UR ARKIVET

Medarbetarna på Centrum för Näringslivshistoria
väljer ut sina personliga favoriter bland arkivens skatter.
SPÄNNANDE FÖRSÄKRINGSBREV
Centrum för Näringslivshistoria håller på med ett stort uppdrag att skanna och registrera Brandverkets allmänna brandförsäkringar. Bland alla tusentals försäkringar hittar vi försäkring nr 73693 Mårbacka. Den tecknades den 25 augusti
1938 i Östra Emterviks socken, Fryksdals härad i Värmlands län med underskrift av självaste doktor Selma Lagerlöf.
Försäkringen gäller i 24 år. Två år senare dör Selma, och 1944 går försäkringen över till Mårbackastiftelsen.
I försäkringshandlingarna hittar man även en enkel karta på hur husen låg. Därefter kommer beskrivning och värdering. Här kan man läsa hur husen är uppförda och inredda.
UR FÖRSÄKRING 73693:

•

Handelslokal och bostadshus, på betongsockel i tvenne våningar, varav undre våningen är uppförd av tegel,
och den övre av plank, bräder och masonit.

•

1:a våningen innehåller: förstuga med trappa till övre våning, rum för värmepannan, handelslokal,
lagerrum och lagerkällare, allt i samma plan.

•

2:a våningen innehåller hall, kök och 2 rum.

•

I undre våningen äro golven av cement, dels klädda ifö-plattor, väggarna äro putsade och oljemålade.
I rummet där värmepannan är placerad är jämtväl taket putsat.

•

I övre våningen äro väggarna i hall och kök klädda med vallbord och målade och rummen tapetserade.
Samtliga tak äro spända med papp.

•

På husets östra sida finns en veranda som sträcker sig nästan utmed husets hela längd, av stolpar och räckverk,
med golv av cement och yttertak av ikopalpapp. På västra sidan mindre utbyggnad över butiksingången,
med golv av cement och yttertak av ikopalpapp.

•

Elektrisk kraft för belysning finnes.

BILD M ÅRBACK A S TIF TEL SEN

I handlingarna finns även en beskrivning av den elektriska starkströmsanläggningen. Centrum för Näringslivshistorias
arbete med skanning och registrering av brandverkets akter har på gått under ca 1,5 år och börjar nu bli klart, vilket
innebär att materialet blir sökbart och lättillgängligt för forskare.
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