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Bästa Gillesmedlemmar! 

 

Som ny ålderman i Carlstads – Gillet vill jag först tacka Inger för hennes insats under de 

gångna 5 åren. Inte bara har hon genomfört Gillets kärnuppgifter utan också företagit 2 

flyttar, reviderat Gillets stadgar och  kommit långt med digitalisering. Då är det lätt att ta 

över. Det är också lätt att ta över när man har ett kunnigt och engagerat Gillets Råd  

och en fantastisk Gillestidningsredaktion att samarbeta med. 

 

Att bli föreslagen och vald till ny ålderman är både hedersamt, ansvarsfullt, utmanande och 

spännande. Och att få engagera sig i Karlstads utveckling ligger också nära min profession 

som arkitekt. Jag är 4.e generationen Karlstadsbo och har därmed egna minnen från början 

av 50-talet och genom äldre familjegenerationers berättelser tillbaka till 1800-talet. Samtidigt 

har jag själv fått förmånen att delta i utvecklingen och byggandet av stadens framtid.  

Minnen är historia och att det är viktigt att kunna historien för att förstå samtiden är väl känt. 

I detta ligger också mycket av Gillets uppgift; att dokumentera och presentera Karlstads 

historia och att verka för bevarande och förståelse för den historiska, arkitektoniska och 

kulturella kontinuiteten. 

 

Tyvärr har coronakrisen medfört att Vårgillet blev inställt och hur det blir med Höstgillet vet 

vi inte ännu. 

Men under tiden föreslår jag att ni medlemmar bekantar er med Carlstads – Gillets utmärkta 

hemsida www.carlstads-gillet.se . Där kan ni bl.a. under rubriken Tidskrift →KT-tidningen läsa 

många intressanta artiklar om stadens historia. Och går ni in på www.wermlandsbilder.se  

hittar ni mängder av foton från gamla Karlstad och omgivande kommuner. Där kommer snart 

också Carlstads-Gillets stora bildskatt  att finnas med. 

 

Jag önskar er alla en trevlig och frisk sommar och hoppas att vi kan träffas till hösten. 

 

Jonas Kullgren 

Ålderman 
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