
Arkivens Dag
Lördagen den 11 november 2017

Kommunarkivet 
Bibliotekshuset

kl 11:00 - 15:00

Välkomna!

Arrangörer för Arkivens Dag 2017

Karlstads Kommunarkiv
Föreningsarkivet i Värmland
Landstingsarkivet i Värmland

Värmlandsarkiv
Karlstads Stadsbibliotek

Värmlands Släktforskarförening
Karlstads Hembygdsförening

Väse Hembygdsförening
Carlstads-gillet



11:00 Officiell invigning av Kommunarkivets lokaler
Invigningstal av Johanna Larsson, Kultur- och fritidsnämndens 
och Arkivmyndighetens ordförande.

Föreläsningar i Karlstadsrummet
11:30 Karlstad förr och nu
Lennart Fernqvist berättar och visar bilder från Karlstad.

12:30 Agent 009 med rätt att kolla  
Karlstads kommuns propagandafilm från 1990 med Ulf  
Brunnberg i huvudrollen - en ”kalkonfilm” som totalsågades av 
VF:s recensent!

13:30 En botanisk trädgård under Karlstads 1900-tal 
-  ett botaniserande bland flera källor
Mats Ekholm och Kerstin Lindvall berättar om botaniska träd-
gården på Romstad. Spåren efter Levin Rydéns märkliga skapelse 
i Karlstad.

14:30 Släktforskning – så hittar du dina rötter
Britt-Marie Johansson, Värmlands släktforskarförening, berättar 
hur man börjar släktforska.

Visning av kommunarkivet
Arkivet visas vid tre tillfällen under dagen, kl 12:05, 13:05 och 
14:05. Biljetter hämtas på Kommunarkivet. 
Begränsat antal platser.

Visning av bibliotekets mikrokortsläsare
Mikrokortsläsaren visas vid tre tillfällen under dagen, kl 12:05, 
13:05 och 14:05. Släktforskaravdelningen plan 2.

Den 11 november inviger vi kommunarkivets nya lokaler 
och firar Arkivens dag!

Vi firar på flera platser i Bibliotekshuset.
Entréplan: Karlstadsrummet, Karlstads kommunarkiv 
och entréhallen. 
Plan 2: Stadsbiblioteket släktforskaravdelning.

Under dagen kan du:
• Besöka Kommunarkivets nya fina lokaler. 

• Se utställningar. I år med fokus på Karlstad i det nya Karl-
stadsrummet. Ett flertal lokala föreningar har egna utställ-
ningar där de visar upp sin verksamhet.

• Prova på att få hjälp med släktforskning. Värmlands Släkt-
forskarförening finns på bibliotekets släktforskaravdelning 
och hjälper dig att komma igång.

• Gå på föreläsningar.

• Få en demonstration av bibliotekets moderna mikrokorts- 
läsare med möjlighet att spara filer på USB.

• Besöka de olika arrangörernas bok- och informationsbord.

• Gå en tipspromenad för små och stora besökare.

• Mingla.


