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Informationsblad nr 7, december 2008
Utdelning av författarstipendiet, ny bok i skriftserien, intressant föredrag om
hundraårig gymnasistförening, läcker höstsupé och Selma Lagerlöf som hemlig
gäst på välbesökt höstgille.
Carlstads-Gillets medlemmar önskas God Jul och ett Gott 2009
Höstgille

Höstgillet 2008 gick av stapeln den 20 november med
god anslutning. Tillresta medlemmar från Stockholm,
Göteborg och Kalmar medverkade till att tillställningen
fick en prägel av den stora världen.
Cirka 125 medlemmar deltog i förhandlingsdelen
och de 112 personer, som stannade kvar över höstsupén, fick uppleva Selma Lagerlöf i egen hög person på
hennes egen 150-årsdag.
Klockan 17.30 öppnade munskänken Bill Ivarsson
baren och entréhallen i Gamla Wermlandsbanken,
där gillet genomfördes, blev snabbt full. Här träffades
gamla och nya vänner, i något fall hade man inte setts
på 40 år, och stämningen var hög.
Förhandlingarna inleddes prick 18.30 och en av de
första punkterna på dagordningen var intagning av 13
nya medlemmar. I vice åldermannens frånvaro hedrade
därefter Barbro Järliden avlidna medlemmar med dikt
och en tyst minut.
Rådsberättelsen för det gångna året redovisades av
skrivaren, skattmästaren förklarade den ekonomiska
berättelsen och på förslag av granskaren Börje Nygren
fick rådet ansvarsfrihet för arbetsåret 2007/2008.
Sven Maechel, sammankallande i valberedningen,
föredrog förslag till funktionärer i rådet. Barbro Järliden, Inger Berggrén och Ragnar Hedin hade avsagt sig
vidare engagemang i rådet och dessa tre ersattes med
två nya kvinnor, Ann-Margret Cohén och Eva Lejrin.
Genom denna reducering består nu rådet av tio medlemmar inklusive åldermannen.
Stadgeändring

På förslag av rådet togs ett första beslut om att förändra
§ 3, 3:e stycket i föreningens stadgar till ny lydelse:
Dock må, oavsett vad i första och andra stycket i
denna paragraf stadgas, det vara Gillets råd obetaget
att, när synnerliga skäl härtill kan anses föreligga, till
Gillesmedlem kalla även annan välfrejdad man eller
kvinna.
Slutligt beslut kan tas vid vårgillet, eftersom det
avser stadgeändring.

Författarstipendiet

Tio bidrag hade kommit in när tiden för att få CarlstadsGillets författarstipendium gick ut den sista oktober.
Kvalitet och innehåll varierar och juryn har en spännande uppgift när vinnaren skall utses.
Den lyckliga vinnaren 2008 blev Anne-Marie Gustavsson som beskrivit den jublande känsla familjen
erfor när den fick ett eget hem på Lorensberg. Hennes
bidrag hade titeln Egna hem. Anne-Marie belönades
med 10 000 kronor och diplom.
Hedersomnämnande gick till Patric Hamsch för
den förskräckliga historien om radiohandlaren David
Bengtsson som blivit brutalt mördad den 6 augusti
1942 och lämnat hustrun Thyra ensam med fyra små
barn. Peters belöning blev ett diplom. Hans bidrag hade
rubriken Ett ouppklarat mord.
Det vinnande bidraget kommer att publiceras i Nya
WermlandsTidningen och båda bidragen finns redan
nu att läsa på Carlstads-Gillets hemsida. Dessutom
kommer de att finnas i vår medlemstidning Gillet som
kommer i maj 2009.
Bok nummer 38 i Carlstads-Gillets
skriftserie

För ett år sedan, vid höstgillet 2007, presenterade Gunnar Lundkvist sin bok med titeln Carlstad på den tiden,
som fick nummer 37 i skriftserien. I år var det dags för
nästa bok, Stadsdelsboken, en tegelsten på nästan 500
sidor. Boken beskriver Karlstads 39 stadsdelar plus Järpetan i bild och text och är en omfattande genomgång
av staden som den har varit och som den är i dag.
Gunnar sålde sin bok till närvarande medlemmar till
reducerat pris och överlämnade till Carlstads-Gillet ett
antal exemplar av både Stadsdelsboken och förra årets
Carlstad på den tiden.
Information

• Som kandidater till det Konstnärliga råd, som ska
instiftas i Karlstads kommun, har Gillets råd anmält
som representanter för Carlstads-Gillet

• arkitekt Inger Berggrén,
• konstnär Anna Hedstrand och
• arkitekt Martin Edman.
• Carlstads-Gillet tar tacksamt emot dokumentation om Karlstad. Även om överlämnat
material inte omedelbart kan resultera i en
skrift, kan det i alla fall förvaras i Gillets arkiv
för framtida bearbetning.
• Arbetet med Per-Jan Wållgrens bok med
dokumentationen av domkyrkan pågår för
fullt. Texten, som skrivs av Harry Nyberg, har
kommit ett bra steg framåt och Per Berggrén har
tagit flera hundra bilder på kyrkans arkitektur
och dess föremål.
• Konstnären Jessica Stuart-Beck arbetar med
en bok med akvareller på byggnader i Karlstad. Boken
beräknas vara klar under hösten 2009 och kommer att
ingå i skriftserien. Barbro Järliden och Inger Berggrén
svarar för texterna i boken.
Avtackning

Förre åldermannen och hedersgillesmedlemmen Leif
Alte hade under flera år efter sin avgång som ålderman
ingått i valberedningen. Han hade avsagt sig omval och
avtackades med blommor.
Inger Berggrén, Barbro Järliden och Ragnar Hedin
lämnade rådet i samband med höstgillet. De två förstnämnda avtackades med blommor. Ragnar, som inte
var närvarande, kommer att uppmärksammas vid
senare tillfälle.
Åldermannen, som ju tillika är redaktör för detta
informationsblad och tidningen Gillet, tackade närvarande medlemmar för det förtroende han och rådet fått
och avslutade förhandlingarna.
En hundraårig gymnasistförening

Efter förhandlingsdelen berättade Hans Hedstrand om
gymnasistföreningen Varer svenske som funnits i 100

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.

Carina Ekman och medspelaren Johan Fält trollband
åhörarna med monologen om SelmaLagerlöf

år i Karlstad. Med ideal från Götiska förbundet har
denna ärevördiga förening sett många karlstadsprofiler
under årens lopp. Hans tackades med blommor och
starka applåder.
Läcker höstsupé

Kvällen avslutades med mycket läcker måltid bestående av laxcanapé, tjälknöl och rökt rådjur samt kaffe.
Hemlig gäst

Vid kaffet dök Selma Lagerlöf, som just denna dag
fyllde 150 år, upp i form av skådespelaren Carina Ekman. Med stor inlevelse framförde hon tillsammans
med en gitarrist en monolog om vår nobelpristagares
innersta känslor.

Nya medlemmar

Carlstads-Gillet hälsar nedanstående 13 nya
medlemmar välkomna.
Nilsson, Cecilia
Aakre, Marie
Norder, Svante
Fridman, Bengt
Nyrén, Sverre
Garstedt, Eskil
Gustafson, Kerstin Odhe, Peter
Svenmarker, Lars
Hellborg, Göran
Wall, Jonas
Korp, Lisbet
Moström, Jenny

Vårgillet 2009

äger rum fredagen den 24 april i
Gamla Wermlandsbanken
Adressuppgifter

Rådet
Efter höstgillet samlades rådet den 4 december för att konstituera sig och fick
härvid nedanstående sammansättning för innevarande arbetsår.
Ålderman
Vice ålderman
Skrivare
Skattmästare
Arkivarie
Bitr arkivarie
Munskänk
Bisittare
Bisittare
Bisittare
Bisittare

Per Berggrén (tillika redaktör)
Martin Edman
Erik Hellberg
Per Anders Olson
Mikael Lundström
Karl-Axel Hjerdt
Vakant
Bill Ivarsson
Ann-Margret Cohén
Eva Lejrin
Carlåke Skoghäll

Räkenskapsgranskare
Börje Nygren
Klas Nerman
Kjell Mollstedt, ersättare
Valdelegerade
Sven Maechel, sammankallande
Lars Wallqvist
Barbro Järliden
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