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AvsändAre
Carlstads-Gillet

c/o Karlstads kommun, 
Gamla Wermlandsbanken, 

651 84 Karlstad

Zarah Leander och Arne Hülphers gjorde succé på höstgillet 2009 som 
hade rekordstort deltagande och gav Gillet dess 39:e bok. 

Carlstads-Gillets medlemmar önskas God Jul och ett Gott 2010!

Höstgille
Höstgillet 2009 går till hävderna för sitt rekorddelta-
gande. 160 medlemmar hade infunnit sig för att närvara 
vid förhandlingarna och 134 av dessa stannade kvar 
till den efterföljande höstsupén. Gillet gick av stapeln 
torsdagen den 19 november i Gamla Wermlandsban-
kens ärevördiga lokaler, en kväll som utomhus bjöd på 
riktigt ruskigt höstväder. 

Inne i ”stugvärmen” var det dessto trevligare. Gamla 
och nya medlemmar träffades och glädjen då man åter-
såg sina gamla vänner var inte att ta miste på.

17 nyA medlemmAr
Som traditionen bjuder inleddes förhandlingarna med 
intagning av nya medlemmar. Intresset för föreningen 
är stort och närvarande gamla medlemmar kunde 
glädja sig åt 17 nya ansikten.

Förhandlingarna var därefter snabbt avklarade. 
Rådet fick ansvarsfrihet för det gångna året. Valbered-
ningen hade denna gång ett lätt arbete eftersom alla 
tidigare funktionärer ville kvarstå i sina befattningar. 
Enda nyheten var att valberedningen själv fick två nya 
namn, Ragnar Hedin och Lars Miliander. 

Lars Wennberg informerade om sin nya bok och 
under punkten övriga frågor berömde Aina Svensson 
rådet för dess sätt att arbeta innan hon framförde sin 
och flera andras uppfattning att Carlstads-Gillet borde 
agera i frågan om byggnation i det kvarter där Betle-
hemskyrkan ligger, det som tidigare hette kvarteret 
Negern. Ärendet kommer att tas upp i Framtidsrådet.

FörFAttArstipendiet
I konkurens med många andra författartävlingar i 
Värmland är det lätt att Carlstads-Gillets författarsti-
pendium drunknar och inte får den höga status som 
var avsikten när stipendiet beslutades. Därför har rådet 
bestämt att inte utlysa 2009 års stipendium i avvaktan 
på att eventuellt fastställa nya former för att erhålla 
utmärkelsen. 
 
Bok nummer 39 i skriFtserien
Lars Wennberg är en otrolig entusiast och älskare av 

sitt gamla Haga. Hans femte bok om stadsdelen, som 
tagits upp i Carlstads-Gillets skriftserie som nummer 
39, har släppts under hösten vid en ceremoni i Värm-
lands Museum. Tillsammans med sin medförfattare, 
barnbarnet Lovisa Wennberg, presenterade Lars sin 
senaste bok. Att den var intressant och eftertraktad 
märktes i pausen efter förhandlingarna då trängseln 
runt hans försäljningsbord var stor. 

inFormAtion
Rådet har utsett förre åldermannen och hedersgilles-
medlemmen Per-Jan Wållgren att vara Carlstads-Gillets 
kandidat till Karlstads kommuns kulturstipendium (till 
Gustaf Frödings minne).

Carlstads-Gillet för diskussioner med Värmlandsar-
kiv om hur Gillets bildskatt skall förvaras i framtiden.

Arbetet med boken om domkyrkan, som initierades  
av Per Jan Wållgren 2007 och som genomförs av Harry 
Nyberg och Per Berggrén , fortskrider planenligt och be-
räknas vara klart lagom till bokmässan i Göteborg 2010. 

AvtAckning
Sven Maechel och Lars Wallqvist hade ställt upp i val-
beredningen under omständigheter då det var svårt att 
skapa en fungerande valberedning. De hade nu avsagt 
sig omval och avtackades för sina insatser som sträckt 
sig över flera år. 

Åldermannen, som ju tillika är redaktör för detta 
informationsblad och tidningen Gillet, tackade närva-
rande medlemmar för det förtroende han och rådet fått. 
Han tackade också dem som på olika sätt bidragit till 
kvällens aktiviteter och övrig verksamhet under året 
innan han avslutade förhandlingarna.

läcker Höstsupé
Kvällen avslutades med mycket läcker höstsupé. 
Pågående munskänken, Kjell Lenander, hade lyckats 
med konststycket att ordna plats för alla trots att flera 
medlemmar anmält sig efter anmälningstidens utgång. 
I fortsättningen vädjar rådet till medlemmarna att an-
mäla sig i tid för planeringens skull. Detta är särskilt 
viktigt nu när anslutningen är så stor.



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 
17 nya medlemmar välkomna.

Vårgillet 2010 med respektive 
äger preliminärt rum fredagen den 23 april i 

Gamla Wermlandsbanken

rådet
Efter höstgillet samlades rådet den 3 december för att konstituera sig och fick 
härvid nedanstående sammansättning för innevarande arbetsår.

Ålderman   Per Berggrén (tillika redaktör)
Vice ålderman   Martin Edman
Skrivare   Erik Hellberg
Skattmästare   Per Anders Olson
Arkivarie   Mikael Lundström
Bitr arkivarie  Karl-Axel Hjerdt
Munskänk   Kjell Lenander
Bisittare   Bill Ivarsson
Bisittare   Ann-Margret Cohén
Bisittare   Eva Lejrin
Bisittare   Carlåke Skoghäll

räkenskApsgrAnskAre
Börje Nygren
Klas Nerman
Kjell Mollstedt, ersättare

vAldelegerAde
Barbro Järliden, sammankallande
Ragnar Hedin
Lars Milianader

AdressuppgiFter
c/o Karlstads kommun,
Gamla Wermlandsbanken,
651 84 Karlstad
054-15 84 09, telefonsvarare
carlstads-gillet@telia.com
www.carlstads-gillet.s.se
Postgiro 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

Hemlig gäst
Vid kaffet slog Per Olof Grumer i Arne Hülphers’ 
gestalt an några ackord på pianot och Zarah Leander, 
gestaltad av Leif Johansson, gled in på sitt sedvanliga 
divamässiga sätt. Med mimik, gester och härlig sång 
från sin gamla repertoar trollband hon Carlstads-Gillets 
medlemmar under 30 minuter.  

vårgillet 2010
Glädjand nog ökar uppslutningen till gillena för varje 
år och rådet funderar nu som bäst på hur vårgillet skall 
gå till. Gamla Wermlandsbankens utrymmen är begrän-
sade och eftersom vårgillet äger rum med respektive 
är både tid och plats preliminära. Men målsättningen 

Laila Antonsson
 Tomas Bergqvist
 Per Olof Edberg
 Lisbeth Fröding
 Stig Fröding
 Ingemar Greén
Jan Hage
 Christoffer Höök
 Gunnar Jernström

 Bert Jonsson
 Barbro Jörnestam
 Ulf Ljungdahl
 Ulla Magnusson
 Jan Molander
 Jan Pettersson
Håkan Wallin
Jan Wissler

är helt klart att Gamla Wermlandsbanken skall vara al-
ternativ ett. Annars kan Stadshotellet också bli aktuellt.

mAilAdresser
För att effektivisera verksamheten i Carlstads-Gillet 
uppmanas medlemmarna att anmäla sin mailadress till 
skrivaren  Erik Hellberg (hellbergerik@hotmail.com). 

Leif Johansson som Zarah Leander och Per Olof Grumer som 
Arne Hülphers gjorde succé som hemliga gäster vid kaffet.


