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Föreningen Värmlandsarkiv (FVA) är en ideell förening bildad 1970. Föreningens ändamål är 
att främja historiskt och ekonomiskt inriktad forskning genom förvaring, vård och tillgäng-
liggörande av arkivalier från förtag och andra institutioner i Värmlands län. Föreningen skall 
också verka för att öka intresset för näringslivets arkivfrågor.

------------------------------------------

Verksamhetsberättelse 2017

ordförande
Dine Bolmstedt, Din Energi & Miljö AB

ledamöter
Sven Glans, Uddeholms AB 
Johan Asklund, Landshypotek Bank AB
Hans Hulling, Karlstads universitet
Anita Henriksson-Broberg, Stora Enso

suppleanter
Berit Sande, Föreningsarkivet i Värmland
Boo Rundqvist, Uddeholms AB
Göran Tidstam
Vakant

revisorer
Maria Agnemyr
Sofia Albinsson

revisorssuppleant
Lars Haglund
Vakant

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsåg styrelsen 1:e arkivarie Monica Dahlgren, 
Värmlandsarkiv till verkställande ledamot och adjungerade denne till styrelsen i enlighet 
med stadgarnas § 6. Vid samma tillfälle valdes Johan Asklund till vice ordförande. Monica 
Dahlgren har fungerat som föredragande och sekreterare, kassör har varit Helena Säther, 
Värmlandsarkiv.

Föreningens medlemmar inbjuds till årsmöte 2017
Fredagen den 19 majKlässbols Linneväveri, Damastvägen 5, Klässbol.10.00 Årsmöte

11.00 Rundvandring på Linneväveriet12.00 Lunch på Ka�ekvarnen
Var vänlig och meddela senast den 12 maj 
till Monica Dahlgren, Värmlandsarkiv 
om ni vill delta. 054- 701 11 56 monica.dahlgren@regionvarmland.se
Välkomna

Föreningen höll sitt årsmöte fredagen den 19 maj 
på Klässbols Linneväveri, mötet leddes av Anders 
Lund, Värmlandsarkiv. Årsmötets val av ordförande, 
styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revi-
sorssuppleant utföll enligt följande:
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Styrelsesammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret, förutom konstituerande styrelsemöte den 19 maj haft 3 
sammanträden; den 17/2 på Landshypotek Bank Karlstad, den 7/4 på Regionkontoret Region 
Värmland samt den 22/9 på Arkivcentrum Karlstad.

Ekonomi

Årsmötet fastställde bokslut för 2016 och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet besluta-
de att medlemsavgiften fortsatt skall vara 500 kronor och att även administrationskostnaden 
vid gåva/överlämnande av arkiv till Föreningen Värmlandsarkiv fortsatt skall vara 500 kronor. 
Övriga avgifter uppräknas årligen enligt KPI och ska justeras den 1 januari. Statsbidrag utgick 
under budgetåret 2017 med 149 000 kronor.

Den ekonomiska verksamheten under 2017 och ställningen vid årets slut framgår av resul-
tat-och balansräkningen (bilaga 2 och 3). Driften gav ett underskott på 74 368 kronor och 26 
öre. Föreningens egna kapital uppgick vid årsskiftet till 846 781 kronor och 6 öre.

Medlemmar och deponenter 
 
Föreningen hade vid årskiftet 64  medlemmar och deponenter (se bilaga 4)
                                       
Nya depositionsavtal
Knowit Decision AB (gallringskund)          2017-06-01 - löpande 1 år
Mårbackastiftelsen

Förnyade depositionsavtal:
Billerud Korsnäs AB Gruvöns bruk          2017-01-01 - löpande 1 år
Geijersamfundet                       2017-10-01 - löpande 1 år
Karlstads fabriks- och hantverksfören. (CG Kull)    2017-11-01 - löpande 1 år
O F Ahlmarks & Co Eftr AB                      2017-01-01 - löpande 1 år
Selma Lagerlöf-sällskapet           2017-01-01 - löpande 1 år
Stadshypotek AB / Handelsbanken          2017-01-01 - löpande 1 år
Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad                     2017-01-01 - löpande 1 år

Föreningen har under året tagit emot 11 leveranser (bilaga 5) som uppgått till 59 hyllmeter. 
14 nya arkivposter har registrerats (bilaga 6).

Föreningens medlemmar inbjuds till årsmöte 2017
Fredagen den 19 majKlässbols Linneväveri, Damastvägen 5, Klässbol.10.00 Årsmöte

11.00 Rundvandring på Linneväveriet12.00 Lunch på Ka�ekvarnen
Var vänlig och meddela senast den 12 maj 
till Monica Dahlgren, Värmlandsarkiv 
om ni vill delta. 054- 701 11 56 monica.dahlgren@regionvarmland.se
Välkomna
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Föreningens verksamhet
   
Styrelsens arbete styrs av ett årshjul, presenterat för styrelsen och fastställt vid styrelsemö-
te 4/7, och den årliga verksamhetsplanen som arbetas fram i samarbete med personal från 
Värmlandsarkiv.
Föreningen Värmlandsarkiv har ingen egen personal 
utan hämtar resurser från den personal som är anställd 
av Region Värmland. Föreningens verksamhet finansie-
ras genom deponenter, bidrag från Region Värmland 
samt statsbidrag från Statens kulturråd via Samverkans-
modellen. Kulturrådets styrelse beslutar om fördelning 
av statliga medel till regional kulturverksamhet, där Re-
gion Värmlands kulturplan utgör underlag för statens 
bidrag.

Kontakten med andra regionala näringslivsarkiv upp-
rätthålls särskilt genom samverkansorganisationen Nä-
ringslivsarkivens förening NAF i vars styrelse Anders 
Lund är ordinarie ledamot. Föreningen är också medlem 
i NLA Näringslivets arkivråd samt FEAM Föreningen 
Enskilda Arkiv Mellansverige, där Anders Lund ingår 
som ordinarie styrelseledamot och Monica Dahlgren 
som suppleant.

Från Värmlandsarkiv har Monica Dahlgren, Anders 
Lund och Helena Säther under året medverkat vid de två 
årliga Samverkanskonferenserna som anordnas av Regi-
on Värmland samt arbetat med verksamhetsredovisning 
till Statens Kulturråd.

Utifrån föreningens verksamhetsplan har under 2017 en 
presentationsbroschyr för Föreningen Värmlandsarkiv – 
Värmlands Företagshistoria producerats.

Föreningen har också påbörjat arbetet med en hemsida 
som nu finns tillgänglig på http://www.varmlandsforetagshistoria.se

Hemsidan vänder sig i första hand till företag i Värmland men är också tänkt som en introduk-
tion, för forskare och andra intressenter, till näringslivsarkiven.

Monica Dahlgren har tillsammans med arkivarie Elin Furu besökt Mårbacka samt Billerud 
Korsnäs, Grums, för att informera om föreningen och Värmlandsarkivs arbete och uppdrag.
Monica Dahlgren har också tagit emot besök på Värmlandsarkiv av Carlstads-Gillet, Outo-
kumpu och Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad.

Monica Dahlgren har haft en presentation av föreningen och dess syfte för Region Värmlands 
regionstyrelse. 
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Arbetet med att digitalisera mikrofilm från den avvecklade verksamheten i Kristinehamn, 
har fortsatt under 2017. De arkiv (delar av) som digitaliserats under 2017 är; 

• Persbergs Grufve AB
• Kristinehamns läroverks handskriftssamling

Värmlandsarkivs bokbinderi har tillverkat specialförpackningar till Löfbergs arkiv.

Konsultuppdrag hos deponent gällande ordnings-och förteckningsarbete har utförts 
(påbörjats), av Värmlandsarkivs personal;

• Stora Enso, Skoghall
• Löfbergs
• Selma Lagerlöfsällskapet
• Stiftshistoriska Sällskapet i Karlstad

Värmlandsarkivs organisation och verksamhet 

Region Värmland är Värmlandsarkivs huvudman och har uppdraget som regionarkiv. Värm-
landsarkiv består av tre avdelningar Ledning och Stöd, Logistik och produktion och Forsknings- 
och myndighetsservice. Värmlandsarkiv har utöver uppdraget från Föreningen Värmlandsarkiv 
även uppdrag som Landsarkiv för Värmlands län genom avtal med Riksarkivet.

Personal     
Värmlandsarkivs personal var 2017 följande (heltid om inte annat anges) 

Arkivchef  Anders Lund
1:e Arkivarie Monica Dahlgren
1:e Arkivarie Petra Berglund
1:e Arkivarie Jan Löfgren
Arkivarie Anneli Bihl
Arkivarie Kristina Hellberg (60%) tom 170731
Arkivarie Maria Olofson
Arkivarie Lisa Marie Monsén (föräldraledig)
Arkivarie Magnus Hakala
Arkivarie Elin Furu
Arkivarie Martha Jansson
Arkivarie Björn Midböe from 170901
Arkivarie Helen Sperens tom 170228
Arkivhandläggare Ingela Bäckman tom 171231
Arkivhandläggare/ IT-samordnare Karin Wiik tom 170831
Arkivassistent Ann-Cathrine Bolund 
Arkivassistent Ola Lundström (50%)
Arkivassistent Eva-Gullan Näsström
Arkivassistent Anders Wennerström
Arkivassistent Maria Philström (75%)
Arkivpedagog Olle Nilsson
1:e Bokbindare Kristine Novika Svensson 
Koordinator Helena Säther (60%)
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Tillgängliggörande

Ett omfattande arbete sker kontinuerligt för att öka sökbarheten och därmed användandet 
av Värmlandsarkivs mottagna arkivbestånd. Arbetet med att tillgängliggöra samtliga arkiv i 
Nationella Arkivdatabasen, NAD, som påbörjades 2013 har fortsatt under 2017 i arbetet ingår 
också att datera arkiven, mäta upp hyllmeter och att registrera så kallade auktoritetposter för 
att göra sökbarheten bredare och säkrare.

2013

       

2017

Tillhandahållande
Under året noterades 4 110 besök på Arkivcentrum, Värmlandsarkiv tog fram 2 982 arkivalier 
och hanterade ca 4000 förfrågningar. 
  

Antal arkiv Andel arkiv daterade Andel arkiv som
saknar omfång i hm

Andel arkiv som 
saknar koppling till 

arkivbildarpost

2 242 23 % 88 % 49 %

Antal arkiv Andel arkiv daterade Andel arkiv som
saknar omfång i hm

Andel arkiv som 
saknar koppling till 

arkivbildarpost

2 375 6,78 % 3,1 %
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Utställningar

Under sommaren 2017 har Värm-
landsarkiv presenterat en utställning 
i kvarteret Almen i Karlstad, där har 
man återskapat en nödhjälpsostad 
som den kan ha sett ut efter den stora 
branden i Karlstad 1865. Utställningen 
visades och sköttes av fyra feriearbe-
tande ungdomar. 780 personer besökte 
under fem veckor i juni och juli utställ-
ningen som planeras att genomföras 
även under 2018.

Under året har en omarbetning och nysatsning av Värmlandsarkivs interaktiva produktion om 
kvarteret Mercurius i centrala Karlstad genomförts. I det nya köpcentret i kvarteret finns nu 
läsplattor att låna på två av köpcentrets caféer. I läsplattan kan man följa kvarterets utveckling 
under de senaste 100 åren.

Utställningen ”Slöjd i juletid”, producerad av Region Värmlands slöjdkonsulent Carina 
Olsson, visades på Arkivcentrum under december månad.

Arkivens Dag

Arkivens Dag, den 11 november, genomfördes 2017 i Karlstads kommunarkivs nya lokaler i bib-
liotekshuset Karlstad, Anders Lund, Jan Löfgren och Olle Nilsson från Värmlandsarkiv deltog.

Programverksamhet

Under 2017 har Värmlandsarkiv tillsammans med övriga arkivinstitutioner på Arkivcentrum, 
Värmlands släktforskarförening, Folkuniversitetet, Värmlands museum samt Nätverket för 
Karlstads Historia genomfört programverksamhet med föreläsningar som under året lockat 
närmare 1 000 besökare. Under året har bl.a följande genomförts;
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• Arkiv Digital – nyheter m.m
Niklas Hertzman, VD, Malmö

• Genny – ett nytt släktforskningsprogrem pesenteras
”Alster-Olle” Andersson, Karlstad, eldsjälen bakom bildsajten ”Wermlandsbilder”

• Hur man skriver en bok. Fakta eller fiktion?
Jan R Ohlson, författare, Karlstad

• DIS, Disgen, Disbyt m.m.
Bengt Salander och Bengt Hammarström från DIS Bergslagen

• Värmland – Flyktingtrafiken 1940-1945
Kjell Gustafsson, journalist, Karlstad

• ”Globen med Tycho Brahe i Ulvsby – rent av en världssensation?”
Erik Bengtsson, författare, Karlstad

• Gruvdriften i Filipstads Bergslag
Gruvhistoriker Jan Kruse, Filipstad

• ”Hertigdömets Karlstad” En by, med fler djur än människor, har fått stadsrättigheter
Bengt Schüllerqvist, professor emeritus i historia, Karlstad

• C.A.Gottlunds resor i Finnbygderna omkring 1820
Niclas Persson, ordförande i Solör-Värmland Finnkulturförening, Torsby

• Om forskning i resandesläkter
Bo Lindwall, forskare och författare, Södertälje

• von Schéeles värmländska elementarskola – Bergsskolan i Filipstad
Landstingsarkivet berättar

• På jakt efter glömd kvinnohistoria
Performancegruppen OTALT, Arvika

• Järnets väg
Kurt Eriksson, Kristinehamn

• Antibiotikaresistenta bakterier – rör det mig och vad kan jag göra?
Lars Blad, biträdande smittskyddsläkare i Värmland

• Nyheter inom DNA-forskningen
Peter Niwong, Sveriges släktforskarförbund

 
• Smedforska

Örjan Hedenberg, Föreningen för smedsläktforskning

• Källkritik och källhänvisning
Mikael Lundholm, professor, Stockholm

• Soldatforska
Mats Johansson, Kil

• Landstingets arkiv i släktforskningen
Henrik Landtmanson, arkivarie

• Karlstad från brand till brand 1719-1865
Bengt Schüllerqvist, professor emeritus i historia, Karlstad

• Värmlands museums bildarkiv
Lars Sjökvist, fotograf, Värmlands museum

8
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Stadsvandringar
Värmlandsarkiv har även under 2017, för att på ett verklighetstroget och pedagogiskt sätt lyfta 
spännande och viktiga historier ur de Värmländska arkiven genomfört två stadsvandringar i 
Karlstad, ”Go`middag herr Furugård”. Vandringen genomförs i Karlstad och berättar om 
Värmland under andra världskriget 1939-1945. Den är helt baserad på historiska dokument ur 
arkiv som förvaras vid Värmlandsarkiv. Personerna som gestaltas av personal vid Värmlands-
arkiv och Föreningsarkivet i Värmland har alla funnits i verkligheten.

Varje medverkande har fått en särskild rollbeskrivning samt ett manus som övats in. Kostyme-
ringen är till största delen i original från 1930- och 40-tal. 

Även en film har producerats på ämnet och beskriver lite om vad som händer under stadsvandringen

Verksamhet riktat mot barn och unga

Värmlandsarkiv valde att inte gå vidare med 
det EU-projekt som tog sin början under 
2016. Detta projekt skulle öka intresset och 
kunskapen om arkiv hos barn och unga i 
skolåldern. Värmlandsarkiv har nu i stället 
valt att arbete med ”Tidsresan 2.0” som är 
tänkt som en förlängning av den nuvaran-
de tidsresan för att nå barn och unga i hela 
länet. Tanken är att skapa utbildningsmate-
rial kombinerat med en digital upplevelse. 
Ett samarbete sker med en lokal aktör för 
spelutveckling och en första workshop har 
genomförts hösten 2017.
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Tidsresan för skolelever i Värmland har ge-
nomförts även under 2017.

Denna upplevelse tar eleverna tillbaka till 1865, 
året då nästan hela Karlstad brann ner till grun-
den. Med karaktärer funna i arkiven, tidsenliga 
kläder och föremål kan vi ge barnen en auten-
tisk upplevelse som med hjälp av flera sinnen 
tar dem tillbaka i historien. Hur levde man i 
Karlstad efter den stora branden? Hur såg man 
ut och vad sysselsatte man sig med? Och vem 
startade egentligen branden.

Även en film, som är en introduktion till ”Tids-
resan”, har producerats av Värmlandsarkiv.

Aktiviteter för skollovslediga barn har genomförts vid vid flera tillfällen. På Värmlandsar-
kivs bokbinderi har barn kunnat både sport-och höstlovspyssla tillsammans med vår populära 
bokbindare Kristine. Där har man på ett enkelt och roligt sätt fått kunskap om och hur man 
kan använda och skapa med papper och bland annat fått göra sin egen bok. Bokbinderiet har 
också medverkat vid bokfestival anordnad av Region Värmland som genomfördes på Nöjes-
fabriken under två dagar.

Under 2017 genomförde Värm-
landsarkiv även en spännande spök-
vandring på Arkivcentrum där besö-
kande barn och föräldrar fick träffa 
spöken ur arkiven som berättade 
sina historier som alla finns bevara-
de i våra arkiv.
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Medlemmar och deponenter 2017-12-31    Bilaga 4  

                                                       
O.F Ahlmark & Co eftr AB (m,d) 

Akzo Nobel Base Chemicals AB (m,d) 

ALMI Företagspartner Värmland AB (m,d) 

Barilla/Wasabröd AB (m,d) 

Bergvik Skog AB (m,d) 

Billerud KorsnäsAB (m,d) 

Brandskyddsföreningen Värmland (m,d) 

Canal Digital (m,d) 

Carlstads-Gillet (m,d) 

CP Kelco (d) 

Din Energi och Miljö Sverige AB (m) 

Ebba Wester Persson (m,d) 

Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen AB (m,d) 

Fortum Sverige AB (m,d) 

Geijersamfundet (m,d) 

Geijerskolan (m) 

Gribäck Business Control AB (d) 

Handelskammarföreningen för Värmland (m,d) 

Huzells i Karlstad AB (m) 

Innospec Ltd (m,d) 

Karlstads fabriks- och hantverksförening (m,d) 

Karlstads kyrkliga samfällighet (m,d) 

Karlstads stiftsstyrelse (m,d) 

Klarälvens vattenråd (m,d) 

Klässbols Linneväveri AB (m) 

Knowit Decision AB (d) 

Landshypotek Wermland (m,d) 

Lantmännen (m,d) 

Länsförsäkringar Värmland (m,d) 

Löfbergs lila AB (m,d) 

Arla Foods (Milko) (d) 



Mölnbacka (d) 

Nordea (m,d) 

Nordic Paper Bäckhammars bruk AB (m,d) 

Outokumpu Stainless AB (m,d) 

AB Previa (d) 

Rottneros Bruk AB (m,d) 

Scalateatern (m.d) 

Sveriges djurbönder Ek för (Scan AB) (m,d) 

Scana Steel Björneborg AB (m,d) 

Selma Lagerlöfsällskapet (m,d) 

Skandiamäklarna (m,d) 

Slottsbrons hembygdsförening (d) 

Statshypotek AB/Handelsbanken (d) 

Stiftelsen Greta och Svante Påhlsons minne (d) 

Stiftelsen för Pauvres Honteux i Karlstad (m,d) 

Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad (m,d) 

Stora Enso Skoghall AB (m,d) 

Stora Enso Skog AB (m,d) 

Stora Enso Timber (m,d) 

Structo Hydraulics AB (m,d) 

Swedbank (m,d) 

Uddeholms AB (m,d) 

VMF Qbera (m,d) 

Svensk HandelVärmlands-Dalslands Service AB (m,d) 

Voestalpine Precision Strip GmbH (m,d) 

Värmlands Folkblad AB (m,d) 

Värmlands Kreditgarantiförening (d) 

Värmlands åkeriförening (m) 

Värmlandskooperativen (m,d) 

Värmlandstrafik AB (m,d) 

Wikus (d) 

Öhrlings PWC (m,d) 

Ögoncenter (m,d) 

 



Leveranser 2017    Bilaga 5 

 

SkandiaMäklarna (2 leveranser) 

Selma Lagerlöf-sällskapet 

Knowit 

Löfbergs arkiv 

Mårbacka gård 

Stiftelsen Storkyrkobrinken 

Stiftshistoriska sällskapet 

Handelskammaren Värmland 

Karlstads spinneri och väfveri AB 

Eda Glasbruk, Eda sockens brandstodsbolag och Eda sockens enskilda Brandstodskommitté 

 

 



Registrerade arkivposter 2017    Bilaga 6 

 

Nils Lindahls personarkiv 

Dalälvarnas flottningsförening 

Brödbölsvassdragets 

Fallesflötningsforening 

Borgviksälvens flottningsförening 

Kvarnedsälvens flottningsförening 

Lisa Mölleruds släktarkiv 

Knowit Decision, Karlstad 

Stiftelsen Domkyrkobrinken 

Biskop J.A. Eklunds samlade skrifter 

Wikus Nordic AB 

Harry Nybergs samling 

Mårbacka gårds arkiv 

Curt Malmros samling 

 
 

 

 
 
 
 

 




