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Nytt 
hemifrå…

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

Omslag av akvarellmålaren och författaren 
Bernt Jansson. Läs mer på s. 8!

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. Inbetalningskort 
medföljde förra numret av Wermlän-
dingen. Vi ber er betala årsavgif-
ten senast 2020-01-31.

FEBRUARI
 4/2 Christina Lindblad _________ 75
 8/2 Karin Axelsson ____________ 65
10/2 Lars-Inge Berg ____________ 80
14/2 Margareta Aronsson ________ 80
22/2 Sven Olof Quist ___________ 85

MARS
 2/3 Anders Pemer ____________ 75
 3/3 Anders Jordanson __________ 65
 6/3 Stefan De Maré ___________ 80
14/3 Erland Ros _______________ 75
14/3 Göran Stenbeck ___________ 75
18/3 Anders Hjelmqvist _________ 75
19/3 Per Johan Karlgren _________ 55
24/3 Ingrid Carell Persson _______ 60
25/3 Lennart Ramberg _________ 60
27/3 Ingrid Edvardsson _________ 75
28/3 Leopold Rengård __________ 20

APRIL
 6/4 Tom Sacklén _____________ 85
 6/4 Birgitta Westling ___________ 75
 7/4 Gunnar Lundberg _________ 80
 8/4 Sven Hilding _____________ 80
10/4 Erik Silenstam ____________ 80 
11/4 Margareta Bengtsson _______ 80 
13/4 Margareta Wik ____________ 65
15/4 Ulrika Kulläng-Flink _______ 55
18/4 Pehr Ejmefors ____________ 65
19/4 Ann Sundbom ____________ 65
20/4 Annika Nilsson ___________ 55
25/4 Tommie Tellander _________ 80 
26/4 S Gunnar Edlund __________ 90

MAJ
 4/5 Maria Wells ______________ 55
 5/5 Ann-Sofie Norrby _________ 80
 5/5 Bertil Steen ______________ 95
 7/5 Christian Forsman _________ 65
 8/5 Maja Cronsjö  ____________ 80
10/5 Gunilla Sahlin  ____________ 80
11/5 Agneta Waldemarsson ______ 75
12/5 Wilhelm Rengård _________ 30
14/5 Kjell Klintenstedt __________ 75
23/5 Gabi Björsson  ____________ 65
25/5 Britt-Marie Arne-Hellström _ 80
25/5 Göran Gunner ____________ 70
26/5 Carina Åhsberg ___________ 65
28/5 Johan Adolfson ____________ 55

JUNI
 5/6 Linda Edgren _____________ 55
 5/6 Anne-Marie Lissel ________ 100
 5/6 Birgitta Nilsson ___________ 80
11/6 Ola Lundberg ____________ 75
14/6 Anette Klint ______________ 70
15/6 Kajsa Wejryd _____________ 70
19/6 Jon Nilsson ______________ 50
21/6 Carl-Fredrik von Axelsson ___ 75
22/6 Ann-Marie Köhlin ________ 75
23/6 Carl-Johan Herting ________ 85
24/6 Mats Fryxell ______________ 80
27/6 Helena Hagström __________ 55
27/6 Anne Westin ______________ 75
28/6 Agneta Bergkvist __________ 75

Ny landshövding i Värmland
I början av december gjorde Georg 
Andrén sin första arbetsdag som lands-
hövding. Lördagen innan deltog han i 
Sällskapets Luciabal. Georg Andrén har 
arbetat med demokratiutveckling i Syd-
afrika för Diakonia, med globala ekono-
miska frågor på Svenska kyrkans riks-
kansli, på Sveriges riksbank och Utri-
kesdepartementet. Han har varit chef för 
Sidas Afrikaavdelning, och 2014-2017 
var han Sveriges ambassadör i Guate-
mala. Georg Andrén har tills nu bott i 
ett rött hus på landet i Nyköping, inte så 
långt från Kolmården. 

Jag byter fyra timmars pendling per 
dag, till åtta minuters promenad, kon-
staterar han nöjt. Georg, som är en stor 
älskare av Selma Lagerlöf och Lars Lerin, 
ser fram emot att börja arbeta som lands-
hövding och säger sig vara mera nyfiken 
än nervös inför uppgiften.
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Det har gått bra ändå…
Vid årsskiftet sker ett vaktombyte i 
Wermländska Sällskapet. Krister Ander-
son gör sin sista tidning i och med detta 
nummer och Anders Edström lämnar 
över ansvaret för hemsidan till Per-Åke 
Byström.

Krister har varit ansvarig för tidningen 
Wermländingen i nästan 15 år. Den som 
har kvar gamla nummer av tidningen 
kan se vilken fantastisk utveckling tid-
ningen har haft under Kristers ledning, 
från en svartvit produkt till en färgspra-
kande tidning som informerar om både 
det som varit och det som skall komma. 
Till anekdoterna hör att Krister har gjort 
detta i alla år utan att ha haft ett for-
mellt uppdrag från direktionen. Det lär 

Ordförandeord

inte finnas något beslut som givit Krister 
uppdraget. Det började informellt och 
på den vägen är det. Men, som vi säger 
i Värmland, varför ska man vara så noga 
med formalia, det har ju gått bra ändå.

När det gäller hemsidan lämnar Anders 
Edström över stafettpinnen. Anders är 
trots sin unga ålder på samma gång en 
pionjär och en veteran.  Det är Anders 
som fört in Sällskapet i den digitala värl-

den och denna kanal ska nu utvecklas 
än mer. Nu kommer hemsidan att tas 
över av Per-Åke Byström. Per Åke är väl 
skickad för uppgiften och driver bland 
annat webbplatsen i Musiken, en organi-
satoriskt, ekonomiskt och musikpolitiskt 
fristående webbplats. Tack Anders och 
Krister. Välkommen Per-Åke.

I detta nummer finns ett kalenda-
rium för vårens aktiviteter. Spara det. Vi 
kommer också att informera via hem-
sidan och via e-post om behov finnes.

 Med dessa rader vill jag också tacka 
alla funktionärer i Sällskapet för ett fan-
tastiskt jobb under året. Det sker stora 
insatser i det tysta bakom kulisserna från 
klubbmästaren, skattmästaren och alla 
andra mästare vi har i Sällskapet. Och 
ett tack också till er läsare. Det är Werm-
ländska Sällskapets medlemmar som 
utgör vår själ och ryggrad.

Välkommen till ett nytt verksamhetsår.

För Direktionen

Nils Gunnar Billinger
Ordförande

Alice Ekelöf från Karlstad har 
utsetts till Wermländska Sällskapets 
Lussestipendiat 2019. Alice Ekelöf 
är numera bosatt i Stockholm 
och har studerat industridesign på 
Konstfack. Innan flyttlasset gick till 
Stockholm arbetade Alice Ekelöf 
som kock i Karlstad. I våras visade 
hon upp ett exempel på sin design; 
en vacker ergonomisk riktig och 
effektiv stekpanna.

Man kan säga att Alice Ekelöf med sitt 
examensarbete ställer frågan om konst 
ska ha ett budskap eller ska konst bara 
förmedla skönhet. Vårens examensut-
ställning på Konstfack pekar på att en 
kombination av de båda egenskaperna är 
möjlig. Ett sådant exempel är Alice Eke-
löfs köksredskap för restauranger. 

Wermländska Sällskapets Lussestipendiat 2019
Krogen är av tradition en arbetsplats 

där kvinnor i första hand arbetar i ser-
visen och män som kockar i köket. 
Från det att haute cuisine utvecklades 
i Frankrike på tidigt 1800-tal och långt 
fram i tiden fick inte kvinnor utbilda sig 
till eller arbeta som kockar, insåg Alice 
Ekelöf efter att ha tittat på historien. 
Redskapen har sedan dess anpassats efter 
den stereotypiska västerländska mannens 
kroppsbyggnad. 

Alice Ekelöf, som själv arbetat som 
kock, accepterade på goda grunder inte 
föreställningen att män var mer lämpade 
som kockar. Hon insåg att problemet 
kunde lösas med design, till exempel en 
mer ergonomiskt utformad stekpanna. 
Det är bakgrunden till hennes examens-
arbete Get a grip, på Konstfack i Stock-
holm.  

”Alice Ekelöf tilldelas Wermländska Säll-
skapets Lussestipendium 2019 för sin för-
måga att inom området industridesign tänka 
utanför boxen och kombinera vacker design 
med användarvänlig utformning”, lyder 
prismotiveringen.

I samband med Vespern den 12 janu-
ari kommer sällskapet att dela ut diplom 
m.m. till årets lussestipendiat.

Nils Gunnar Billinger

Alice Ekelöfs 
examensarbete Get a grip, 
på Konstfack i Stockholm.

Alice Ekelöf. 



Årets Värmlänning Oscar Magnusson.  



Årets Lucia Keyla Sakari Johansson inträdde i Grand Hotels Spegelsal lör-
dagen den 7 december. Hon åtföljdes av ett Luciatåg från Adolf Fredriks 
flickkör. 

Anders Hemmingsson presenterade Årets Värmlänning Oscar Magnusson, frontman 
i Sven-Ingvars och ägare av konsthallen Sliperiet i Borgvik. Med små gester, ett roligt 
tacktal och sång à capella visade Oscar prov på stor scenkonst till rungande applåder. 
Denna kväll pågick samtidigt årets julgasque på Värmlands nation i Uppsala. Hanna 
Sjöstedt, förra årets förste kurator, tog chansen att leverera ett om möjligt charmigare 
tacktal än 2018. Dalslänningen och professorn i statsvetenskap Kjell-Åke Nordqvist 
höll ett tal till hembygden präglat av hans engagemang i internationell konfliktlösning.

Årets Lucia – Karin Sakari Johansson 
– med sin mamma Kristine Sakari, 
Wermländska  Sällskapets Lucia  
25 år tidigare, 1994.

Förrätt: Lätt pumpasoppa med en sotad 
pilgrimsmussla  och pumpablomma.
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Nyårsvesper 
i Storkyrkan

Söndag 12 januari kl .16.00 

Förutom Sällskapets medlemmar hälsas 
även Värmlandsföreningens medlemmar 
välkomna! Andaktsstunden leds av dom-
kyrkolektor Sabina Koij. 

Högtidstal av Wermländska Sällska-
pets ordförande Nils Gunnar Billinger. 

Musiken denna dag kommer att fram-
föras av Katarina Leoson, sång, som 
vi senare i januari får lyssna till som 
Carmen på Stockholmsoperan. Karin 
Petersdotter och Peter Eriksson spelar 
viola. I samband med Vespern kommer 
sällskapet att dela ut diplom mm till årets 
lussestipendiat.

De som önskar delta i det efterföl-
jande kyrkkaffet behöver anmäla sig. 

Kyrkkaffe med tillbehör intas i  Grillska 
Huset till en av kostnad 140 SEK.
Betalning via Pg 88 19 95-5, Swish 
123 216 8854 alt i nödfall kontant på 
plats. (Glöm inte att ange namn.) 
Tid: Söndag 12 januari  kl 16.00.   
Plats: Storkyrkan. 
Bindande anmälan till klubbmästaren 
senast onsdagen den 8 januari 2020 
via mail hans.a.olofsson@gmail.com 
alt 070-511 14 17. 
Närmaste tunnelbanestation: Gamla 
Stan.

Augustprisvinnaren 
Marit Kapla besöker 

Wermländska Sällskapet

Måndag 3 februari kl. 19.00 

Den 3 februari kommer Marit Kapla, 
vinnare av Augustpriset, till Wermländ-
ska Sällskapet för att läsa ur och berätta 
om tillkomsten av sin bok Osebol.

Marit Kapla, född i Värmland, är 
en svensk kulturjournalist och förfat-
tare. Hon har arbetat på Filmkröni-
kan i SVT och Nöjesguiden. Hon var 
2007–2014 konstnärlig ledare för Göte-
borg Film Festival. 2019 tilldelades 
hon Augustpriset i den skönlitterära 
klassen för sin debutbok Osebol.

Osebol är en by i norra Värmland. Där 
bor 42 vuxna innevånare. Marit Kapla 
har intervjuat dem och låtit deras röster 
tala genom boken. De intervjuade per-
sonerna är i åldrarna 18 till 92 år. Det 
är de intervjuades egna ord som återges, 
med intervjupersonernas godkännande. 

Formatet får ett lyriskt uttryck och 
boken finns i gränslandet mellan poesi, 
historiskt dokument och roman. Meto-
den har liknats med den som nobelpris-
tagaren Svetlana Aleksijevitj använder.

Det är många som kan känna igen 
sig i skildringen av Osebol, en liten ort 
med nedlagda fabriker, ett skogsbruk 
som förändrats och kommuner som har 
svårt att klara den nödvändiga servicen. 
Marits syfte med boken är inte politiskt, 
snarare är det ett sätt att skapa ett doku-
ment över en by och dess innevånare.
Tid: Måndag den 3 februari kl. 19.00
Plats: Katarina Kyrka Samlingssal, 
Högbergsgatan 13. Närmaste tunnel-
banestation är Slussen eller Medborgar-
platsen.
Snittar och lättöl eller Loka serveras.
Pris: 120:-  Betalning via Pg 88 19 
95-5, Swish 123 216 8854 alt i nödfall 
kontant på plats. 
Anmälan: Bindande anmälan till 
klubbmästaren senast den 26 januari 
via mail: 
hans.a.olofsson@gmail.com eller 
telefon 0705111417

Program under vintern / våren 2020

Marit Kapla. Pressbild från förlaget.

Till Årets värmlänning har utsetts 
Oscar Magnusson, frontman i Sven-
Ingvars och ägare till konsthallen 
Sliperiet i Borgvik. Juryns motive-
ring lyder:
”Oscar Magnusson har förvaltat och 
utvecklat Sven-Ingvars på ett ansvarsfullt 
och ödmjukt sätt. Sven-Ingvars konser-
terar för fulla hus landet över och Oscar 
har kompletterat sin roll med utgivning 
av en, av gruppen, nyinspelad och hyllad 
CD. Genom den fortsatta utvecklingen av 
Sliperiet i Borgvik bidrar Oscar Magnus-
son med en viktig attraktion som stärker 
landskapets renommé som kulturlän.”

Bakom priset står Ahlmarks, Nya 
Wermlandstidningen och Wermländska 
Sällskapet i Stockholm.

Under året har Oscar Magnusson och 
Sven-Ingvars släppt ett nytt album – det 
första på 20 år. Albumet, där 5 låtar helt 
eller delvis har Oscar som upphovsman, 
har fått lysande recensioner, liksom årets 
turné.

Oscar Magnusson köpte 2009 Borg-
viks gamla träsliperi & Massafabrik och 
startade 2010 konsthallen Sliperiet. Sli-
periet som kan kallas för en framgångs-
saga är idag en viktig del av Värmlands 
kultur och besöksnäring och är också 
Värmlands största privatägda konsthall. 
Sliperiet vill främja och stärka kultur-
utbudet på landsbygden och för denna 
gärning har Oscar bland annat motta-
git Stipendiet till Gustaf Frödings minne, 
NWT:s kulturstipendium samt varit 
Värmlands bidrag till Stora Turismpriset.

Varje år, mellan maj och september, 
presenteras en samlingsutställning där 
erkända konstnärer möter nya på upp-
gång. I restaurang Sliperiet Gastronomi 
serveras under konsthallens öppettider 
mat av hög klass enligt White Guide, 
mycket goda betyg får man också av 
vanliga gäster på Tripadvisor.

Diplomet och prissumman fick Oscar 
ta emot vid Sällskapets Luciabal i Grand 
Hotels spegelsal lördagen den 7 decem-
ber. Som representant för Ahlmarks 
delade Anders Hemmingsson ut pris-
summan och höll talet till pristagaren, 
eller försökte hålla talet i alla fall. Oscar 
spexade oavbrutet med Anders Hem-
mingsson, som skulle läsa upp ett tal som 
skrivits av Mats Dahlberg från NWT. 
Anders fann sig väl och de båda her-
rarnas humoristiska och mycket värm-

ländska lilla spontanshow applåderades 
livligt. I sitt roliga och berörande tacktal 
sade Oscar att pappa Sven-Erik Magnus-
son också blivit Årets värmlänning, men 
vid 60 års ålder. Själv är jag bara 38, jag 
slog pappa med 22 år, konstaterade han 
till balgästernas jubel!  

Årets värmlänning 2019
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Märta Måås-Fjetterström 
på Kungliga slottet

Måndag 17 februari kl. 13.30
och Måndag 2 mars kl. 13.00 

Wermländska Sällskapet inbjuder med-
lemmarna att tillsammans med Bengt 
Telland besöka Kungliga slottet och 
utställningen ”Se på mattorna – det är 
jag”, textilkonstnären Märta Måås-Fjet-
terströms vävda värld.

På Hovets hemsida kan man läsa 
att det i år är hundra år sedan hennes 
verksamhet startade. Kungen har tagit 
initiativ till en utställning om och med 
hennes verk. För första gången visas nu 
bl.a. mattorna som finns i de kungliga 
samlingarna. Uställningen speglar Märta 
Måås-Fjetterströms produktion fram till 
hennes död 1941.

Utställningen är öppen för allmänhe-
ten men vi föreslår att vi i Wermländska 
Sällskapet ser utställning tillsammans.  En 
katalog finns att köpa i Slottsboden till 
ett pris av 80 kr. Ett studium i förväg av 
den torde ge en betydligt större behåll-
ning av utställningen. 

Om intresse föreligger vore det trev-
ligt att efteråt dricka en kopp kaffe till-
sammans i Grillska huset vid Stortorget.  
Plats: Entré till utställningen sker 
genom Slottets Västra Valv (från yttre 
borggården). Närmaste T-banestation är 
Gamla Stan. 
Tid: Du kan välja på två alternativa 
tillfällen: Måndag 17 februari kl. 13.30 
eller måndag 2 mars kl 13.30 med sam-
ling vid båda tillfällena i trapphuset 1 tr. 
upp utanför ingången till ordenskansliet. 
Pris: Avgift erläggs vid entrén: 80 kr 
för pensionärer och 160 kr för övriga.  
Anmälan behövs inte men kan med 
fördel i alla fall ske till 
bengt.telland@gmail.com eller 
tfn 070-522 8900. 

Filmen Körkarlen på 
Bio Mauritz i Filmhuset

Torsdag 5 mars kl. 19.00 

I sommar sätter Västanåteatern upp 
Körkarlen av Selma Lagerlöf i Berät-
tarladan i Rottneros. Med anledning av 
det kommer Wermländska Sällskapet att 
ordna en visning av filmen Körkarlen på 
Filminstitutet.

Med Selma Lagerlöfs goda minne 
skapade Viktor Sjöström ett gripande, 
visuellt fängslande och tekniskt nyda-
nande filmkonstverk. Filmen hade pre-
miär på nyårsdagen 1921, prestigedag 
för biopremiär och ett tecken på Victor 
Sjöströms storhet. Filmens framgång 
banande väg för Victor Sjöström som 
regissör i Hollywood under 1920-talet.  

I centrum för berättelsen står slumsys-
tern Edith som ligger för döden i lung-
sot. Hennes sista önskan är att få träffa 
David Holm, en alkoholiserad man som 
har en komplicerad relation till den 
döende kvinnan. Under en nyårsnatt 
konfronteras David Holm med konse-
kvenserna av sina handlingar.  Körkarlen 
är 93 min och visas med digitalt ljudlagd 
och restaurerad kopia. Filmen presente-
ras av Jan-Erik Billinger, tidigare chef för 
Filmarvet på Filminstitutet.
Plats: Visningen äger rum i Bio 
Mauritz i Filmhuset på Gärdet.  När-
maste T-bana är Karlaplan. Man kan 
också åka buss 76 eller 54, hållplats 
Filmhuset.
Servering: Före visningen är Film-
husets restaurang öppen. Mer om detta 
vid anmälan.
Tid: Torsdag den 5 mars  kl. 19:00 
Pris:100 kr betalas via Pg 88 19 95-5, 
Swish 123 216 8854 alt i nödfall kon-
tant på plats. 
Anmälan: Bindande anmälan till 
klubbmästaren senast den 23 februari 
via mail: hans.a.olofsson@gmal.
com eller telefon 0705111417

Var Göran Tunström 
värmlänning?

Tisdag 21 april kl. 19.00 

”Jag kan tycka att värmlänningar alltid 
vill göra den värmländska identiteten 
så enastående. Göran var ju inte bara 
värmlänning. I sina böcker var han islän-
ning, latinamerikan, palestinier i form 
av ingen mindre än Jesus. Hans litterära 
domäner var också Grekland, Indien och 
New York. Han var privat också Kos-
terbo. Stockholm, däremot, identifierade 
han sig aldrig med. Det är om alla dessa 
olika litterära landskap som mitt anfö-
rande kommer att handla om. 

Men - auditoriet kan vara lugnt: Jag 
kommer att landa i att han förvisso också 
var värmlänning.”

Det säger Andreas Tunström. Han 
är född 1946 och uppvuxen i Sunne. 
Han har därefter arbetat som psykolog 
inom barnpsykiatrin i Stockholm. Som 
sommar boende i Västra Ämtervik har 
han behållit kontakten med Värmland.
Tid: Tisdag den 21 april kl.19.00
Plats: Katarina Kyrka Samlingssal, 
Högbergsgatan 13. 
Närmaste tunnelbanestation är Slussen 
eller medborgarplatsen.
Pris: 120 kr. Kaffe och smörgås serveras.
Betalning via Pg 88 19 95-5, Swish 
123 216 8854 alt i nödfall kontant på 
plats. 
Anmälan: Bindande anmälan till 
klubbmästaren senast den 10 april 
via mail: hans.a.olofsson@gmal.
com eller telefon 0705111417

Fotograf, källa: Sanna Argus Tirén/Kungligaslotten.se
© Kungl. Hovstaterna

Program under vintern / våren 2020

Årsmöte med 
Wermländska Sällskapet

Måndag 25 mars kl. 18.30 

Välkomna till årsmöte. Förutom sedvan-
liga förhandlingar och val kommer vi 
även att ta upp en stadgefråga.
Plats: Katarina Kyrka Samlingssal, Hög-
bergsgatan 13. Närmaste tunnelbanesta-
tion är Slussen eller Medborgarplatsen.
Tid: Måndag den 25 mars kl.18.30
Pris: Sällskapet bjuder på kaffe och 
smörgås.
Anmälan: Vi vill gärna att Du anmä-
ler Ditt deltagande till klubbmästaren 
senast den 17 mars via mail:
hans.a.olofsson@gmail.com eller 
telefon 070-5111417 så att vi kan 
beräkna serveringen.

God Jul &Gott Nytt År
önskar 

Redaktionen
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Program 
under vintern /våren 2020

Avsändare:
Wermländska Sällskapet i Stockholm
c/o Solveig Thorö, Olympiavägen 34, 122 40 EnSkEdE

KALENDARIUM 2020
Söndag 12 januari Nyårsvesper i Storkyrkan

Måndag 3 februari Augustprisvinnaren Marit Kapla besöker oss

Måndag 17 februari Märta Måås-Fjetterström på Kungliga slottet

Måndag 2 mars Märta Måås-Fjetterström på Kungliga slottet

Torsdag 5 mars Filmen Körkarlen på Bio Mauritz i Filmhuset

Måndag 21 april Var Göran Tunström värmlänning?

Lördag 25 april  OD:s vårkonsert 2020

Onsdag 27 maj Vårsupé på Gubbhyllan

Senare delen av juli Värmlandsresa till västra Värmland

Välkommen till Wermländska 
Sällskapets resa i  västra Värmland

Senare delen av juli 2020 

I år ska Sällskapet göra en resa i Västra 
Värmland. Vi gör som förra året, vi åker 
i egen bil eller samåker med varandra. 
Meddela oss om behov av transport så 
kan vi hjälpas åt. Datum bestäms efter 
årsskiftet i samråd med årets värmlän-
ning, Oscar Magnusson på Sliperiet i 
Borgvik.
Preliminärt program.
Vi samlas vid Rackstadmuseet i Arvika.  
De som vill kan övernatta i Arvika. Efter 
rundvandring på museet går färden 
till Klässbols linneväveri och lunch på 
Kvarnen i Klässbol.  I Värmlands Nysä-
ter besöker vi Wermlands mejeri AB och 
Yngve Gustavsson som blev årets värm-
länning 2016. Därefter åker vi till Borg-
vik. Vi gör en rundtur på bruket, besöker 
sliperiet och träffar årets Värmlänning, 
Oscar Magnusson.

Dagen avslutas med en gemensam 
festmåltid och för de som vill finns det 
möjlighet att övernatta i Borgvik. Vi har 
tillgång till många rum. Efter frukost 
nästa dag beger vi oss till von Echstedt-
ska gården och får en guidad rundvand-
ring i detta museum.

Anmäl Ditt intresse så snart som 
möjligt till Hans Olofsson så åter-
kommer vi med uppgifter om pris 
m.m. under våren. 
epost: hans.a.olofsson@gmail.com
tel 070-5111417.

Vårsupé 
på Gubbhyllan

Onsdag 27 maj kl. 18.00 

I år gästas vi vid Vårsupén av förre lands-
hövdingen i Värmland Eva Eriksson som 
berättar om sitt Värmland under rubri-
ken ”Vad har Värmland betytt för mig”.  
Traktör KC Wallberg komponerar som 
vanligt årets meny. 
Tid: Onsdagen den 27 maj 2020 kl. 
18.00.
Plats: Gubbhyllan på Skansen. Ingång 
via centralporten och sedan upp till vän-
ster. Ange i porten att ni ska till Gubb-
hyllan så är entrén gratis.
Pris: Information om pris och meny 
kommer senare på Sällskapets hemsida
Anmälan: Bindande anmälan 
skall vara Monica Ivarsson till-
handa senast tisdagen den 19 maj 
2020 på tel 08-56032593 eller via 
mail: monica.v.ivarsson@telia.com

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 ges kon-
serten i Universitetsaulan i Uppsala den 
25 april. Nu inbjuder vi Dig att delta. 
I förra numret av Wermländingen (Nr 
173-174) finns en utförlig artikel om 
konserten. Vi har reserverat 30 biljetter 
och det är först till kvarn som gäller    
Tid: Lördag den 25 april kl 16.00
Plats: Universitetsaulan i Uppsala
Pris: 330 kr. 
Anmälan: Anmälan senast den 13 
januari 2020 till Klubbmästaren Hans 
A Olofsson 070-5111417 eller via e 
post hans.a.olofsson@gmail.com.  
Bekräftelse skickas därefter ut och 
betalning kan ske. 

Orphei Drängar.  Bildkälla OD:s pressbilder.

Byggande fryksdalingar
Hantverkskunniga fryksdalingar blev 
Stockholms byggmästare heter en nyut-
given bok av sunneförfattaren Bernt 
Jansson. Byggnader som Rosenbad, 
Strandvägen 1-5, Strömsborg och Hotell 
Diplomat. Hösten 2020 ordnar 
Wermländska Sällskapet föredrag 

av och stadsvand-
ring med Bernt 
Jansson, där han 
berättar mer om 
fryksdalingarna som 
byggde Stockholm. 
Boken kan beställas 
via bernt.axel.jans-
son@telia.com


