
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för SMÅLANDS GILLE 2019 

Program.   
Alla föredrag hölls på restaurang Finn Inn och avslutades med en måltid och frågestund.  
Se även www.smalandsgillelund/Händelser 

 

21 februari.  Årsmöte. Omvaldes alla utom Magdalena Lindstrand från valberedningen, som avsagt 

sig uppdraget och ersattes av Gertrud Fors. 

Thomas Bannerhed med barndom i Uråsa berättade lysande om fåglar och frihetslängtan, om far och 

son, om arv och miljö utifrån sin debutroman Korparna. Förvånade för åhörarna var att Bannerhed 

inte visste något om fåglar, innan han började skriva romanen. 

  

26 mars. Att ordna skoldans i Högsby och Eurovision för 200 miljoner i Kiev. Anders Lenhoff -

uppvuxen i Högsby och frilansande regissör och producent - redogjorde för det stora 

arrangemangets komplexitet och menade att det trots allt har en enande faktor och är ”ett fredligt 

sätt att uttrycka nationalism.” 

14 maj. I musikens tjänst.  Susanne Rydén tjänstgjorde tidigt som organist  i hemsocknen Hjärtlanda.  

Nu berättade hon om sitt rika liv både som operasångerska och som administratör och chef för Musik 

i Syd.  ”Kulturen måste vara jästen i degen, inte bara strösslet ovanpå.” 

 

14 september. Höstens resa gick i solsken till Johannes Larsen museet i Kerteminde på Fyn.  

Larsen tillhörde fynbomålarna, som också under långa perioder bodde i Långaryd vid Bolmen.  

En stor grupp smålänningar fick besöka Larsens hem - nu museum, konsthall, shop och äta dansk 

frokost i museets restaurang. Hemfärden gick över Odense, där domkyrkan besågs. 

 

23 oktober. Träsmak-om pinnstolar. Mats Palmquist, författare till boken Träsmak och själv samlare 

av pinnstolar gav åhörarna ny, intressant kunskap i ett udda ämne. Pinnstolar har tillverkats i bl.a 

Hagafors, Bodafors, Smålandsstenar och Nässjö och fått namn som Solfjädern, Bobino och Miss 

Molly. Modellerna är många och deras formgivare intressanta.  

5 december. Lisa Larson – folkhemmets mest älskade keramiker. Så kallade konsthistorikern Märta 

Holkers sitt väl förberedda föredrag. Lisa Larsons far drev ett sågbruk i Härlunda och han var också 

nämndeman i Växjö tingsrätt.  Gustavsbergs porslinsfabrik var länge Lisa Larsons arbetsplats. Hon är 

fortfarande i hög ålder aktiv och har blivit särskilt uppskattad i Japan. 

Övrigt  

Gillet har haft 134 betalande medlemmar. Informationen till dessa sker per mail. Under året har 

styrelsen haft fem sammanträden. Ansvarig för hemsidan är Björn Wittenmark. 

www.smalandsgilleluhnd.se.   Vid årsskiftet fanns 54759.55 kr i kassan. 

Styrelsen: Anders Axelsson, ordf., Ingmar Karlsson v. ordf., Björn Wittenmark kassör, Lena Larsén 

sekr., Gun Lillienau, Eric Nicander, Karin Thulin, Karin Wittenmark. 

Suppleant: Lars Mikael Adrian. 

 

För styrelsen: Anders Axelsson, Lena Larsén 
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