N:o 171	               Wermländska Sällskapet i Stockholm

Sällskapets sommarresa 2019 går till Dalsland.

Vintern 2018 / 2019

Nytt hemifrå…
Ung mezzosopran stipendierad
Värmland fortsätter att leverera sångare
till världen. Nu är det operasångerskan
Rebecca Fjällsby från Karlstad som får
årets stora Wettergrenstipendium. Det
innebär ett ekonomiskt tillskott på
200 000 kronor. Och det är pengar som
till största delen ska användes för att
betala sångstudier i Berlin.
Den ekonomiskt stabila stiftelse som
delar ut stipendiet skapades för 35 år
sedan av bortgångne industrimannen
Carl-Johan Wettergren, bland annat
känd som ledare för Rottneroskoncernen. Stipendiet vill gynna kulturen och
dess utövare. Det ska delas ut till unga
och proffsiga som kommit en bit på
vägen och med hjälp av stipendiepengarna nu vill gå vidare till en högre nivå.
Rebecca Fjällsby är från Karlstad, bor
numera med maken Robin och dottern
Vera i Sundbyberg.
Den grundläggande musikutbildningen fick Rebecca i Karlstad. Därefter
gick hon vidare till Operahögskolan, har
haft roller både på Opera på skäret och
Wermlandsoperan, har en sångpedagog
i Berlin och satsar mycket seriöst på en
europeisk karriär som mezzosopran.
***

Dalsland kommer till Stockholm

Kommunerna i Dalsland har bestämt
sig för att försöka väcka intresse bland
utflyttade dalslänningar att återvända
hem. En hemvändardag ”Dalsland
kommer på besök” kommer att arrangeras på Junibacken i Stockholm den 20
januari 2019. Man utlovar ”en minimässa i lättsam miljö där vi tillsammans
visar upp Dalslands möjligheter gällande

jobb, boende, skola, fritid och besöksnäring samtidigt som familjerna upplever
Junibackens utställningar, teater och får
åka en tur med sagotåget.”
Till en frukost dagen efter bjuds riksdagsledamöter, ministrar, branschorganisationer, influensers och andra aktörer in
för dialog och paneldebatt om ett Dalsland i tillväxt. Man vill fokusera på allt
positivt som finns och händer i landskapet genom korta temaföredrag. Exempel på teman är kompetensförsörjning,
tillgänglighet och kommunikationer,
boende och strandskydd.
Se mer på ettdalslanditillväxt.se.

Nya medlemmar
i Wermländska Sällskapet
hälsas välkomna
Sten Markstedt
Annika Nilsson
Peter Nilsson
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Vi gratulerar!
JANUARI
2/1 Hugo Nordenfelt___________
4/1 Margareta Boström_________
5/1 Helena Monsén Resare______
14/1 Johanna Westling___________
15/1 Sture Bevegård____________
21/1 Gunlög Enskog____________
22/1 Kjell Berglund_____________

75
60
60
35
90
70
80

***
FEBRUARI
9/2 Ing-Marie Bohmelin________
9/2 Elisabet Carlowitz__________
10/2 Jan Edgren________________
12/2 Peter Viridén______________
17/2 Gun Pettersson____________
18/2 Gustaf Richardson Sjöholm__
20/2 Christina Folkar___________
20/2 Sonja Steen_______________
21/2 Charlotte Stuart____________
22/2 Albert Öjermark___________
25/2 Lotta Alveheim____________
26/2 Bernhard Huitfeldt_________
27/2 Lars Thorö________________

60
75
60
80
80
20
75
85
65
80
55
80
70

***
MARS
6/3 Elisabeth Münnich Arnerius__ 75
7/3 Christina Wiig Eriksson_____ 70
12/3 Gunilla Curman Wesslau_____ 75
15/3 Monika Torstensdotter Arvidsson_75
20/3 Hans Dungmar____________ 75
23/3 Britt Dungmar_____________ 75
24/3 Sofie Fryxell______________ 45
28/3 Claes Alsteryd_____________ 60
29/3 Sven-Erik Hedgren_________ 65
29/3 Lennart Persson____________ 75
30/3 Ingemar Eliasson___________ 80

Avlidna
Det har kommit till vår kännedom
att följande medlemmar har avlidit:
341 144
Trycksak

E-mail ingrid@citytryck-karlstad.se

Carin Widlund
Anders Hedin
Pelle Norelius

www.wermlandskasallskapet.se
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Ordförandeord
”Jag vill ta tillfället i akt att önska alla
våra medlemmar En God Jul och Ett
Gott Nytt År. Sällskapets ändamål var
från början och är fortfarande att arbeta
för trevlig och berikande samvaro. Det
är gemenskapen mellan medlemmarna
och kontakten med Värmland och Dalsland och dess rika historia, inte minst på
kulturens område, som håller Sällskapet levande. Vi har idag 682 medlemmar. Det är glädjande. Och vi växer.
Värmlänningar och Dalslänningar och
personer som i övrigt känner sig ha
anknytning till de båda landskapen och
vår tradition hälsas varmt välkomna som
medlemmar.
Direktionens ambition är att med
varsam hand modernisera Sällskapet. Vi
har i år fått nya stadgar. Och vi arbetar
nu med att förnya vår hemsida. Där, och

i tidningen Wermländingen, ska våra
medlemmarna få information om såväl
”hembygden” som våra aktiviteter.
Vi vill också öka möjligheterna att
kunna kommunicera med våra medlemmar via e-post och sociala medier. Meddela därför gärna din e-postadress till
Solveig Thorö, vår medlemssekreterare.
Det underlättar för oss alla.
Även under nästa år planerar vi för en

”sommarresa” - denna gång till Dalsland.
Mer informationen om Sällskapets Dalslandsresa kommer i nästa nummer av vår
tidning och på vår hemsida.
Innan dessa ska vi ha en sedvanlig Vesper, vi ska gå på Operan och se
Bohéme.
I februari blir det en kväll om världens modernaste kvinna, Selma Lagerlöf
och i mars ska vi ha en Frödingkväll tillsammans med Frödingsällskapet.
I april får vi besök av Kenneth Johansson, som nyligen slutat som landshövding. Han kommer att berätta om ”sitt”
Värmland – intryck och reflexioner.
I april ska vi också besöka Uppsala
och lyssna till vårkonserten med Orhpei
Drängar. Även på vårmiddagen på
Gubbhyllan kommer en f.d. landshövding att medverka, Eva Eriksson. Hon
kommer att berätta om sitt liv.
Mer information kommer i nästa
nummer av Wermländingen.
Nils Gunnar Billinger
Ordförande

Årets värmlänning 2018
Pernilla Solberg

Pernilla Solberg. Foto Lars Thorö

”Årets Värmlänning 2018 Pernilla
Solberg har gjort en enastående
prestation som ledare för ett rallycrossteam, i en global, mansdominerad och hårt konkurrensutsatt
sport. Teamet har nått segern i såväl
märkes-VM som individuellt. Att
dessutom åstadkomma detta två år
i rad är unikt.”
Så lyder motiveringen till att Pernilla
Solberg utsetts till Årets Värmlänning
2018. Bakom priset står Ahlmarks, Nya

Wermlandstidningen och Wermländska
Sällskapet i Stockholm.
Pernilla hette tidigare Walfridsson och
var en av landets bästa rallyförare i slutet
av 90-talet. Via sporten träffade hon sin
man, flerfaldige världsmästaren Petter
Solberg.
Den egna och framgångsrika aktiva
karriären är sedan länge över. Men född i
en motortokig familj, och sedermera gift
men en likasinnad norrman vid namn
Petter, med vilken hon har en om möjligt än mer bilintresserad son som heter
Oliver, har Pernilla aldrig lämnat motorsporten. Tvärtom leder hon, som sagt,
världens bästa rallycrossteam. Numera
tävlar även sonen Oliver mycket framgångsrikt.
Pernilla Solberg ingår numera i det
internationella bilsportförbundet FIA:s
off-road commission. Hon för rallycrossteamens talan i diskussionerna med
arrangörer, förbund och promotor kring
utvecklingen av rallycross-VM.
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I sitt tack för utmärkelsen vid årets
luciabal, var Pernilla optimistisk om rallycrossens framtid, trots att några sponsrande bilfabrikanter dragit sig ur sporten. Faktiskt var hon så entusiastisk att
man nästan blev inspirerad att ge sig ut
att sladda på grusvägarna…

Petter Solberg i en VW Polo under VM-deltävlingen i rallycross i Montalegre, Portugal
2018. Wikipedia Commons

Lucia träder in i salen. Foto: Lars Thorö

Årets Värmlanning Pernilla Solberg koras. Foto: Lars Thorö

Lucia 2018

Luciastipendiaterna Emelie Hebbe och Ole Aleksander Bang. Foto: Lars Thorö

Årets Lucia Caroline Rosengren trädde in i Grand Hotels Spegelsal lördagen den
15 december. Hon åtföljdes av ett Luciatåg från Adolf Fredriks musikklasser.
Björn Sandborgh presenterade Årets Värmlänning Pernilla Solberg, ledare för världen mest
framgångsrika rallycrossteam 2017.
Sällskapets ordförande Nils Gunnar Billinger överlämnade Luciastipendiet till Ole Aleksander
Bang och Emelie Hebbe. De bjöd på – vad annars? – ett potpurri ur Värmlänningarna, där de
2018 medverkat som Erik och Anna i Ransäter.
Hanna Sjöstedt, förste kurator vid Värmlands nation i Uppsala, rörde alla med sitt tacktal.
Berit Högman, landshövding i Västerbotten men värmländska, avlevererade en bejublad hälsning från hembygden.

2/3 av The Hebbe Sisters.

Berit Högman.

Sommarresa
till Dalsland

Sommaren 2017 besökte Wermländska Sällskapet Finnskogscentrum i Norra Värmland och
en av de större Finngårdarna.
Sommaren 2018 gick sommarresan till Östra Värmland
där berättelsen om järnhanteringen stod i fokus.
Sommaren 2019 kommer
Wermländska Sällskapet att
besöka Dalsland.
Vi kommer i nästa nummer att presentera ett detaljerat program och
uppgifter om hur vi kan samåka och
var det finns möjligheter till övernattning. Upplägget är som tidigare i år; vi betalar själva eventuella
inträden och måltider. I övrigt inga
avgifter.
Mer information kommer.
Välkomna!

Hänt under HÖSTEN
Lilla Lucia 2018

Foto: Gunnar Nyhäll

En stämningsfull inledning på julfirandet var Lilla Lucia i Ansgarskyrkan på Lidingö. Årets Luciatåg kom
från Lidingö Kulturskola och leddes av
Anneli Johansson. De kära gamla julsångerna klingade vackert i kyrkan.
Vi fortsatte med att äta en jultallrik
som var mycket uppskattad. Till kaffet
fick vi lyssna på sång och musik av elever
från musikskolan. Det var en varm och
gemytlig stämning, mycket prat och
många glada skratt hördes under kvällen.

En spännande kväll om
diplomati
Om hela sin långa diplomatiska karriär
berättade Kristinehamnssonen ambassadör
Rolf Ekéus vid en sammankomst i oktober.
Mest uppehöll han sig vid sina fredsmäklande insatser i mellanöstern under åren
kring sekelskiftet. Vi fick höra intressanta
och delvis thrillerartade berättelser om både
försiktigt diplomatiskt tassande och hårdare
bandage vid hans kryssande mellan olika
mer men ofta mindre pålitliga aktörer i
denna del av världen, framför allt i Irak.
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Selma Lagerlöf
– Sveriges modernaste kvinna
Ett samtal mellan Inger Hedin
och Anna Nordlund

OD:s Vårkonsert

Onsdag 6 febr kl 19.00
Selma Lagerlöf – Sveriges modernaste
kvinna är den mest bildrika biografi
som har getts ut om Selma Lagerlöf och
spänner över hela hennes liv. Bilderna
visar miljöerna i Värmland där Selma
väste upp. Men också det Stockholm där
hon växte till författare, Dalarna där hon
bodde stora delar av sitt liv, samt förstås
alla de resor hon gjorde ut i Europa och
till Orienten.
Medryckande och initierat berättar
litteraturvetaren och Selma Lagerlöfexperten Anna Nordlund historien om
Sveriges på sin tid modernaste kvinna.
Bildredaktör är Bengt Wanselius som
tidigare gjort den prisbelönta Strindbergs världar.
Selma Lagerlöf var alltid i frontlinjen.
Redan i början av 1900-talet propagerade hon för kvinnlig rösträtt. Hon valde
att leva i kärleksförhållanden med vem
hon själv ville oavsett dåtidens konventioner. Hon köpte in sig i ett filmbolag
och behärskade snabbt svensk filmindustri. Hon insåg direkt radions möjligheter att sprida sina verk. Hon blev den
första kvinnan i Svenska Akademien,
den första kvinnan att tilldelas Nobelpriset i litteratur och var en av de första
svenska författarna med internationell
stjärnstatus.
Även bilderna blev en framgångsfaktor. Selma fotograferades i sitt hem, med
sin familj, på resor och vid tillställningar
klädd i moderiktig klänning, och bilderna spreds över världen. I denna bok
visas drygt 200 av dessa bilder och även
flera hittills opublicerade och privata.
Anna Nordlund är lektor vid Uppsala universitet, där hon disputerade
2005 på den uppmärksammade avhandlingen Selma Lagerlöfs underbara resa
genom den svenska litteraturhistorien.
Hon har därefter arbetat med vetenskaplig utgivning av Selma Lagerlöfs
verk, forskat om hennes betydelse för
den svenska stumfilmen och producerat
läromedel kring författarskapet. Hon har
även en bakgrund som journalist. Sedan
2015 sitter hon i Mårbackastiftelsens styrelse.

i Uppsala Universitets aula
Lördag 27 april kl 15.00

Anna Nordlund.

Tid: Onsdag 6 februari kl 19.00
Plats: Katarina Kyrka Samlingssal,
Högbergsgatan 13.
Resväg: Närmaste tunnelbanestation är
Slussen eller Medborgarplatsen. Sedan
är det ca 5 min promenad upp till Katarina Kyrka och Högbergsgatan 13.
Kaffe 120:Betalning med swish: 1232168854
Bindande anmälan till klubbmästaren Hans A Olofsson senast den 1
februari 2019.
Anmäl dig gärna med mail till:
hans.a.olofsson@gmail.com eller
ring 070 511 14 17.

Vårsupe
Gubbhyllan Skansen
Onsdag 22 maj
Mer information kommer i nästa
nummer.

Gubbhyllan Skansen. Wikipedia.
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Orphei Drängars vårkonsert går
av stapeln den 27 april kl 15.00 i
Uppsala Universitets aula.
Sällskapet har tillgång till 30 biljetter i
dagsläget dock osäkert om vi kan få alla
i samma priskategori.
Ett som vanligt
varierat program
utlovas tillsammans med årets
solist Christina
Nilsson.
Under det här
året har hon rönt
stora framgångar i
sin rolltolkning av Aida i G Verdis opera
med samma namn. Hon var dessutom
solist i den stora hyllningsgalan på Göteborgsoperan i samband med firandet av
Birgit Nilssons 100-årsdag.
Under året sjöng hon också för första
gången Ariadne i Ariadne på Naxos i
Frankfurt och samma roll väntar nu I
Lausanne.
Hon har bl a fått Jenny Lind-stipendiet, Birgit Nilsson-stipendiet förutom
ett antal stipendier från Musikaliska
Akademien.
Dirigerar gör körens ordinarie dirigent Cecilia Rydinger Alin.
Tid: 2019-04-27 kl 15.00
Plats: Uppsala Universitets aula,
Uppsala
Kostnad: Kategori 1 kostar 290:- +
25:- i expeditionsavgift.
Kategori 2 kostar 200:- + 25:- i expeditionsavgift.
Betalning gäller som anmälan och biljett priset är enligt nedan.
Vilket inbetalas senast 2019-0220 på plusgiro 88 19 95-5 alt via
Swish: 1232168854 med angivande av
deltagare. Först till kvarn gäller.
Meddela ert deltagande via mail:
Klubbmästare Hans A Olofsson,
hans.a.olofsson@gmail.com
alternativt ring 0705 11 14 17

Program
under vintern 2018 / 2019
La Bohème
Kungliga Operan

Nyårsvesper
i Storkyrkan
Söndag 13 januari kl 16.00
då förutom Sällskapets även Värmlandsföreningens medlemmar hälsas välkomna! Andaktsstunden leds av diakon
Mikael Halldin. Högtidstal av Wermländska Sällskapets ordförande Nils
Gunnar Billinger. Luciastipendiaten Ole
Aleksander Bang kommer att medverka.
De som önskar delta i det efterföljande
kyrkkaffet behöver anmäla sig. Kyrkkaffe
med tillbehör intas i Grillska Huset till
en av kostnad 150 SEK.
Betalning via Pg 88 19 95-5, Swish
1232168854 alt kontant på plats. (Glöm
inte att ange namn.)
Datum: söndag 13 januari 2019
Tid: Kl 16.00. Plats: Storkyrkan.
Närmaste tunnelbanestation: Gamla
Stan.
Bindande anmälan till klubbmästaren senast tisdagen den 8
januari 2019 via kort eller mail
hans.a.olofsson@gmail.com alt
070-511 14 1).

Landshövding
Kenneth Johansson –
mitt Värmland
Tisdag 9 april kl 19.00
Den 9 april kommer f.d. Landshövdingen Kenneth Johansson på besök
till Wermländska Sällskapet. Kenneth

Avsändare:
Wermländska Sällskapet i Stockholm
c/o Solveig Thorö, Olympiavägen 34, 122 40 Enskede

Wermländska Sällskapets

Gustav Adolfs Torg, Stockholm

Årsmöte
och Frödingafton

Tisdag 5 mars kl 19.00

Måndag 18 mars kl 18.00

Vi bjuder in till en afton med Giacomo
Puccinis älskade opera La Bohème i en
uppsättning av den argentinske tenoren José Cura med nordisk touch. Här
möter vi de fyra fattiga bohémerna i en
vindsvåning i Gamla Stan, författaren
Strindberg, målaren Munch, filosofen
Kirkegaard och kompositören Grieg.
Puccini skildrar med värme och passion några unga drömmares liv och en
av operavärldens största kärlekshistorier,
den mellan poeten Rodolfo (här Strindberg) och brodösen Mimi.
2015 års Lussestipendiat Sabina Bisholt debuterade i dec 2018 som Mimi
och tisdagen den 5 mars sjunger hon
rollen mot den italienske tenoren
Andrea Caré. Dirigerar föreställningen
gör Jonathan Darlington.
I pausen bjuder vi på ett glas bubbel –
plats meddelas senare.
Obs! Begränsat antal biljetter.
Pris: 580 kr/pp
Anmälan görs till klubbmästaren senast 6 januari 2019 via mail
hans.a.olofsson@gmail.com eller
telefon 070-511 14 17.
Obs! Anmälan blir giltig först när du/
ni betalat vilket enklast görs via Swish:
123 216 8854 eller plusgiro 88 19 95-5.
Glöm inte att ange namn.
T-bana till Kungsträdgården eller buss
2 eller 76 till Karls IIX:s torg.
Välkomna!

inbjuds Du till årsmöte med
Wermländska Sällskapet.
Samma dag och samma tid men i en
angränsande lokal kommer Frödingsällskapet att ha sitt årsmöte.
Efter årsmötet kommer Wermländska Sällskapet och Frödingsällskapet att ha en gemensam Frödingafton med sång och musik och
diktläsning.
Vid årsmötet kommer också 2019 års
kulturpristagare att presenteras. Vem det
blir avslöjas i nästa nummer av Wermländingen och på vår hemsida.
Efter årsmötesförhandlingarna bjuds
alla deltagare på kaffe med bulle.
Tid: måndagen den 18 mars kl 18.00.
Plats: Katarina Kyrka Samlingssal,
Högbergsgatan 13.
Resväg: Närmaste tunnelbanestation är
Slussen eller Medborgarplatsen. Sedan
är det ca 5 min promenad upp till
Katarina Kyrka och Högbergsgatan 13.
Bindande anmälan till klubbmästaren Hans A Olofsson senast den 14
mars 2019.
Anmäl dig gärna med mail till:
hans.a.olofsson@gmail.com eller
ring 070 511 14 17.
Välkomna!

Johansson slutade sitt ämbete vid årsskiftet efter sex år i Karlstad. Han kommer
att berätta om sina erfarenheter som
landshövding och reflektera över de
framgångar och de utmaningar som
Värmland står inför.
Plats: Katarina Kyrka Samlingssal
Högbergssalen, Högbergsgatan 13
Tid: tisdag den 9 april kl 18.3
Närmaste tunnelbanestation är Slussen eller Medborgarplatsen.

Kaffe och smörgås kommer att serveras. Avgift 120 kr.
Bindande anmälan till klubbmästaren Hans A Olofsson senast
den 4 april 2019.
Maila gärna till: hans.a.olofsson@
gmail.com eller ring 070 511 14 17
Betalning sker enklast via Swish:
123 216 8854 eller plusgiro 88 19 95-5.
Glöm inte att ange namn.

www.wermlandskasallskapet.se

