
Informationsblad nr 6, december 2007

AvsändAre
Carlstads-Gillet

c/o Karlstads kommun, 
Gamla Wermlandsbanken, 

651 84 Karlstad

Carlstads-Gillets första författarstipendium till Carl Eje Granqvist. En ny bok i 
Gillets skriftserie, Fröding och mycket annat på lyckat höstgille.

Carlstads-Gillets medlemmar önskas God Jul och ett Gott 2008.

Höstgille
150 personer samlades den 21 november för att 
tillsammans fira 2007 års höstgille. Stämningen 
var redan från första början hög när man mötte 
vänner och bekanta som man kanske inte hade 
träffat på flera år.

En mycket glädjande tendens är att fler och 
fler söker sig till Gillets möten. Medlemmar hade 
kommit tillresande från nästan hela landet denna 
kväll. Dessutom ökar antalet deltagande kvinnor. 
Det är bara att konstatera att Carlstads-Gillet seg-
lar i medvind. Vi kunde också glädja oss åt 13 nya 
medlemmar under höstgillet.

Mötet inleddes med årsmötesförhandlingar vilka 
snabbt var avklarade. Rådet fick ansvarsfrihet för 
det gångna året och vid valen av ledamöter om-
valdes samtliga. Enda förändringen var att Klas 
Nerman ersätter Mattias Biörklund som räken-
skapsgranskare, vilken hade avsagt sig omval.

Bok nummer 37 i gillets skriftserie
Mycket stod på agendan denna kväll. Gunnar 
Lundkvist presenterade sin nya bok Carlstad på den 
tiden. Här har han med utgångspunkt från gamla 
svartvita fotografier gjort en bedömning av hur hus 
och gator en gång har varit färgsatta. I sin dator har 
han sedan bearbetat dessa fotografier och "målat" 
dem med digitala penslar och på det viset återska-
pat de miljöer som för länge sedan försvunnit.

det förstA förfAttArstipendiet
Vid Carlstads-Gillets 60-årsjubileum 2004 instif-
tades den fond som skulle uppmuntra författare, 
amatörer och proffs, att skriva om Karlstad. Varje 
år skulle 25 kronor av medlemsavgiften avsättas så 
att en vinnare skulle kunna tilldelas ett stipendium 
som bevis på att han bidragit till dokumentationen 
om Karlstad.

En jury bestående av Lena Sewall, Barbro Järli-
den, Mats Dahlberg och Mikael Lundström hade 
inför årets höstgille utsett Carl Eje Granquist att 
vara den förste att få författarstipendiet. Förutom 
äran fick han även ur åldermannens hand motta 
ett kuvert med en check på 10 000 kronor och ett 
diplom.

Hans tävlingsbidrag hade titeln Ung mans väg till 
skola och juryns motivering till förstapriset löd:

En helt enig jury har beslutat att ge förstapriset till 
Carl Eje Granquist för hans utsökta språkbehandling 
och finstämda skildring av det Herrhagen som var en 
gång och som han koncentrerat men detaljrikt minns 
från sin barndom.

Inte nog med detta. Carl Eje fick också tillsammans 
med Ragnar Magnusson ta emot diplom som bevis 
på att de givits hedersomnämnande i samma täv-
ling. Carl Ejes Sjua – ett litet hus på Herrhagen var 
också, liksom Ragnars En stad med många ansikten, 
två välskrivna bidrag till tävlingen.

Carl Eje Granquist tackar för förstapriset i Carlstads-
Gillets författartävling och berättar, att hans lärare 
i sin grav skulle undra vad som hänt den elev som 
med stor möda lyckats åstadkomma ett B i uppsats-
skrivning. Vice åldermannen Martin Edman applåderar 
pristagaren.



De vinnande bidragen kommer att publiceras i 
vår medlemstidning Gillet och i Nya Wermlands-
Tidningen, som medverkat i projektet.

mAts ronges sAmlingAr till gillet
Leif Ronge överlämnade en sammanfattning av 
Wermlands Enskilda Banks verksamhet under åren 
1833-1908, som symboliserade den gåva syskonen 
Ronge skänker till Carlstads-Gillet: pappa Mats 
Ronges innehållsrika arkiv.

per JAn Wållgrens donAtion
Enligt förre åldermannen och hedersgillesmedlem-
men Per Jan Wållgren saknas en välskriven och 
vacker bok om Karlstads domkyrka. Men inte så 
länge till. Per Jan framförde under höstgillet öns-
kemålet till domprosten emeritus Harry Nyberg 
och Carlstads-Gillets ålderman att dessa båda skall 
framställa en sådan bok. Boken skall finansieras 
genom en donation av Per Jan Wållgren.

tidskApsel
Under punkten övriga frågor kunde åldermannen 
berätta att Carlstads-Gillet inbjudits att tillsam-
man med bland andra biskopen, Länsstyrelsen, 
framstående musiker och författare medverka i 
den tidskapsel som Orrholmens garagegrupp skall 
försegla och hålla låst i 200 år. Kapseln skall lad-
das med tidstypiska handlingar vilket för Gillets 
del betyder böckerna Karlstads fasader, Interiörer 
i Karlstad, Residenset, Gillemärket och några tid-
ningar. Dessutom finns åldermannens vision för 
Karlstad år 2207 med bland handlingarna.

Kapseln kommer att under högtidliga former 
förseglas under december månad.

tAck för finA insAtser
Mattias Björklund avtackades med blommor 
för sina år som räkenskapsgranskare. Dessutom 
överräcktes blommor till Lena Sewall för hennes 
engagemang i författarstipendiets jury, till Göran 
Engström för hans fina arbete med hemsidan, till 
Bengt Johansson för hans insatser i fotogruppen och 
till Lars Wennberg från Sunne för att han visat sin 
välgjorda fotoutställning om Haga under kvällen.

per elAm läste fröding
Kvällens dragplåster, Per Elam, släpptes därefter 
lös. Släpptes lös är rätt ordval. Ingen kan som han 
med mimik, gester och språk läsa Gustaf Frödings 
dikter. Hela hans kroppsspråk är Gustaf Fröding. 
Per Elam bjöd närvarande medlemmar på en hög-
tidsstund med sitt Frödingprogram.

läcker HöstgrytA
Närvarande medlemmar fick höra roliga histo-
rier och sjunga allsång. Vi fick umgås med gamla 
vänner och vi fick glömma den mörka kylslagna 
årstiden för några timmar.

En trevlig afton avslutades med välsmakande 
mustig höstgryta med förrätt bestående av toast 
med svamp, eller "sôpp" som Gustaf Fröding och 
Per Elam kallade det.

31 december
är sista betalningasdag 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 tillkom-

mer. Kontakta Per Berggrén.

nyA medlemmAr
Carlstads-Gillet hälsar nedanstående 13 nya 
medlemmar välkomna och hoppas att de skall 
trivas i gemenskapen.

Stefan Bjuréus
Barbro Brolinson
Birgitta Ekberg
Christina Holm
Eva Lejrin
Per-Olof Myrin
Bengt Nordlöw

Vårgillet 2008
med make/maka/sambo eller motsvarande 

äger rum torsdagen 17 april i 
Gamla Wermlandsbanken

rådet
Efter höstgillet samlades rådet den 5 december för att
konstituera sig och fick härvid nedanstående samman-
sättning för innevarande arbetsår.

Ålderman   Per Berggrén (tillika redaktör)
Vice ålderman   Martin Edman
Skrivare   Erik Hellberg
Skattmästare   Per Anders Olson
Arkivarie   Mikael Lundström
Bitr arkivarie  Karl-Axel Hjerdt
Munskänk   Bill Ivarsson
Bisittare   Inger Berggrén
Bisittare   Barbro Järliden
Bisittare   Ragnar Hedin
Bisittare   Carlåke Skoghäll

räkenskApsgrAnskAre
Börje Nygren
Klas Nerman
Kjell Mollstedt, ersättare

vAldelegerAde
Sven Maechel, sammankallande
Lars Wallqvist
Leif Alte

Adressuppgifter
c/o Karlstads kommun,
Gamla Wermlandsbanken,
651 84 Karlstad
054-15 84 09, telefonsvarare
carlstads-gillet@telia.com
www.carlstads-gillet.s.se
Postgiro 29 12 29-3

KontaKtperson Erik Hellberg,
Gökärtsgatan 12, 653 45 Karlstad
054-56 20 09 – 070-672 44 60

redaKtör Per Berggrén,
Strandvägen 18, 652 23 Karlstad
054-24 06 99 – perberggren@comhem.se

Carl-Håkan Rahlenius
Bo Ryderfeldt
Torbjörn Sjöholm
Per Uppman
Jonas Wirén
Lars Wolgast


