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SMÅLANDS GILLE        
Program 
Den 16.2 samlades Gillet till årsmöte på Finn Inn. Efter förhandlingarna talade Thage G. 

Peterson under rubriken Utsikt från en smålandsstubbe – inspiration och drivkrafter. Thage 

G. är född i Berg, före detta industriminister, försvarsminister och riksdagens talman. Nu 

även teol.kand. Föredraget blev personligt och underhållande. 

Den 6.4  berättade Hedvig Hedqvist, inredningsarkitekt, formgivare och författare, om En 

småländsk möbelhistoria från Bruno Mathsson till IKEA . Utifrån ett rikligt bildmaterial 

beskrev hon Mathssons målmedvetenhet, självkänsla och krav på kvalitet. 

Den 10 maj samlades Gillet i Västerkyrkan, där riksspelmannen Magnus Gustafsson 

berättade om Fiolgubbar och vistanter – några färgstarka småländska musikanter. Han 

spelade också Skatelövsvalsen, Vid Åsnens strand och Vislanda gamla brudmarsch. Därefter 

serverades kaffe och ostkaka- en tvåårig tradition!  

Höstutflykten den 10 september gick i stålande sol till Möckelsnäs herrgård, där lunch 

serverades och därefter besöktes det nya rikhaltiga  IKEA-muséet i Älmhult. Slutligen också 

IKEA:s fyndavdelning! 

Den 25 oktober gästades Gillet av Mats Bergquist tidigare ambassadör i Tel Aviv, Helsingfors 

och London, nu ordförande i Växjöstudenternas förbund. Han gav sin bild av uppväxten på 

residenset i Växjö och sin väg ut i världspolitiken. Särskilt stannade han vid sin tid i London. 

Den 6 december lockade Finn Inn:s julbord. Först talade Fredrik Modéus - sedan 2014 biskop 

i Växjö, tidigare bl.a. kyrkoherde i Helgeands församling om sina ungdomsår i Jönköping, om 

arbetsåren i Lund och hur det nu känns att bo på Östrabo och verka i Växjö stift. 

Bok 

Styrelsen arbetar med en bok om Småland och Lund. Den innehåller cirka 85 bidrag och 

beräknas utkomma i maj 2017. 

Övrigt 

Gillet har haft 117 (-7) betalande medlemmar. Utskick har skett både per mail och post. Nu 

har nästan alla mailadress! Under året har styrelsen haft sex sammanträden. Hemsidan hålls 

uppdaterad av Björn Wittenmark. Vid årsskiftet fanns 186 019.05 kr i kassan. Den stora 

vinsten är tack vare donation för boken Småland och Lund från Birgit och Sven Håkan 

Ohlsson Stiftelse. 

Styrelsen 

Sverker Oredsson ordf., Ingmar Karlsson v. ordf., Lena Larsén sekr., Björn Wittenmark kassör, 

Lars Micael Adrian, Gun Lillienau, Folke Lindgärde, Eric Nicander. Suppleanter: Anders 

Axelsson, Karin Wittenmark. Revisorer: David Storm, Lennart Grahm, Bengt Åhsberg 

(suppleant) Valberedning: Håkan E Wilhelmsson (sammankallande), Per Alm, Magdalena 

Lindstrand. 

 

För styrelsen Sverker Oredsson, Lena Larsén. 


