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En stor fråga, som engagerar framför allt Åldermannen, är vad som kommer att hända med Gamla gymnasiet, där Carlstads-Gillet har sina lokaler
och där man planerar att iordningställa Prästamötessalen till samlingsoch festlokal. Om detta och mycket annat kan ni läsa i Carlstads-Gillets
informationsblad nummer 2.
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NYA GILLESMEDLEMMAR
I informationsblad nummer 1 år 2002 efterlyste Rådet nya medlemmar och särskilt ville vi att många
kvinnor skulle vilja engagera sig i Carlstads-Gillet.
Glädjande nog fick Vårgillets deltagare se åtta nya
ansikten av vilka fyra tillhörde kvinnor.
Vid vårgillet intogs som nya medlemmar
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HÖSTGILLET – MÅNGA NYA MEDLEMMAR
På Höstgillet ökar tillströmningen ytterligare. Inte
mindre än ett tjugotal nya medlemmar har kallats
av Rådet. Dessa kommer att upptas i gemenskapen
vid Höstgillet den 19 november. Festligheterna
äger rum i Grands matsalar med förre kulturchefen
i Karlstad, Kjell Fredriksson, som föredragshållare.
FRÅN VÅRGILLET 2003
Vårgillet ägde rum den 16 april i Stadshotellets
festvåning med ett hundratal närvarande medlemmar. Efter parentation över mångårige gilles- och
rådsmedlemmen Lars H Widstrand inleddes gillet
med att fastställa årsavgiften till oförändrat 150
kronor för kommande arbetsår. Därefter gavs en
kort information om verksamheten i Gillet och
åldermannen besvarade framförda frågor, vilka
behandlas separet nedan.
Förre landshövdingen, Ingemar Eliasson, höll ett
mycket uppskattat anförande under rubriken Karlstads utveckling – en angelägenhet för hela Värmland.
Höstgillet avslutades med supé och ett bejublat

tal på bokstaven G av nya gillesmedlemmen BrittMarie Insulander,.
ÖPPET HUS
Hösten 2002 öppnades dörrarna i Gamla gymnasiet
under en dag för allmänheten och ett drygt hundratal besökare fick tillfälle att bese ett av Karlstads
verkliga kulturhus. Den 5 april 2003 upprepades
öppethållandet med något färre besökare och den
gemensamma styrelsen för de olika intressenterna
i huset beslutade då att byggnaden en gång varje
år, på hösten, skulle hålla öppet hus. Detta ägde i år
rum den 11 oktober klockan 1100 till 1600.
CARLSTADS-GILLETS HEMSIDA
Gillets medlemmar uppmanas att besöka Carlstads-Gillets hemsida, www.carlstads-gillet.s.se,
där en stor mängd värdefull information om Karlstad kan hittas. Titelsidan innehåller länkar till
• Information om Karlstad,
• Rapport med bild från Vårgillet 2003,
• Förteckning över skrifter ingående i CarlstadsGillets skriftserie,
• Carlstads-Gillets upplysningstavlor om historiska företeelser i Karlstad,
• Stadgar,
• Carlstads-Gillets tidning Gillet i pdf-format,
• Rådets sammansättning och
• Agenda
Redaktör för hemsidan är Göran Engström,
054 21 80 33, gem20@bredband.net
E-POSTADRESS TILL GILLET
E-brev till Gillets kansli i Gamla gymnasiet skickas
till e-postadress carlstads-gillet@telia.com
CARLSTADS-GILLETS 60-ÅRSJUBILEUM
Carlstads-Gillet bildades den 18 februari 1944. 60årsjubileet kommer att firas med pompa och ståt
lördagen den 24 april 2004. Enligt nuvarande planering kommer en festmiddag att äga rum i Frimurarlogen, en historisk återblick görs i form av ett
litet skådespel och dansen tråds till levande musik.
Dessutom utlovas en måltid utöver det vanliga.
Bland de gäster som kommer att inbjudas märks
hertigen av Värmland, prins Carl Philip, och landshövdingeparet Wallin. Boka in dagen redan nu!
CARLSTADS-GILLETS EMBLEM
Carlstads-Gillets första rådsmöte hölls den 1 mars 1944
och som första punkt var frågan om gilleemblem. Direktör Curt Wennberg hade låtit utföra tre förslagsskisser,
men rådet beslutade att bordlägga ärendet och att uppmana fyra konstnärer att lämna förslag till utformning.
Frågan togs upp igen vid nästa rådsmöte den 26 oktober 1944. Rådet beslöt då att som Gillets emblem godkänna ett av Svenska Telegrambyrån utarbetat förslag,
upptagande Karl IX:s huvud i profil.
Carlstads-Gillets emblem har nu anpassats till den digitala världen. Kim Zimmeri vid JUSTNU har tagit fram

två exemplar i så kallat eps-format, ett i svartvitt och
ett med fyra färger. Orsaken till detta är främst att en
ny skylt skall sättas upp på Zara Leanders födelseplats.
Skylten skall tillverkas med ny teknik.
GAMLA GYMNASIET
Statens fastighetsverk äger byggnaden Gamla
gymnasiet, som till vissa delar hyrs av ett handelsbolag bestående av Carlstads-Gillet, Karlstads
hembygdsförening och Värmlands hembygdsförbund samt Läroverkets kamratförening. Kostnader
och ansvar är fördelat på de olika intressenterna.
Avsikten är att bygga om Prästamötessalen
till samlings- och festlokal så att salen kan hyras
ut till företag eller enskilda. Detta innebär att reservutrymningsvägar måste tillkomma. Eftersom
byggnaden är ett kulturhus får inga stora förändringar ske vare sig på fasader eller inne i huset och
diskussioner pågår och har pågått sedan 1999 med
Riksantikvarieämbetet om hur den slutliga lösningen skall gestalta sig. Uppgjorda tidsplaner har
inte hållits och i dag är det osäkert när ombyggnaden kan påbörjas.
PERSONAL TILL ARBETSGRUPPER
Carlstads-Gillets verksamhet bygger på frivilliga
insatser av dess medlemmar och för att bringa
ordning bland föreningens tillhörigheter behöver
rådet bistånd. Vad som nu framför allt är aktuellt
att genomföra är
• att identifiera och katalogisera Gillets samling
av cirka 20 000 fotografier.
Rådet uppmanar intresserade medlemmar att kontakta arkivarien, Anders Blomqvist 054 52 50 36,
eller någon annan av rådets ledamöter för vidare
information.
EN EFTERLYSNING
Den som har uppgifter eller material om värmländskt silversmide under skråtiden ombeds kontakta Arne Söderberg (054 52 47 81).
FEL I MATRIKELN
Gillets matrikel revideras regelbundet och det
händer ibland att fel smyger sig in i den. Eftersom
Rådet strävar efter att allt skall vara rätt är vi tacksamma för ett meddelande till skrivaren (Erik Hellberg 054 56 20 09) eller skattmästaren (Per Anders
Olson 054 56 41 25) så att felaktigheten kan rättas
till inför nästa utgåva av matrikeln.
BIDRAG TILL CARLSTADS-GILLETS
TIDNING "GILLET"
Tanken är att Gillet, vår egen tidning, jubileumsåret 2004 skall bli lite extra innehållsrikt och för att
få så stor bredd som möjligt måste många hjälpa
till. Några artiklar med intressant innehåll har
redan skickats in till redaktören och fler mottages
tacksamt, gärna med bilder.

