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Förändrade öppettider
Nya öppettider i
forskarexpeditionen från och med
1 januari 2018
Måndagar kl 13-19
Tisdagar kl 10-16
Onsdagar kl. 10-16

Julgransprydnader anno 1927

Torsdagar kl 10-19
Fredagar kl. 10-12
Observera att vi inte har
kvällsöppet i expeditionen v. 51-1.

Diverse julartiklar ur en av Filurius kataloger

Filurius i Rämmen
Anders Gustaf "Filurius" Andersson var en gårdfarihandlare som
rörde sig i trakterna mellan Värmland och Dalarna, där han sålde
varor ur ett träskåp som han bar på ryggen. Han var verksam
från ca 1880 till 1929, och han utgick från Rämmen i nordöstra
Värmland, där de handlingar som Värmlandsarkiv idag förvarar
återfanns på en vind år 2012.
Materialet innefattar korrespondens, anteckningar, fraktsedlar,

-

God jul från trion!
Julhälsning till Nils Lindahl från
hans tre barn, "trion", julen 1937.

med mera. Dessutom finns en stor mängd kataloger och
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priskuranter som visade de varor "Filurius" beställde och sedan
gick runt mellan gårdarna och sålde. Idag kan vi ta del av

Hälsningen är hämtad ur Nils
Lindahls personarkiv.

webbhandelns enorma utbud av diverse varor, julklappen är
endast ett klick bort, men i början av förra seklet var katalogerna
och trälådan på Filurius rygg den analoga motsvarigheten!
Så här års pyntar vi också våra hem inför julen. Själva julpyntet
är ofta väldigt traditionsbundet, samma pynt återkommer år efter
år, ibland går det till och med i arv. I Stockhaus & Co. AB:s
katalog från hösten 1927 kan man se att julpyntet ter sig
tämligen likt det vi har idag, 90 år senare. Även om de vanliga
röda julgranskulorna saknas, så fanns till exempel den idag så
populära ugglan att köpa redan då. Smällkarameller, änglar,
tomtar, grisar, kulörta klockor och till och med tomtebloss
återfinns givetvis i katalogens sortiment. Allt för att sprida
julstämning i stugorna!

Julhälsning, 1937

Sagoprinsen
I "Filurius" arkiv finns detta
reklamblad för julbarnboken
Sagoprinsen. Den kunde man

Matordning för tjänstefolket, 1830

Torftigt julfirande för tjänstefolket
I den bevarade matsedeln "Mat årdning" som återfinns i Johan
Carl Garneijs handskriftsamling från 1830 framgår att pigorna
och drängarna inte hade det särskilt flådigt under julen. Vid

beställa inför julen 1915.
Omslagsteckningen är gjord av
John Bauer (1882-1918). I boken
ingick titlar som "Det röda hjärtat",
"Kungaparet och varulven" och
"Pepparkaksgubbarna i
pepparkakslandet".

själva julafton anges att "Bordet är dukat med smör (ost om man
har fins ej i år)". Vidare så antecknas det att på julaftonskvällen
får drängen en sup medan de båda pigorna bara får dela på en.
Själva juldagsmiddagen var något lyxigare då det serverades
stekt fläskstek men de både pigorna fick även då nöja sig med
att dela på en sup. Drängen fick fortfarande ha hela supen för
sig själv.

Reklamblad för Sagoprinsen, en julbok för
barn
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Hemslöjdskonsulent Carina Olsson med delar av utställningen

Julstämning på Arkivcentrum!
Från 14 december till 12 januari 2018 pågår
hemslöjdskonsulenten Carina Olssons utställning "Slöjd i juletid"
på tredje våningen på Arkivcentrum. Slöjd på hög nivå med

Julafton, Brunsbergs skogsstation, 1956

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

julstämning visas!
Med detta fotografi från
Uddeholmsbolaget AB
Skogsförvaltning, önskar vi på
Värmlandsarkiv er alla en riktigt
god jul och god fortsättning!

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