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

Höstgillet av årgång 2010 blev en historisk sammankomst. För första gången i 
Carlstads-Gillets 66-åriga historia valdes en kvinna till ålderman. Monica Elgh 
heter hon och är ett välkänt namn inte minst från Karlstads politiska liv. Avgåen-
de åldermannen Per Berggrén visade upp en helt ny sida av sig själv, då han som 
klarinettist i en trio glada jazzmusikanter, som utgjorde programpunkten ”kväl-
lens hemliga gäst”, bjöd på ett bejublat framträdande i sann New Orleans-anda.

Carlstads-Gillets medlemmar önskas God Jul och ett Gott 2011!

Efter sedvanligt minglande var det omkring 140 av 
gillets medlemmar som denna gång slöt upp till mötes-
förhandlingarna i samlingssalen i Gamla Wermlands-
banken vid Stora torget. Torsdag kväll den 18 november 
var klar och kylig, men det var fortfarande höst. Då 
visste man inte att kung Bore bara en vecka senare 
skulle invadera Värmland och dess residensstad med 
en rekordtidig vinter. Men vad kan väl vara vackrare 
än ett Karlstad i gnistrande vit snöskrud och belyst av 
en klar midvintersol...
   
FÖRHANDLINGAR
Efter gillets öppnande var det dags för intagning av 
nya medlemmar, som denna gång var åtta till antalet 
och gjorde att Carlstads-Gillets medlemsantal nu för 
första gången överskrider 400, närmare bestämt 404. 
Mycket glädjade!
   Rådsberättelsen över gångna verksamhetsåret före-
drogs och åldermannen Per Berggrén konstaterade att 
Carlstads-Gillet tagit flera steg framåt i ambitionen att 
bli bättre på att visa framfötterna utåt. Bland annat ge-
nom att delta i ett arrangemang på Värmlands musem 
i februari, En dag om Karlstad, händelser, människor 
& miljöer, där gillet bidrog med en visning av gamla 
Karlstadsbilder. Nu i höst har gillet medverkat dels i 
Kulturarvsdagen den 12 september, dels varit ute och 
informerat SPF Tingvalla om Carlstads-Gillets verk-
samhet. Gillet har ju också en mycket informativ hem-
sida som kontinuerligt uppdateras på ett föredömligt 
sätt av medlemmen Göran Engström.
    
INFORMATION
Under arbetsåret har Carlstads-Gillet investerat i en 
ny, modern it-utrustning. Arbetet med boken om 

domkyrkan är ännu inte slutfört. Förhoppningsvis blir 
boken klar under nästkommande år, men det kan dröja 
in på 2012, informerade åldermannen och betonade 
samtidigt att det är ett mycket omfattande arbete som 
läggs ned på den.
    Gillets arkivarie Mikael Lundström informerade mö-
tesdeltagarna om att Carlstads-Gillets författarfond får 
ändrad inriktning. Anledningen är att det redan finns 
så många författartävlingar i Värmland. Prispengarna, 
25 kronor per år och gillesmedlem, lyfts i stället in i, 
som han sa, befintliga kanaler och framför allt då gil-
lets egen skriftserie, i vilken bok nummer 39 kom ut 
förra hösten i form av Lars Wennbergs femte bok om 
stadsdelen Haga, med barnbanet Lovisa Wennberg 
som medförfattare.
      En ny matrikel över Gillets medlemmar har utarbe-
tats och medföljer detta informationsblad.   
       
NY ÅLDERMAN
Den stora händelsen på årets höstgille var val av ny 
ålderman. Per Berggrén hade avsagt sig omval och till 
ny ålderman valdes Monica Elgh enhälligt på ett år. 
Första kvinnliga åldermannen i gillets historia! Den nya 
åldermannen kommer även i fortsättningen att tituleras 
ålderman, fast med ett litet tillägg – fru ålderman. Det 
var en rörd och mycket glad Monica Elgh som tackade 
för det stora förtroende som visats henne.
     Den nya åldermannen har en yrkeskarriär som språk-
lärare bakom sig och är känd från kommunpolitiken i 
Karlstad och landstingspolitiken i Värmland. Hennes 
hjärta klappar för Karlstad!
     Per Berggrén avtackades med blommor för fem 
förtjänstfulla år som ålderman med stort engagemang. 
Han kvarstår som redaktör för Gillet och lovar att fort-



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 Per Berggrén.

NYA MEDLEMMAR
Carlstads-Gillet hälsar nedanstående 
åtta nya medlemmar välkomna.

Vårgillet 2011 
äger rum den 15 april

RÅDET
Efter höstgillet samlades rådet den 2 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   Per Anders Olson
Arkivarie   Mikael Lundström  
Munskänk   Kjell Lenander
Bisittare  Marie Aakre
Bisittare   Margareta Widstrand
Bisittare   Anna Hedstrand
Bisittare   Eva Lejrin
Bisittare   Charlie Skoghäll

 1 Tillika biträdande arkivarie

RÄKENSKAPSGRANSKARE
Börje Nygren
Klas Nerman
Kjell Mollstedt, ersättare

VALDELEGERADE
Barbro Järliden, sammankallande
Ragnar Hedin
Lars Milianader

REDAKTION
Per Berggrén
Marie Aakre

ADRESSUPPGIFTER
c/o Karlstads kommun,
Gamla Wermlandsbanken,
651 84 Karlstad
054-15 84 09, telefonsvarare
carlstads-gillet@telia.com
www.carlstads-gillet.s.se
Pluswgiro 29 12 29-3

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

sätta vara flitig med penna och kamera.
     Även på en del andra poster blev det förändringar 
i rådets sammansättning. Martin Edman avtackades 
för ett nioårigt arbete som vice ålderman och hedrades 
med blommor samt nummer 4 av Carlstads-Gillets he-
dersgåva, ett konstverk i trä, av Trämajoren Hans Tilly, 
speciellt tillverkad för Carlstads-Gillet. Blommor fick 
även Bill Ivarsson som tack för sitt mångåriga arbete i 
rådet, senast som bisittare och tidigare som munskänk, 
samt Ann-Margret Cohén för två år som bisittare.
    Till nya bisittare föreslog valberedningen Anna 
Hedstrand, Margareta Widstrand och Marie Aakre som 
samtliga tre valdes på två år. Övriga rådsmedlemmar 
samt valdelegerade och räkenskapsgranskare kvarstår 
på sina poster.
   
FÖREDRAG OCH JAZZKONSERT
Innan det var dags för kvällens supé, dit ett hundratal 
gillesmedlemmar anmält sig, höll avgående ålderman-
nen ett inspirerat och personligt tal på temat ”Varför 
finns Carlstads-Gillet och vad gör Gillet”. Per Berg-
grén berättade här om staden som från 1500-talets 
träkåkstad, under århundradena präglad av ett antal 
förödande bränder, utvecklats till den stad som Karl-
stad är i dag och vad gillets insatser betytt under åren.
    Även i inslaget ”kvällens hemliga gäst” var Per 
Berggrén en av huvudpersonerna på denna gillessam-
mankomst. Tillsammans med Jonas Kullgren på banjo 
och Göran Nyberg på bas bjöd han med sin klarinett 
på klassiska jazzpärlor som ”Strangers on the Shore” 
och ”Petite Fleur”. Spelglädjen sprudlade och publiken 
var överförtjust. Givetvis ropades jazztrion in för ett 
extranummer!

Ingmar Aspenvall
Karin Aspenvall
Torkel Elgh
Ulf Hagberg

Ulf Nordentjell
Pia Quarfordt
Lennart Sjöstedt
Bo Wallin

Monica Elgh, ny ålderman i Carlstads-Gillet, 
tillsammans med sin företrädare Per Berggrén 
i samband med åldermannaskiftet.


