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Nu går mycket i 75-årsjubileets tecken …. 

Arbetsgruppen för jubileet som består av Margareta Widstrand, Lena Agnred, Roger Carlsson och 

Anders Frisk jobbar på. Skrivaren och jag förbereder för att få bidrag för att täcka våra extraordinära 

kostnader. Hur vi lyckas vet vi inte ännu.  

Exakt hur vi firar, kommer vi att skriva i inbjudan i tidningen. Vi kan väl ändå tala om att vi även skall 

ha ett årsmöte den 13 april och det håller vi på Residenset.  

Men till det som hänt sedan sist! 

För att minska våra kostnader har vi nu hämtat allt material på Värmlandsarkiv och placerat en del i 

Karlstads arkiv i bibliotekshuset. Vi fortsätter att sortera och kan konstatera att vi har ganska gott om 

plats i kontoret, så att en hel del kommer att få plats där. Vi har fått råd av Monica Dahlgren på 

Värmlandsarkiv och kommer till stor del att följa vad hon föreslagit. En bok av varje av Gillets 

skriftserie har vi för avsikt att placera i arkivet i biblioteket. I övrigt har vi ett kassaskåp i vårt kontor 

där vi kan förvara vissa saker av värde. Våra bilder finns nu digitaliserade och kommer att bli 

tillgängliga via vår hemsida. Det finns också bilder, som är Gillets på Sofi-databasen via 

Värmlandsarkiv. Jag skall återkomma till våra bilder strax! 

Vår hemsida kommer efterhand att fasas över till en ny plattform och avsikten är att den skall vara i 

funktion på nyåret. GÖRAN BERG!!!!! 

Under hösten har vi haft ett Pub-Gillet. Avsikten var att vi skulle få höra om Karlstads broar, men den 

personen, som skulle berätta om dem var tvungen att lämna återbud i sista minuten. Genom ett 

rådigt ingripande av vår skrivare, Lennart Hellqvist, fick vi ändå ett mycket intressant föredrag om en 

annan sorts bro – luftbron via helikopter i sjukvårdens tjänst. Det var Lennart Hellqvist och Gunnar 

Blomquist, chef för Kommunalförbundet svensk Luftambulans, som berättade om 

ambulanshelikoptrarna. En information, som alla tyckte var mycket intressant och som borde föras ut 

till allmänhetens kännedom. 

Än en gång har Marie Aakre och Erik Bonde gjort det! Det vill säga en fantastisk tidning. Jag säger inte 

mer – den talar för sig själv och är redan mycket efterfrågad. 

På tal om tidningen, så hoppas jag att det efter hand kommer att fungera med att vi bjuder in till Gille 

på det viset vi gjort de senaste åren via tidningen. Här kommer vi också att anmäla att man skall 

betala sin medlemsavgift. I år skall vi skicka ut en påminnelse, men framöver blir det inte så. Då 
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kommer det att stå i tidningen när betalning av årsavgift skall ske. Dessutom kommer vi att utnyttja 

vår hemsida till så mycket som möjligt när det gäller föreningsangelägenheter. Detta är också ett led i 

att jaga kostnader! Ni skall veta att ett utskick per post till samtliga i föreningen kostar ungefär 4 

tusen kronor i porto. 

Nya stadgar presenterades på Vårgillet. Endast en synpunkt har kommit in och nu har vi alltså antagit 

stadgarna en första gång. För att de skall vara giltiga skall vi anta dem även på nästa Gille.   

Tillbaka till Gillets bilder.  

För att alla skall känna till det här finner jag det lämpligt att berätta om våra bilder: 

Vi förvaltar flera tusen bilder om Karlstad, främst gamla Karlstad. De bilder som var i Gillets ägo i 

början av 2000-talet är digitaliserade av Värmlandsarkiv i Sofidatabasen. Detta har gjorts av en 

person som heter Börje Holmén, men mer vet vi inte. Hur och exakt när bilderna överlämnades till 

Värmlandsarkiv kan vi idag inte säga. Jag har försökt att få tag på fakta men ingen vet och jag finner 

det inte meningsfullt att borra mer i detta. Sofidatabasen finns numera på Värmlandsarkiv, men den 

kompletteras inte. Värmlandsarkiv skall inte handha databaser utan de hänvisar till respektive 

bildägare. Sålunda har vi i Gillet nu genom Ulf Lagerbecks, Börje Nygrens och Carl-Fredrik Dahlströms 

försorg katalogiserat och skannat så gott som alla fotografier som Gillet har. Dessa bilder kommer att 

läggas ut på vår hemsida snarast. 

Originalen till det digitaliserade materialet som hör till Sofidatabasen finns numera i arkivet i Karlstad 

på bibliotekshuset. Bilderna är placerade i plåtlådor. De ligger i syrafria kuvert och är numrerade och 

har samma nummer som bilden inuti. Till numreringen hör ett register i pärmar, som står alldeles 

intill plåtlådorna. Vi i Gillet kommer inte att göra något åt dessa bilder även om nummerregistret 

förefaller något märkligt, så finns det ingen anledning att rubba det, eftersom det också hör ihop 

med Sofidatabasen. I princip gäller också, att eftersom bilderna är digitaliserade, så är de 

ursprungliga bilderna överflödiga. Vi anser dock att dessa skall sparas för framtiden. 

Originalen till Sofidatabasens bilder blev alltså katalogiserade och placerade i plåtlådor och sedan 

inlåsta i ett klimatarkiv i berget på Zakrisdals industriområde. För detta fick Gillet betala 14000 

kronor per år utan att ha del i beslutet. Genom att vi nu har placerat bilderna i Karlstads arkiv får vi 

en mycket lägre kostnad. 

När de bilder som kommer att ligga på vår hemsida är ordnade i kuvert med nummer så skall även de 

placeras i arkivet i bibliotekshuset. Ulf Lagerbeck håller på med detta arbete. 

Efter hand kommer vi att placera ytterligare material i Karlstads arkiv och jag kommer att få skriva på 

ett kontrakt om detta. Dessutom kommer vi att besluta om vilka personer som skall ha tillträde till 

vårt arkiv. Det kommer inte att bli så att vem som helst skall kunna gå in i dessa lokaler. Skulle man 

ha ett ärende dit, så får någon behörig gå med och introducera personen. 

 

  

 


