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Inledning
Föreningen bildades /konstituerades den

1 april 2000 utav några cigarrintresserade.

Nu kan vi lägga ytterligare ett år

bakom oss. Intresset för cigarrer och

kulturen kring dessa är positivt.

Föreningen har under året ökat verk-

samheten något, men ambitionerna är

fortsatt höga. Nu när vi summerar det

gångna året måste vi säga att vi kommit

långt och föreningen är under fortsatt

utveckling. Föreningen har en förhyrd

lokal ”cigarrrummet” på Sparrensgatan 3

i centrala Karlskrona. Detta är en fram-

tidsfråga för föreningen då lagstiftningen

kring rökning på uteställen/restauranger

är förbjuden sedan 1 juni 2005.

Succéprojektet med cigarrodlingen som

Fredrik Wernstedt och Lasse Carlsson

drivit under året har gjort att föreningen

har utvecklats ytterligare.

Medlemmar
Föreningen hade vid årsskiftet 10 med-

lemmar och 15 stödmedlemmar.

Medlemmarna redovisas på vår hemsida.

Medlemsavgiften är 600 kronor per år.

Stödmedlem betalar 100 kronor för 2 år.

Verksamhet
Under året har verksamhet bedrivits

kontinuerligt, första tisdagen varje

månad har varit föreningens vanliga

mötesdag med uppehåll under sommar-

månaderna träffades vi kl. 18.00 i vår

lokal. Första tisdagen varje månad har

varit huvudträffen och varit den dag flest

medlemmar slutit upp. Vi måste dock

tyvärr konstatera att antal besökare

fortsatt varit lågt.

Två av föreningens medlemmar

Fredrik Wernstedt och Lasse Carlsson

har startat ett cigarrprojekt och lyckats

över all förväntan. De började tidigt på

året lära sig om cigarrodling och beställ-

de fröer och planterade och lyckades

driva upp plantorna och genomföra alla

processer så det till slut blev en mycket

bra och god cigarr. Carlscorona Cigars

heter märket och vi i föreningen fick till-

fälle att prova och att köpa några av

läckerheterna. Ett stort tack riktas till

Fredrik och Lasse för att spridit kunska-

pen om cigarrodlingens konst.

En del av verksamheten är inköp och

försäljning av cigarrer till klubbens med-

lemmar, inköpen har främst Humidoren

Kenneth Gyllensting skött på ett före-

dömligt sätt.

Kenneth Gyllensting är invald i

Svenska CigarrAkademien, föreningen är

också är medlem i densamma.

Februari 
Besök på bilmuseum. Kvällen började

med att vi träffades på Albinsson&

Sjöberg, Sveriges största motortidnings-

förlag. Gunnar S, medlem i cigarrklub-

ben arbetar där som chefredaktör på

tidningen "Fyndbörsen". Gunnar tillsam-

mans med "Kenna" guidade oss runt på

redaktionerna samt på det mycket speci-

ella bilmuseumet. "Kenna" pratade varm

för de många olika rariteterna. Sedan

begav vi oss till cigarrummet där Gunnar

hade förberett en hamburgertallrik och
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därefter njöts det av cigarrer och kaffe.

Under kvällen passade vi även på att

hälsa vår nye medlem Fredrik Wernstedt

välkommen.

Den 15 februari 2005 hade vi vårt

årsmöte i vår lokal.

Mars 
Japan inspirerad kväll. 11 personer slöt

upp till en njutarkväll med Japansk och

Thailändsk mat. Tyvärr är det så att

Japan inte rullar några cigarrer och ingen

kunde komma på att man någonsin sett

en Japan med cigarr mellan läpparna. Så

vi fick hålla oss till vårt vanliga sorti-

ment, som just uppdaterats.

Maj 2004
5-årsjubileum. Vi träffades på restaurang

Nivå kl 18.00. 14 personer slöt upp för

att fira Carlscoronas 5-årsdag. Dagen till

ära hade Cigarrfirman Svärd skickat ner

cigarrer som "födelsedagspresent" samti-

digt som de gav oss 20% på hela sitt

sortiment. Vi tackar Svärd för denna fina

gåva. Vi vill även tacka våra långväga gäs-

ter, framför allt då Åke Asph som åkt

ända från Stockholm. Kvällen började

med mingel i baren, goda drinkar och en

liten aperitifcigarr, Tatiana Rom.

Därefter intogs en delikat tvårätters

middag med goda drycker. Kvällen avslu-

tades i cigarrumet med kaffe, avec och

en Bahia B2 som gavs betyget 4. Natur-

ligtvis kom pressen till Carlscoronas

jubileum BLT och Commersen.

Slutrökt på krogen. Tisdagen den 31

maj, sista dagen man får röka på krogen.2



Lasse och Fredrik "firade" denna dag

med god mat och röka. Dagen till ära

dök Sydöstran upp för att göra ett

reportage.

Juni
Sista officiella träffen innan sommaren.

Lasse C bjöd på grillat, vin och öl

hemma på sin altan. Lasse tände också

en av sina Flor de Vallez No 68 som han

lät gå runt. Cigarren brann bra och sma-

kade helt okey för att ha 64 år på nack-

en.

Cigarraffären SVEA. En unik skylt

som har hängt utanför cigarraffären

SVEA i Karlskrona, har Carlscorona

cigarrklubb fått låna som utsmyckning i

sitt cigarrum. Skylten ägs idag av Nils-

Harald Ottosson (Son till Wille

Ottosson som började sin anställning i

Cigarraffären SVEA 1919 och sedermera

ägde butiken från 1951 till 1973). Cigarr

och Tidningsaffären SVEA inregistrera-

des den 6:e november 1909 av Ture

Nikolausson. Den 3 december samma år

slogs dörrarna upp i lokalen på Borg-

mästaregatan 3. Den 3 oktober 1911

flyttades rörelsen till hörnan Amiralitets-

gatan/Amiralitetstorget. Efter Ture

Nikolaussons död 1941 övertogs företa-

get av änka Anna Nikolausson, som drev

företaget till 1951 då Wille Ottosson

köpte firman, vilken han innehade fram

till sin pensionering 1973. Skylten ham-

nade i ett "skräpföråd" och höll på att

kastas bort, men helrenoverades och

belagdes med bladguld 1967. Därefter

hängde den i en närbutik och sedermera3



i en presentbutik. Nils-Harald köpte

sedan skylten och efter några år så har

han nu lånat ut den till Carlscorona.

Överlämnandet skedde den 12 juni.

Sydöstran tyckte detta var intressant

och gjorde ett reportage. Efter detta

gick medlemmarna till Blekinge museum

där det var vernissage av Tobaksmuse-

umets vandringsutställning "Prisad

Planta".

September
Harkalas. Fredrik W och Lasse C bjöd

in medlemmarna på "harkalas". Harkalas

är en festtillställning i samband att man

skördar den sista tobaksplantan för

säsongen.

Oktober
Joe Labero besökte cigarrummet, han

blev stödmedlem till vår föreningen.

December
Julfest, julbord, premiär och presenta-

tion av Sveriges nya cigarrmärke,

CarlsCorona Cigars samt cigarrullning.

Hemsidan
Lasse Carlsson arbetar flitigt med vår

hemsida, där vår samlade medlemsinfor-

mation finns. Hemsidan har under året

förändrats och fortsatt växa allteftersom

verksamheten genomförts och doku-

menterats. Vi har vår egen domän dit

allt material flyttats. Vår leverantör av

webhotell som vi bytt till under året

heter Velocity och finns representerat i

Karlskrona.4
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Hemsidan, vår samlingsplats på nätet

har uppdaterats av vår vice president

Lasse Carlsson på ett mycket föredöm-

ligt bra sätt och skall ha ett stort tack

för detta arbete.

På vår hemsida har vi även ett dis-

kussionsforum(cigarrprat) som har

används flitigt av deltagare från hela

Sverige/världen. Kenneth Gyllensting är

moderator för denna. Enligt uppgift så

är vårt diskussionsforum nu störst i

Sverige och ett särskilt tack för arbetet

med detta riktas till Kenneth Gyllensting

och vår stödmedlem Peter Holm,

Oskarshamn som utvecklat cigarrprat.

Statistik visar att den är mycket välbe-

sökt.

Vi har en mycket väl sammanställd

länksida där du kan hitta det mesta om

cigarrer och tillbehör.

Noteras kan också att vi får mycket

mail och positiva synpunkter om vår

hemsida.

Styrelsen
Styrelsens arbete har präglats av en oby-

råkratisk anda, och vanliga möten har

behandlat löpande ärenden om verksam-

heten i enighet utan protokoll. Årsmötet

genomförde vi i vår lokal den 15 februa-

ri 2005.

Styrelsen har under året bestått av:

President Mikael Andersson

Vice President Lasse Carlsson

Skattmästare Mats P. Olsson

Notarie Leif Johansson

Humidoren & Cigarrmästare (ledamot)

Kenneth Gyllensting

Ledamot Gunnar Svensson

Ledamot Fredrik Wernstedt

1:e Suppleant Hans Jensén

Övriga uppdrag:
Revisorer Lasse Larsson och 

Marie-Louise Bescher

Slutord
Styrelsen vill tacka för sig för det gångna

året och önska den nya styrelsen all väl-

gång



____________________________________________________

Mikael Andersson

____________________________________________________

Mats P. Olsson 

____________________________________________________

Kenneth Gyllensting

____________________________________________________

Fredrik Wernstedt

____________________________________________________

Lasse Carlsson

____________________________________________________

Leif Johansson

____________________________________________________

Gunnar Svensson

____________________________________________________

Hans Jensén

Karlskrona den 21 mars 2006
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