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Bilder från jubileumsfirandet den 14 juni. Fotograf: Ola Lundström.

Jubileumsfirande på Arkivcentrum!
Den 14 juni var det stort kalas på Arkivcentrum! Vi passade på
att fira både att Riksarkivet fyller 400 år och att det är 20 år
sedan invigningen av Arkivcentrum Värmland. 

 

Firandet inleddes med bubbel, snittar och mingel. Därefter var
det föreläsningar, musik och tal av bland andra riksarkivarie
Karin Åström Iko, i den för dagen pyntade och ommöblerade
forskarsalen. Dagen avslutades med att besökarna fick gå runt i
huset och bl.a. se film, prata med Värmlands
Släktforskarförening, titta in i bokbinderiet, se våra utställningar
och få en guidad tur i ett av våra arkivmagasin. 

 

Den 16 oktober 1618 antogs Axel Oxenstiernas kansliordning
som Riksarkivet spårar sitt ursprung till. En särskild sekreterare
med ansvar för ”riksens archivum” skulle enligt kansliordningen
utses. Detta blev starten till vad som med tiden skulle utveckla
sig till ett svenskt nationalarkiv. 

 

Hösten 1998 flyttade Värmlandsarkiv, Föreningsarkivet i
Värmland (dåvarande Folkrörelsernas arkiv), Emigrantregistret
och Landstingsarkivet in i den nyrenoverade gamla
seminariebyggnaden på Marieberg, för att samverka under ett
tak i det nya Arkivcentrum Värmland.

Arkiv400

Arkivcentrum, i väntan på gästerna.
Fotograf: Magnus Hakala.

Sommar i kvarteret Almen

Värmlandsarkiv bjuder i sommar
åter in till visning av hur en
nödhjälpsbostad såg ut vid tiden
efter branden 1865.
Sommararbetare guidar och
berättar om livet i Karlstad i mitten
av 1800-talet. Rummet som ligger
i Kvarteret Almen är öppet för
allmänheten, vardagar 12:00-
16:00 mellan 2 juli och 10 augusti.

Varmt välkomna!
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Bilder från renovering, inflyttning och invigning 1997-1998. Fotograf: Börje
Holmén.

Huset - från folkskoleseminarium till
arkivverksamhet
Värmlandsarkiv flyttade in på Arkivcentrum 1998 och lämnade
de tidigare lokalerna i gamla badhuset. Samtidigt levererades
statligt arkivmaterial från Landsarkivet i Göteborg.

 

Huset som Värmlandsarkiv tillsammans med övriga
arkivinstitutioner flyttade in i, invigdes redan år 1923 och
byggdes för att husera Folkskoleseminariet i Karlstad. En del
förändringar har skett sedan dess och innan invigningen 1998
renoverades byggnaden. Golven förstärktes med nya bjälklag för
att kunna bära upp de nya hyllorna med arkivmaterial. De
föreläsningssalar där det en gång i tiden myllrade av elever, har
mörklagts för att arkivhandlingarna ska trivas och luftfuktighet
och temperatur hållas på jämn nivå.

 

Arkitekten hette Bror Almquist. Att han tidigare ritat och uppfört
flera kyrkor, exempelvis Grava och Forshaga kyrka, kan man se i
arkitekturen. I Läsesalen som på folkskoleseminariets tid
tjänstgjorde som aula finns en orgelläktare och motsatt sida av
salen påminner om koret i en kyrka.

 

Almquist var därtill inspirerad av medeltiden och renässansen
och ville att byggnaden skulle se flera hundra år äldre ut än vad
den var. T.ex. så kan man på fasaden se fönster som inte vetter
mot något rum, något som liknar ett observatorium på taket utan
möjlighet att ta sig till samt bristen på symmetri som skulle göra
att byggnaden såg ombyggd ut och därmed äldre.

Semesterhälsningar ur arkivet
”Jag undrar varför jag ej får höra från dig”, skriver en resenär på
ett vykort i Paris 1921. Det är hämtat ur en ännu oförtecknad
brevsamling på Värmlandsarkiv, som genom sina korta
meddelanden och längre mer omsorgsfullt skrivna rader vittnar
om platser, händelser och stort och smått i livet. Då som nu
avhandlas också väder och vind. Som i hälsningen från Storlien
1925 där avsändaren först ber om förlåtelse för sin långa tystnad
och sedan berättar att ”vi har bara regn och blåst och jag minns
ej när solen sken”. 

1929 kommer en betydligt muntrare palmbeprydd hälsning från

Nödhjälpsbostad i kvarteret Almen. Fotograf:
Ola Lundström.

Det var en gång ett
folkskoleseminarium...

Bror Almquist ritade huset med
gamla slott och kyrkor i åtanke.
Trots att byggnaden faktiskt är
yngre än 100 år, förvaras här idag
arkivhandlingar som är betydligt
äldre än så.

Arbetare vid bygget av folkskoleseminariet,
1923. Från Carlstads-Gillets arkiv. Fotograf:
Okänd.

Flygfotografi över folkskoleseminariet, 1925.
Från Carlstads-Gillets arkiv. Fotograf:
Okänd.

Gamla seminariets aula 1992, som senare
kom att bli Arkivcentrums forskarsal.
Fotograf: Ebba Christina Larsdotter.
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Teneriffa, dit den ”tillgivne H” farit med lastbåt från Dieppe. Där
är varmt, men charmfullt. ”Tillgivne H” tar oss sedan åter till
Sverige när denne just rest med buss från Ödeshög till Gränna, i
juli 1932. Färden spenderades bredvid en svensk-amerikan från
Seattle som ”pratade som en kvarn”. Väl framme konstaterar ”H”
att bakom Holaveden tycks världen ta slut. 

 

Vi avslutar med en ögonblicksbild från Åmål 1924 dit en
semesterfirare anlänt från en resa genom Värmland och nu
hänfört beskriver det nyss sedda landskapet som ”oförgätligt”.
Och oförglömliga blir ju också de minnen som bevaras i våra
arkiv.

Åke Hermansson. Fotograf: Okänd.

Åke Hermanssons filmarkiv
Den värmländske filmaren Åke Hermansson gick bort den 12
februari i år. Under sin levnad skapade han stora mängder film,
både på uppdrag genom sitt produktionsbolag Carlstad
Kulturfilm och under friare former i filmföreningen Forward. Åke
producerade även inslag till SVT och han efterlämnar ett rikt och
varierande filmarkiv, som nu har överlämnats till Värmlandsarkiv
av Åkes barn. 

 

Filmarkivet består av stora mängder rullfilm i 8- 16- och 32-mm
format, magnetband på kassett och en hel del tidiga
digitaliserade filmer på DVD. Att få hela denna värmländska
filmskatt ordnad och tillgänglig för forskning kräver omfattande
arbetsinsatser, men vi hoppas kunna bjuda på lite glimtar under
hösten, vartefter arbetet fortskrider!

Vykort ur ett oförtecknat personarkiv.
Fotograf: Maria Pihlström.

 

Reklambild ur Bäckers Målerifirma AB arkiv.

Glad Sommar!

Arkivcentrum Värmland har öppet
hela sommaren enligt följande: 

 

13.00-16.00 måndag
 10.00-16.00 tisdag - torsdag

 10.00-12.00 fredag

Region Värmland - www.regionvarmland.se
 Vill du inte längre ha vårt nyhetsbrev - avregistrera här. 
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