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Sex nya medlemmar, ytterligare en kvinna i rådet, gravinventering och
bokstipendiet som börjar ta form. Mycket är på gång i Carlstads-Gillet.
HÖSTGILLET

Traditionsenligt genomfördes höstgillet under mörkaste höst, detta år den 25 november. Drygt 110
medlemmar hade infunnit sig till festen som gick
av stapeln i Grands Matsalars anrika lokaler.
Gillet inleddes, som brukligt är, med förhandlingar ledda av åldermannen Leif Alte. Först på
dagordningen stod inval av sex nya medlemmar,
vilka alla under högtidliga former lovade att stödja
Carlstads-Gillets målsättning att värna om Karlstad.
Därefter redovisade rådet sin rådsberättelse för det
gångna året och val av ålderman och ledamöter i
råd och övriga funktioner ägde rum.
Åldermannen gav aktuell information om bland
annat lokalfrågan. Gamla gymnasiets ägare, Statens
fastighetsverk, kan komma att finna en hyresgäst
till de delar av byggnaden som Carlstads-Gillet
disponerar i dag. Om så sker måste Gillet lämna
sina utrymmen i stadens förnämsta kulturhus och
flytta till någon annan lämplig lokal, eventuellt i
gamla Wermlandsbankens hus, som under året
inköpts av Karlstads kommun.
Förre åldermannen, Per Jan Wållgren, överlämnade sin nyutgivna skrift De gamla gymnasierna i
Karlstad, som upptagits som nummer 35 i CarlstadsKarlstad

NYA MEDLEMMAR

Carlstads-Gillet hälsar nedanstående sex
nya medlemmar välkomna och hoppas att
de skall trivas i gemenskapen.
Arne Norén
Anders Karlsson
Victoria Svanberg
Lennart Fernqvist
Lars Wallqvist
Patrik Wennberg
Gillets skriftserie.
Den formella delen av höstgillet avslutades med
att arkivarien, Anders Blomqvist, avtackades med
blommor som erkänsla för 20 års värdefullt och
uppskattat arbete i Carlstads-Gillets råd.
Efter förhandlingarna kåserade Gillets redaktör,
undertecknad, om Värmland med utgångspunkt
från hans nyutgivna bok, Värmlands pärlor, och
visade diabilder ur boken, vilken därefter också
kunde inhandlas direkt från författaren.
Kvällen avslutades med läcker buffé för vilken
ett åttiotal medlemmar hade kvarstannat.

Arkivarien Anders Blomqvist Johanna Magnusson valdes
in som bisittare i rådet.
slutar efter 20 år i rådet.
RÅDET

Efter höstgillet samlades rådet den 8 december för
att konstituera sig och antog härvid nedanstående
sammansättning för innevarande arbetsår.
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RÄKENSKAPSGRANSKARE

Till att granska Carlstads-Gillets medel och fonder
valdes Mattias Biörklund och Börje Nygren (nyval)
med Kjell Mollstedt som ersättare.
VALDELEGERADE

Föregående års valberedning fick förnyat förtroende och består således av Sven Maechel, Gunnar
Ekström och Lars Myhrén (sammankallande).
SAKNADE SKRIFTER

Rådet har fattat beslutet att i Carlstads-Gillets arkiv
spara minst 3 exemplar av varje i skriftserien ingående skrift. Vid en nyligen genomförd inventering
har det visat sig att två böcker saknas helt.
Om ägaren till en sådan skrift kan undvara sitt
exemplar mottas den tacksamt av arkivarien för att
inordnas i Carlstads-Gillets arkiv.
SAKNADE SKRIFTER:

Skrift nr 2: Hybelejen. C Jac Heublein i sagan och
verkligheten, Carl Hasselgren 1946.
Skrift nr 5: Ingen varder den andre lik. Berättelser
från Värmlands metropol under 1800-talets sista
decennier. K Hugo Segerborg 1951.
KYRKOGÅRDSVANDRINGAR I APRIL

På uppdrag av Kyrkogårdsförvaltningen har

medlemmar ur Carlstads-Gillet och Karlstads
Hembygdsförening under de senaste två åren lagt
ned ett omfattande arbete på att fastställa vilka
av stadens gravar som kan betraktas som särskilt
bevaransvärda. 120 gravar på Nya och Gamla
kyrkogården har markerats med gröna skyltar
för att ange att de är kulturgravar. Kriterier för
att få denna beteckning är dels att graven har en
speciell utformning, dels att en intressant person
är begravd där.
Ett trettiotal gravar återstår innan inventeringen
är helt genomförd. Under våren 2005 kommer
arbetet med att komplettera de centralt belägna
gravplatserna att fortsätta och Rudskyrkogården
kommer att påbörjas.
Avsikten med inventeringen är att sprida
kunskap om gravarna i Karlstad. Inbjudan till
vandringar på kyrkogårdarna, som planeras att
genomföras under senare delen av april, kommer
på kallelsen till vårgillet.
Per Jan Wållgren, Pelle Norelius och Sven
Maechel är sammanhållande. Intresserade kan
kontakta Pelle Norelius på telefon 054-18 96 54 för
att få ytterligare information.
E-POST OCH HEMSIDA

Gillets medlemmar uppmanas att meddela sin epostadress och att i möjligaste mån kommunicera
med rådet via e-post. Studera också föreningens
hemsida som Göran Engström aktuellthåller med
intressant information om Gillet och om Karlstad.
Just nu kan man till exempel läsa om höstgillet.
BOKSTIPENDIET

Förre rådsmedlemmen Karl-Axel Branzell har i
Hembygdsföreningens namn instiftat ett stipendium för att uppmuntra framställande av litteratur
om Karlstad. Diskussion om hur detta skall samordnas med Carlstads-Gillets stipendium pågår.
FELAKTIGHETER I MATRIKELN

Rådet planerar att uppdatera Gillets matrikel för
en nyutgåva under våren 2005. Medlemmarna
ombeds att kontrollera sina uppgifter och meddela skrivaren upptäckta felaktigheter. Använd
gärna e-post.
BIDRAG TILL TIDNINGEN GILLET

Bidrag till nästa nummer av Gillet, som planeras
att utkomma i maj 2005, mottages tacksamt av redaktören senast den 31 januari.

Vårgillet 2005

äger preliminärt rum torsdagen 28 april

31 december

är sista betalningsdag för medlemsavgiften

