotokoll av den 22 november 1958 angående 
Selma Lagerlöfs – statyn i Karlstad. Styrelseberättelse över verksamhetsåret 1958 samt 
tidningsurklipp angående Lagerlöfs – statyn i Karlstad, augusti 1958. 

 
Carlstads-Gillet framför härmed sitt varma tack för ovanstående gåvor. 
 
Karlstad den 25 november 2004. 
Anders Blomqvist 
Arkivarie      


