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Nytt 
hemifrå…

24/9  Ulf Thörnevik ___________ 60
25/9  Tomas Warming __________ 80

OKTOBER
14/10 Anna Hedin Åslund _______ 65
16/10 Birgitta Sheppard Nyman __ 80
17/10 Jan Hoppe ______________ 65
22/10 Lennart Hagelin  _________ 85
26/10 Anna-Lena Johansson ______ 75
27/10 Gösta Larnfelt ____________ 85
28/10 Margaretha Larsson _______ 75
29/10 Per-Åke Båth ____________ 80

NOVEMBER
  8/11 Agneta Öjermark _________ 80
16/11 Peter Nilsson ____________ 75
17/11 Barbro Hallberg __________ 95
24/11 Ingemar Visteus __________ 80
27/11 Monica Torehammar ______ 80
29/11 Lars Nylén ______________ 80

DECEMBER
 4/12 Björn Eklund ____________ 75
 4/12 Bengt Ericsson ___________ 65
 4/12 Monica Olsson ___________ 85
 5/12 Ingvar Hirdwall __________ 85
14/12 Christina Geijer Eklund ____ 80
18/12 Christian Sundby _________ 75
30/12 Agneta Söderlund _________ 75
31/12 Anders Edström __________ 50

JANUARI 2020
  5/1  Hans Malmberg __________ 75
  9/1  Inga Hagen ______________ 95
10/1  Sture Mützell K:son _______ 80
12/1  Stefan Molander __________ 80
16/1  Lars Langered ____________ 75
23/1  Birgitta Ekberg ___________ 75
27/1  Gunnar Wik _____________ 60
31/1  Thomas Gustafsson _______ 55

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften? PG 498 70 73-6

Omslagsbild: Vid återuppbyggnaden av 
den östra klockstapeln i Nyköping efter 
branden 2017 har endast virke från 
mellersta Värmland visat sig hålla rätt 
kvalitet.
Se artikel sidan 7.
Foto: Krister Anderson

JULI
  3/7  Karin Alsteryd ___________ 60
  3/7  Jan-Sture Bjurler _________ 80
  5/7  Christina Wenklo Byléhn ___ 75
  7/7  Karin Bodland Johnson ____ 75
  9/7  Margit Westergren  ________ 95
14/7  Folke Bengtsson __________ 90 
14/7  Marie-Louise 
  Sundfeldt Leijonhufvud ____ 75
22/7  Elisabet Keussen __________ 55
25/7  Kristina Johannesson ______ 60
25/7  Gunnel Kalme ___________ 90
28/7  Mona Lindén ____________ 75
28/7  Margareta Ström _________ 70
30/7  Elisiv Lundberg __________ 65

AUGUSTI
  2/8  Britt-Marie Nordquist _____ 70
  6/8  Birgitta Bjernekull ________ 70
  6/8  Elenor Wolgers ___________ 55
10/8  Susanne Ljunggren ________ 70
16/8  Lars J Törnblom __________ 90
21/8  Annalena Nordin _________ 75
21/8  Cecilia Witt Brattström ____ 75
22/8  Björn Flink ______________ 60

SEPTEMBER
  1/9  Kajsa Billinger ___________ 70
  3/9  Olli Aronsson ____________ 80
19/9  Karin Switz _____________ 70
24/9  Lennart Olsson ___________ 80

Vi gratulerar!

Medlemsavgiften för år 2020 
är, som tidigare, 200 kronor per år. 

För tillkommande familjemedlemmar 
är årsavgiften 125 kronor. Stude-
rande betalar 75 kronor. 

Inbetalning sker till Wermländska 
Sällskapet, PG 498 70 73-6 med 
uppgift om namn och adress så att det 
är lätt att hänföra inbetalningen till 
rätt person/er. 

Vi ber er betala årsavgiften senast 
2020-01-31.

Värmland pizzeriatätast i Sverige
Det är NWT som tagit sig för att söka 
på ”pizzeria Värmland” på eniro.se. 
Då får man 215 träffar på restauranger 
som serverar pizza i hela Värmland från 
Svanskog i söder till Sysslebäck i norr. 
Om man räknar med att Värmland har 
280 000 invånare blir det en pizzeria 
per 1 300 invånare. I hela landet finns 
ca 3 500 pizzerior, det vill säga en per 
3 500 invånare. Värmland är alltså dub-
belt så pizzeriatätt som resten av landet.

* * *
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Äntligen fick ha ta emot Sällskapets kulturpris 
2019, fotografen Mats Bäcker. På årsmötet i 
våras hade han inte möjlighet, men istället blev 
det en mycket fin visning av hans bilder i slutet 
av september. 

Mats är mest känd för sina bilder från opera- och kon-
sertscener, hans genombrottsbild föreställde Iggy Pop. 
Musiken fanns väl representerad på utställningen på 
Galleri Jan Wallmark på Östermalm, men också andra 
motiv, bland annat en fantasieggande samling bilder 
från numera nedlagda Biologiska Muséet på Djurgår-
den. 

Mats berättade, förutom om sin bakgrund och kar-
riärvägen från Hagfors till fotografyrket och olika 
scener, om sina aktuella och kommande projekt.

Katarina Leoson underhöll oss med operamusik, 
bland annat habaneran ur Carmen, och avslutade 
naturligtvis med värmlandsvisan. Stilriktigt fick vi 
inledningsvis njuta av bubbel och snittar på en vacker 
innergård i för årstiden ovanligt fint väder.

Mats Bäcker tog emot
Sällskapets kulturpris

Mats fick posera framför en favorit hos redaktören, trollet Plupp, här gestaltad 
av en dansare i en av Biologiska muséets montrar.

Tungt vägande konst, att lyfta glasskivan kräver sin man. 
Tillfrågad om vilken bild han helst ville framhålla, lyfte 
Mats fram violinisten bakom det visserligen arrangerade 
men fullt autentiska vattenfallet!

Galleri Jan Wallmark på Östermalm i Stockholm.

Stolt pristagare.
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Den 24 juli samlades ett 30-tal del-
tagare från Wermländska Sällskapet 
för årets sommarresa. Denna gång 
gick färden till Dalsland. Vi gjorde i 
år som vid tidigare tillfällen, vi åkte 
i egen bil eller samåkte med varan-
dra. Var och en betalde sina målti-
der och eventuella entréavgifter.

Första stoppet var den vackra gamla trä-
kyrkan i Fröskog från 1730-talet.  Det 
byggdes många kyrkor på 1700-talet och 
i Värmland och Dalsland fick man dis-
pens för att bygga kyrkor i trä. Sällska-
pet hälsades välkommen till träkyrkan av 
fredforskaren och professorn i statskun-
skap Kjell-Åke Nordqvist. Det visade 
sig att han kunde peka ut den bänk som 
hans familj använt i kyrkan flera hundra 
år och efter ett mycket intressant före-

drag avslutades besöket med att Anders 
Andersson sjöng Snurra min jord, till 
ackompanjemang av Kjell-Åke Nord-
qvist. Efter det ackompanjerade han 
Anders Andersson som sjöng Mitt eget 
land. 

Nästa anhalt var hällristningarna 
i Tisselskog. Redan under bronsål-
dern bodde jordbrukande människor 
på udden i Tisselskog. Spåren efter dessa 
bönder räknas idag som Dalslands största 
och märkligaste hällristningsområde. 
Det vanligaste motivet är små grunda 
fördjupningar, skålgropar. Även fotsulor, 
cirklar och skepp är vanliga motiv. Här 
levde jordbrukare och sjön var en viktig 
kommunikationsled.

Fengersfors bruk
Efter en rundvandring i sommarvärmen 

Sommarresan 
till Dalsland

Vår bilkaravan.

gick färden vidare till Fengersfors. Det är 
ett f.d. pappersbruk med utställning med 
brukshistoria, bageri, café, utställningar, 
butik och konstnärsverkstäder.

Fengersfors bruk har fått nytt liv efter 
nedläggningen. I dag myllrar platsen 
av konstnärer och småföretagare och 
de gamla byggnaderna rustas upp. Den 
kombinationen gjorde bruket till Årets 
industriminne 2015.

Konstnärskooperativet Not Quite 
är en ekonomisk förening som kom 
till Fengersfors bruk 2002. I dag finns 
59 medlemmar som gjort bruket till en 
besöksmagnet. Varje år hittar upp mot 
20 000 personer till butik, café, konstut-
ställningar och konserter. 

Några nedslag i Fengersfors historia:
1796: Järnbruket Lisefors grundas i 
Fengersfors.
1892: Första pappersbruket startar.
1913: Tillverkningen av oceanpap-
per, två lager kraftpapper med ett 
mellanskikt av asfalt, blir en succé. 
1966: Massatillverkningen läggs ned, 
konkurs 1968.
1978: Efter ett omstartsförsök några år 
tidigare leder en djup lågkonjunktur för 
svensk pappersindustri till nedläggning. 
Därefter flyttar småföretag in, Not Quite 
etablerar sig och flera restaureringspro-
jekt sätts i gång.
2015: Svenska industriminnesföreningen 
utser Fengersfors bruk till Årets industri-
minne.

Därefter lunch vid Akvedukten 
i Håverud och senare ett stopp vid 
Dalslands Museum  innan vi landade 
i   Dals Rostock.  Dals Rostock ligger 

Hällristningarna i Tisselskog.

Fröskogs kyrka.
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Akvedukten i Håverud.

mitt i Dalsland i Melleruds kommun, 
cirka 7 kilometer väster om Mellerud. 
Tätorten har drygt 800 invånare och 
klättrar uppför Kroppefjälls sluttning, 
precis där skogen möter jordbruksbyg-
den. Från många platser har man en stor-
slagen utsikt.

Dals Rostock är en gammal kurort 
med ovanligt intressant historia. Tre 
verksamheter av större omfattning i 
samhället har handlat om vård och 
hälsa: Rostocks hälsobrunn, Kroppe-
fjälls sanatorium och de stora odling-
arna av medicinalväxter till apoteken.

Idag finns det i samhället bland 
annat en örtagård, en konstnärs-
ateljé med butik och ett innehålls-
rikt bygdemuseum.

Dals Rostock drivs av Kerstin 
Ljungqvist. Man kan beskriva henne 
som en mångsysslare inom natur och 
kultur. Kerstin Ljungqvist var årets dals-
länning 2008.
På hennes repertoar:
•	målar	i	akvarell	och	olja,	främst	bota-

niska illustrationer. Säljer tavlor, repro-
duktioner, kort, böcker m.m.

•	målar	även	möbler	i	äldre	dekorations-
målningstekniker samt arbetar med 
kalligrafi, sömnad, skyltar och papp-
slöjd.

•	guidar	och	håller	kurser.
•	driver	 örtagården	 i	 Dals	 Rostock	

och säljer plantor.
•	har	skrivit	boken	”Nyttans	Växter”,	en	

uppslagsbok om växternas användning 
i Sverige.

•	är	initiativtagare	till	järnvägsstationen	i	
Dals Rostock, en modell i halv skala.

Nils Gunnar Billinger
 

Fengersfors bruk.

Dals Rostocks örtagård.

Fröskogs kyrka.
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Hänt under SOMMAren / HÖSten

Sällskapets 
vårsupé på 
Gubbhyllan

Genom att visa upp sin väggmatta 
med värmlandsörnen inledde Sven 
Erik Hedgren berättelsen om sitt 
Värmland. 

Erik har en militär bakgrund med 
tjänstgöringar både i Sverige och utom-
lands. Vid sin tjänstgöring i Afghanis-
tan, beställde han sin väggmatta som är 
handknuten av en afghansk kvinna. 

Han hade ”glimten i ögat� när han 
berättade om olika episoder i sitt liv. 
Under sin tjänstgöring vid Högkvarte-

ret utforskade han Stockholm och fann 
många värmländska spår. Bland annat på 
Stockholms central finns en väggmål-
ning av Uddeholms herrgård. 

Sin tjänstgöring i Rom avslutade han 
med att cykla hem till Kristinehamn, 
2500 km.

– ”Mitt Värmland� finns in situ (lat. 
på plats) var helst i världen jag finner 
spår av värmländsk kultur och humor, 
samt i mitt eget sinnelag. Det är med 
glädje och stolthet jag bär med mig mitt  
Värmland”, sammanfattade Erik.

Sven Erik Hedgren visade upp sin väggmatta 
med värmlandsörnen.

Kvällen den 30 september var en stor skara värmlänningar åter 
samlade på Glenn Miller Café på Brunnsgatan i Stockholm för 
att njuta av jazzbasisten Hans Backenroth, vår kulturstipendiat 
2016, när han tillsammans med sina medmusikanter Magnus 
Dölerud, tenorsaxofon, Chris Montgomery trummor och Leo 
Lindberg piano, svängde loss i en rad jazzstandards, flera av dem 
med värmländsk anknytning. 

Vi fick vara med om en strålande kväll som för större delen 
av sällskapet började med samvaro kring god mat och dryck 
innan musikerna äntrade den minimala ”scenen” och bjöd på 
godbitar från jazzens stora i njutbara arrangemang med fantasi-
fulla improvisationer. 

Innan vi avslutade avtackades musikerna med varma applåder 
men också med var sitt medlemskap i Wermländska Sällskapet 
för 2020. Även Ulf Sterner, värmlänning och jazzälskande ägare 
till Glenn Miller Café, blev denna kväll förärad ett medlemskap 
för 2020 som tack för att han generöst öppnat sin jazzkrog denna 
måndagskväll för vårt evenemang. Vi avlutade kvällen med att 
till fint ackompanjemang av jazzkvartetten gemensamt sjunga 
Värmlandsvisan.   

Karin Switz 

Jazzkväll med 
Hans Backenroth Quartet
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Rinns sågverk i Torsby kunde nämligen 
leverera sågat och torkat furuvirke av 
exakt rätt kvalitet. 

Det ställs höga krav på timmer som 
ska tåla att tunga klockor ska svänga fram 
och tillbaka. Det måste ha växt långsamt 
för att bli stabilt och hållbart, men det 
får inte ha för tätt mellan årsringarna. Då 
tappar träet segheten och blir för sprött. 
Magra tallmoar precis på den klimato-
logiska norrländsgränsen - det vill säga 
norra Värmland – kunde leverera precis 
rätt sorts virke.

Detta kunde värmlänningen Stig 
Fallberg berätta vid ett besök en vacker 
augustidag i år, en månad före invig-
ningen av den återuppresta klockstapeln.

Stig bor med sin hustru, silversmeden 
Anna-Stina Åberg, i ett kulturhus mellan 
klockstapeln och kyrkan. Vid branden 
den 2 juni 2017 råkade Anna-Stina och 
Stig komma tillbaka från en resa och 
möttes av det dramatiska beskedet att de 
inte fick komma in i sitt hus. 

Vare sig man är värmlänning eller ej 
ordnar sig det mesta, i varje fall när man 
tar itu med saken. Försäkringarna var i 
ordning, så det var inga problem med 
medlen till återuppbyggnaden, med ett 
undantag. 

Av någon outgrundlig anledning 
täckte försäkringarna inte inskriptionen 
på klockorna, men det har sedermera en 
insamling bland nyköpingsborna gjort. 
Anna-Stina har ingått i en grupp som 
haft kyrkorådets uppdrag att ta fram de 
nya texterna. Hon kunde också berätta 
att det i det ganska sekulära Nyköping 
varit ett anmärkningsvärt stort engage-
mang för uppbyggnaden av Östra klock-
stapeln. 

Arbetet har också dokumenterats i en 
bok som kom ut till invigningen den 29 
september. 

Här dög bara värmländskt virke

Stig Fallberg och Anna-Stina Åberg utanför Silversmedens hus vid Östra klockbergets fot. 
Anna-Stina har utfört sakrala silverarbeten åt kyrkor i hela landet och inte minst i Värmland, 
bland annat till domkyrkan i Karlstad.

Östra klockstapeln i Nyköping
FÖRE BRANDEN

FÄRDIGT RESULTAT

UNDER UPPBYGGNAD

Efter att ha stått i 292 år brann Östra klockstapeln i Nyköping ner.  När den 
skulle återuppföras gick uppdraget att bygga trästommen till Dalarnas Tim-
merhusrenovering AB i Mora. De duktiga timmermännen valde emellertid 
att ta virket från Värmland!



Meny
Lätt pumpasoppa med en sotad pilgrimsmussla 

och pumpablomma.

Ett glas lättöl/mineralvatten.
Snaps mot biljett.

Hjortytterfilé med kompott på syltlök, 
champinjoner och bacon serveras med pommes Anna 

på mandelpotatis och viltgräddsås.

Vitt vin: 2017 Laurent Miquel, Chardonnay/
Viogner, Languedoc, France. 

Rött vin: 2017 Laurent Miquel, Cabernet 
Sauvignon/Syrah, Langedoc, France.

Glassbomb med smaker av choklad, vanilj och 
karamell, serveras med chokladkaka.

2016 Alois Kracher, Beerenauslese Cuvée, 
Burgenland, Austria.

Kaffe och avec mot biljett.

AnmälAn till luciAmiddAgen 
sker genom inbetalning av deltagaravgiften 700 kr per medlem resp. 900 kr per icke medlem, 

450 kr per student vid Wermlands Nation, Uppsala, med bifogat inbetalningskort och skall 

vara klubbmästaren Hans A Olofsson tillhanda senast fredag den 22 november, 

plusgiro 88 19 95-5.   OBS! Begränsat antal platser.

Alla medlemmar i Wermländska Sällskapet

med familjer och vänner inbjuds härmed till 

som äger rum

Lördagen den 7 december 2019 kl. 18.00

i Grand Hôtels Spegelsal

Vid samlingen i Strömsalongerna serveras  

teddes Välkomma.

2015 gerard Bertrand, crémant de limoux, France.

när vi tagit plats i Spegelsalen inträder årets lucia 

Keyla Sakari Johansson

med luciatåg från Adolf Fredriks musikklasser.

luciA uppvaktas med smycke. 

ÅRetS VäRmlänning

hyllas med Kungamedaljen.

lussegåvefonden belönar årets 

luSSeStiPendiAt.

dans till orkestern mississippi Seven. 

Klädsel: Smoking eller mörk kostym.
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Mitt namn är Keyla Sakari Johans-
son. Jag är 19, snart 20 år gammal. 
Jag bor i Norrbotten, Luleå, men 
är uppvuxen i Överkalix ca 10 mil 
ovanför Luleå. 

 
2016 tog jag ett sabbatsår från gymnasiet 
för att ta en liten paus från skolan, men 
även för att kunna utbilda mig på andra 
plan. Så i oktober 2016 åkte jag ner till 
Stockholm och gick en makeuputbild-
ning. Under denna period fick jag bo 
hos min mammas moster, som lärt mig 
mycket om livet. Nu går jag går mitt sista 
år på frisörlinjen i Luleå och tycker det 
är jätteroligt. 

Min mormor och hennes syster är 
uppvuxna i Värmland, så det har blivit att 

jag varit där varje sommar sedan barns-
ben. Värmland ligger mig varmt om 
hjärtat. 

Sången har alltid varit en del av mitt 
liv då både min mamma Kristine, som 
också varit lucia för Wermländska säll-
skapet, och jag alltid sjungit både ihop 
och solo. 

Även instrument som piano och gitarr 
har varit en del av mitt musicerande. Jag 
har sjungit mycket i kyrkan, på till exem-
pel skolavslutningar, begravningar, dop 
och även bröllop. Jag brukar ofta ha med 
mig en gitarr när jag sjunger. 

 Det kommer att bli så roligt att vara er 
lucia detta år och jag är väldigt tacksam 
över att jag fått denna möjlighet!

Wermländska Sällskapets Lucia 2019
Keyla Sakari Johansson

Nytt hemifrå…

Västanå Teater sätter upp Selma Lager-
löfs ”Körkarlen” sommaren 2020. Jakob 
Hultcrantz Hansson kommer att spela 
huvudrollen som den alkoholiserade 
David Holm. Leif Stinnerbom, teaterns 
konstnärlige ledare, regisserar.

Premiär i Berättarladan i Rottneros 
blir det på midsommardagen. Lagerlöfs 
roman ”Körkarlen” är ett av hennes 
mörkaste verk. Samtidigt som det är ett 
av hennes ljusaste, det ljus berättelsen 
utstrålar är det som kommer från kärlek 
och försoning.

”Körkarlen” har filmats tre gånger. 
Först med värmlänningen Victor Sjö-
ström som regissör och huvudrolls-
innehavare. Filmen kom 1921. Arton år 
senare gjordes en version i Frankrike. 
Och ytterligare en svensk film baserad 
på Lagerlöfs roman presenterades 1958, 
då med Arne Mattsson som regissör.

Visit Värmland har nominerat  Västanå 
teater till Stora turismpriset. Stora 
Turismpriset delas ut av Stiftelsen för 
kunskapsfrämjande den 4 december i 
Stockholm.

Berättarladan i Rottneros.   Bildkälla: Wikipedia.

”Körkarlen” på Västanå sommaren 2020

Vi behöver hjälp med
tidning och hemsida

Wermländska Sällskapets hemsida 
har moderniserats med ny teknik för 
visning i mobiltelefoner och har numera 
länk till facebook. För att bättre utnyttja 
gammal och ny informationsteknik 
behöver vi bli flera som kan dela på detta 
arbete.

Webbredaktören Anders Edström har 
redan tidigare aviserat att han helst ser 
att han får en efterträdare snarast möj-
ligt. Den traditionella papperstidningen 
Wermländingen förefaller än så länge 
uppskattad, så får nog fortsätta att komma 
ut för just nu överskådlig tid. Där vill 
emellertid redaktören också gärna ha 
litet hjälp med sikte på att någon eller 
några andra personer ska kunna ta över 
om någon tid. 
Anmäl gärna intresse till Sällska-
pets ordförande eller redaktören för 
Wermländingen.
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pris till Gustaf Frödings minne. Elisabet 
Härenstam har gett ut böckerna Dikter 
från Segerstabyns skola, Det var en gång 
en sjö, En enda rödklädd unge, Berät
telser till Ganescha, Tanke turer till Gud 
och Havets mor.

Elisabet Härenstam belönades för sin 
samlade utgivning under årens lopp, sitt 
livsverk.

Region Värmlands litteratur-
stipendiater 2019
gick till Marit Kapla och Helena 
Lundgren Landin för böckerna Osebol 
(Kapla) och Lustenbåtarna på Klar
älven (Lundgren Lundin).

”Vi lever i de glest luftiga lyriktegel-
stenarnas tid” skrev Svenska Dagbladets 
recensent berömmande om Marit Kaplas 
800 sidor tjocka diktkoloss som baseras 
på intervjuer med 40 invånare i hennes 
hemby Osebol. ”De berättar om livet 
förr och nu i en avfolkningsbygd i norra 
Värmland. Allt känns äkta och okonstlat! 
Dessa vittnesmål har i varsam redigering 
blivit prosalyrik av ädlaste slag”, säger 
juryn i sin motivering. Osebol är Marit 
Kaplas debutverk.

Lustenbåtarna
Helena Lundgren Lundin belönas för 
boken ”Lustenbåtarna på Klarälven”, 
ett arbete som berättar nästan allt om 
de legendariska Lustenbåtarna. Tunga 
farkoster som stretade och drog timmer-
buntar nedströms Klarälven till pappers-
bruket i Skoghall.

”Det görs med tekniskt kunnande 
men också med en känsla av saknad. 
De många vackra och tydliga bilderna 
berättar om människor och ett liv som 
varit. Samtidigt ger boken ett viktigt 
bidrag till Värmlands ekonomiska histo-
ria” avslutas juryns motivering. 

Helena är konstvetare och delar sin 
tid genom att arbeta som platsansvarig/
underhållstekniker med att renovera 
gamla bogserbåtar vid Pråmkompaniets 
filial i Skoghall, på den andra halvtiden 
är hon fakultetshandläggare på univer-
sitetet i Karlstad. Hon har examen som 
både fartygsbefäl och maskinbefäl efter-
som hon tillvardags måste köra båtarna.

När Wermländingen passerade mon-
tern var Helena Lundgren Lundin i full 
färd med att berätta om sina båtar.

På monterns ”baksida” träffade vi 
Dick Johansson från Klässbols Linne-
väveri, som hade väldigt bra fart på 
kommersen. 

VÄRMLAND PÅ BoKMÄSSAN
Redan på första dagen, torsdagen, 
var det livligt i värmlandsmon-
tern på årets bokmässa i Göteborg. 
Största delen av den centralt place-
rade montern upptas av Föreningen 
Värmlandslitteratur som hade ett 
stort urval värmlandslitteratur till 
uppvisning och försäljning. Bok-
mässan är föreningens största eve-
nemang under året. 

Det är inte bara de fyra dagarna i Göte-
borg utan alla förberedelser med bokur-
val, beställningar, prissättning, packning, 
transporter, schemaläggning m.m. 

Styrelsens medlemmar jobbar ideellt 
under de fyra dagarna och gör sitt bästa 

att marknadsföra Värmland. Medverkade 
med föredrag från scenen gjorde bland 
annat de värmlandsförfattare som precis 
inför mässan fått årets utmärkelser från 
Föreningen Värmlandslitteratur i samar-
bete med Region Värmland. 

Årets Värmlandsförfattare
blev Elisabet Härenstam. Elisabet är 
född 1944 och uppväxt i Segerstad utan-
för Karlstad. Hon har arbetat som låg-
stadielärare och har engagerats av Skol-
verket för att skriva om sitt sätt att arbeta 
med barn om kultur i skolan och sin syn 
på kunskap och lärande. Hon har tidigare 
prisats med Svenska Akademiens svensk-
lärarpris och Karlstad kommuns kultur-

Dick Johansson 
från Klässbols 
Linneväveri, 
(till höger) på 
Bokmässan i 
Göteborg. 
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Nyårsvesper 
i Storkyrkan

Söndag 12 januari kl 16.00 
Mer information kommer.
Datum: söndag 12 januari 2020
Tid: Kl 16.00.  Plats: Storkyrkan. 
Kyrkkaffe mot avgift på Stadsmissionen, 
Stortorget. Närmaste tunnelbanesta-
tion: Gamla Stan.
Bindande anmälan till klubbmästaren 
senast tisdagen den 7 januari 2020  
mail hans.a.olofsson@gmail.com alt 
070-511 14 17.

oD:s vårkonsert 2020
Lördag 25 april kl. 16.00 

Att besöka Orphei Drängars vårkonsert 
har nästan blivit en tradition för Werm-
ländska sällskapet. Våren 2020 går kon-
serten av stapeln den 25 april kl 16.00 i 
Universitetsaulan i Uppsala.

Vi har reserverat 30 biljetter i prisklass 
1 vilket betyder 330:-/biljett inkl avgift.

OD erbjuder publiken musik med 
igenkänning såväl som nya bekantskaper, 
och ånyo spänner kören sin konstnärliga 
båge.

Gäster vid Vårkonserten 2020 är kla-
rinettisten Magnus Holmander och 
accordeonisten Irina Serotyuk. OD är 
stolta att ånyo få stifta bekantskap med 
musiker i den yngre generationen, och 
med internationell räckvidd. 

Magnus Holmander är en av Euro-
pean Concert Hall Organisation’s Rising 
Stars, och framträder under säsongen 
2019-2020 i tolv av Europas stora kon-
serthus. Irina Serotyuk, född i Ukraina 
men nu boende i Sverige, har även hon 
en internationell karriär. Hon var en av 

finalisterna i Solistpriset 2018, och fram-
trädde då med Göteborgs Symfoniker. 

Tillsammans vann Magnus Holman-
der och Irina Serotyuk 2017 års upp-
laga av kammarmusikbiennalen Ung& 
Lovande i Västerås Konserthus. 

Juryns motivering löd: ”Med lysande 
artisteri och självklar scennärvaro, suve-
ränt samspel och teknisk briljans, bjuder 
musikerna in lyssnaren till en unik 
klangvärld”.

Duon Holmander/Serotyuk kommer 
vid vårkonserten göra egna framträ-
danden  och musicera tillsammans med 
kören. OD:s repertoar sträcker sig som 
brukligt från den romantiska musiken till 
1900-talets portalstycken. 

Därutöver förstås ett knippe vårsånger 
för att hylla den vackra våren och den 
annalkande ljusa försommaren.

Dirigent är körens ordinarie dirigent 
Cecilia Rydinger.
Först till kvarn gäller. Bindande 
anmälan senast 13 januari 2020 till 
Klubbmästaren Hans A Olofsson
070-511 14 17 alt 
hans.a.olofsson@gmail.com. 

Bekräftelse skickas därefter ut och 
inbetalning ska ske. 

orphei Drängar.  Bildkälla oD:s pressbilder.

Med detta nummer av Wermlän-
dingen följer ett presentkort och ett 
inbetalningskort till er som vill ge 
bort ett medlemskap i Wermländska 
Sällskapet. Säkert finns det många 
fler värmlänningar och dalslänningar 
som bor i stockholmsområdet och 
som vill ha roligt och trevligt och 
träffa sina landsmän. 

Medlemsavgiften är 200 kronor per 
år. För tillkommande familjemed-
lemmar är årsavgiften 125 kronor.

Studerande betalar 75 kronor.
Inbetalning sker med bifogade 
inbetal ningskort till 
Plusgiro 498 70 73-6 med uppgifter 
om namn, adress samt födelsedatum.

Välkommen som medlem iWermländska SällskapetAtt dela vår 
värmländska glädje…
Det borde flera vilja!

Nytt hemifrå…

Lennart Nilsson, tidigare kyrko-
herde i Brunskog, gör sin sista tjänst 
som hovpredikant vid högmässan i 
Slottskyrkan den 27 oktober. Lennart 
är en mycket uppskattad predikant, som 

också medverkat många gånger vid Säll-
skapets arrangemang. 

En hygglig närvaro av värmlänningar 
i kyrkan tror vi att Lennart skulle upp-
skatta. 

Högmässa med Lennart Nilsson

Söndag 27 oktober kl. 11.00 
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Avsändare:
Wermländska Sällskapet i Stockholm
c/o Solveig Thorö, Olympiavägen 34, 122 40 ENSkEdE

Lilla Luciafesten
Onsdag 4 december kl. 18.00 

Vi firar enligt traditionen vår Lilla Luciafest på Ansgarskyrkan, 
Lidingö.  Vårt Luciatåg kommer från Lidingö kulturskola och 
leds av Annelie Johansson. Vi serveras en jultallrik som med 
omsorg tillagats av Ansgarskyrkans trevliga personal. Till kaffet 
kommer Anders Andersson att sjunga för oss.
Lokal: Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö. Tunnelbana till 
Ropsten och buss till Lidingö Centrum. Bussarna 201, 205, 206 
och 221 trafikerar sträckan.

En kväll med Mahler 
på Stockholms konserthus

Torsdag 7 november kl. 17.30 

Konsert en vanlig torsdag!
Gustav Mahlers Symfoni nr 2 med Kungliga Filharmonikerna, 
Eric Ericsons Kammarkör och solisterna Marisol Montalvo, 
sopran och Anna Larsson, alt.

En grandios symfoni med sina 85 minuter som inte så ofta spelas 
med tanke på den stora besättningen. Välkomna till Stockholms 
Konserthus torsdag 7 november.

Kvällen börjar kl. 17:30 då filharmonikern och ordförande i 
Filharmonikerna, vår sånganförare Peter Eriksson,  guidar runt 
i Konserthuset och berättar om livet på podiet. 

Mellan guidningen och konserten serveras wrap och ett glas 
vin. 50 st. biljetter finns till för WS förfogande, men efterfrågan 
är stor.  Anmälan till denna kväll måste göras snarast.

Kostnad: Konsertbiljett på parkett och servering med wrap och 
ett glas vin: 520 kr.

Bindande anmälan snarast till klubbmästare 
Hans A Olofsson, epost: hans.a.olofsson@gmail.com, 
tel 070-5111417

Nils Ferlin i ord och ton
Torsdag 24 oktober kl. 19.00 

Nils Ferlin – en av våra folkkära poeter kommer att porträtteras 
torsdagen den 24 oktober 19.00.

Ferlin föddes 1898 i Karlstad och dog 1961 i Uppsala. Efter 
debuten 1930 med En döddansares visor kom han att ge ut 
ytterligare 6 diktsamlingar. Men Ferlin var inte bara diktare – 
som skådespelare var han verksam under tidigare år.

Många är tonsättarna som låtit Ferlins texter få musik. Nämnas 
kan bl a Lille Bror Söderlundh men där finns också bl a Olle 
Adolphson, Ove Engström och Torgny Björk för att nämna 
några.

Ferlins texter och en del tonsättningar kommer att framföras av 
bl a sångaren Anders Andersson och pianisten Robin Tau-
bert.

Plats: Katarina Kyrkas Samlingssal, Högbergsgatan 13.

Närmaste tunnelbanestation är Slussen eller Medborgarplatsen. 

Kaffe och smörgås kommer att serveras.  

Bindande anmälan till klubbmästaren 
Hans A Olofsson snarast. 

Maila gärna till: hans.a.olofsson@gmail.com 

eller ring 070 511 14 17. 

Pris:120 SEK. Betalning via Pg 88 19 95-5 eller Swish 
1232168854 och i nödfall kontant på plats.

Robin Taubert. Anders Andersson.

Kostnad: 220 kr för jultallrik, öl eller vatten samt kaffe och kaka. 
Betalas kontant på plats.

Bindande anmälan på bif. kort, skall vara Monica 
Ivarsson tillhanda, senast den 27 nov. 2019.
(08-56032593) eller via mail:
monica.v.ivarsson@telia.com

Konserthuset i Stockholm. Foto: Wikipedia


