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Föreningens medlemmar inbjuds till 
årsmöte 2018 Fredagen den 18 maj
Arkivcentrum Hööksgatan 2, Karlstad10.00 Årsmöte11.00 Rundvandring12.00 Lunch

Var vänlig och meddela senast den 11 maj 
till Monica Dahlgren, Värmlandsarkiv 
om ni vill delta. 054- 701 11 56monika.dahlgren@regionvarmland.se

Välkomna      

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

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

Verksamhetsberättelse 2018
Föreningen höll sitt årsmöte fredagen den 18 maj på Arkiv-
centrum Karlstad. Årsmötet öppnades av ordförande Dine 
Bolmstedt och till att leda årsmötet valdes Anders Lund, 
Värmlandsarkiv. Årsmötets val av ordförande, styrelse-
ledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleant 
utföll enligt följande:

ordförande
Hans Hulling, Karlstads universitet 

ledamöter
Lars-Göran Jansson, Värmlands Släktforskarförening 
Dine Bolmstedt, Din Energi & Miljö
Annica Thörne, Uddeholms AB
Monica Dahlgren, Värmlandsarkiv

suppleanter
Berith Sande, Föreningsarkivet i Värmland
Göran Tidstam
Malin Sandvik, Uddeholms AB
Anita Henriksson-Broberg, Stora Enso Pulp & Paper 
Asia AB

revisorer
Lars Haglund
Kerstin Rosenberg

revisorssuppleant
Maria Agnemyr
Sofia Albinsson

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsåg styrelsen 1:e arkivarie Monica Dahlgren, 
Värmlandsarkiv till verkställande ledamot. Vid samma tillfälle valdes Lars-Göran Jansson till 
vice ordförande. Vid mötet beslutades att även arkivchef Anders Lund och koordinator  Helena 
Säther, Värmlandsarkiv, adjungerades till styrelsen. Monica Dahlgren har fungerat som 
föredragande och sekreterare, kassör har varit Helena Säther.     
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Styrelsesammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret, förutom årsmötet och det konstituerande styrelsemötet 
den 19 maj, enbart haft 2 sammanträden i mars och december. Båda sammanträdena har skett 
via mejl då det varit svårt att få ihop styrelsens medlemmar för ett personligt möte.

Ekonomi
Årsmötet fastställde bokslut för 2017 och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet 
beslutade att medlemsavgiften fortsatt skall vara 500 kronor och att även administrations-
kostnaden 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 2018 med 151 000 kronor.

Den ekonomiska verksamheten under 2018 och ställningen vid årets slut framgår av 
resultat-och balansräkningen (bilaga 2 och 3). Driften gav ett underskott på 102 154 kronor 
och 85 öre. Föreningens egna kapital uppgick vid årsskiftet till 731 103 kronor och 21 öre.

Medlemmar och deponenter  

Föreningen hade vid årsskiftet 62  medlemmar och deponenter (se bilaga 4)

Nya depositionsavtal:
Inga nya depositionsavtal har tecknats under 2018

Förnyade depositionsavtal:
Inga förnyade depositionsavtal har tecknats under 2018

Föreningen har under året tagit emot 13 leveranser (bilaga 5)  

Bland levererade arkiv kan särskilt nämnas filmaren och TV-fotografen Åke Hermanssons efter-
lämnade filmarkiv. Hermansson var under sin livstid en pionjär inom Sveriges Television. Han 
var också en hängiven värmlänning som samlade in historiskt filmmaterial från stora delar av 
Värmland.

Överlåtna arkiv: 

Edbergstiftelsen 
Scan/slakteriföreningarna.  
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Föreningens verksamhet   
Styrelsens arbete styrs av ett årshjul 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 finansieras 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 Region 
Värmlands kulturplan utgör underlag för statens bidrag.

Kontakten med andra regionala näringslivsarkiv upprätthålls 
särskilt genom samverkansorganisationen Näringslivsarkivens 
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.

Ett nytt avtal mellan Föreningen Värmlandsarkiv och Region 
Värmland, som styr ersättningen  till Värmlandsarkiv, har tecknats. 
Avtalet gäller från och med 1 januari 2019 till och med 31 december 
2021.

Från Värmlandsarkiv har Anders Lund under året medverkat vid 
de två årliga Samverkanskonferenserna som anordnas av Region 
Värmland. Monica Dahlgren har arbetat med den årliga verksamhets-
redovisningen till Statens Kulturråd.

Arbetet med föreningens hemsida, www.varmlandsforetagshistoria.se 
har fortsatt under 2018. Bland annat har en film/PowerPoint om 
Wasabröd och deras arkiv, framtagen av personal på Värmlands-
arkiv, publicerats under året. Hemsidan vänder sig i första hand till 
företag i Värmland men är också tänkt som en introduktion, för 
forskare och andra intressenter, till näringslivsarkiven. Hemsidan vill 
också informera och väcka intresse kring de viktiga näringslivsarkiven 
som finns i Värmland.

Monica Dahlgren har besökt Uddeholms AB för diskussioner kring 
framtida arkivhantering och ev. leveranser till Värmlandsarkiv.
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Konsultuppdrag hos/för deponent som utförts/påbörjats, av 
Värmlandsarkivs personal;

• Stora Enso, Skoghall
• Löfbergs
• Selma Lagerlöfsällskapet
• Stiftshistoriska Sällskapet i Karlstad
• Mårbackastiftelsen
• Carlstads-Gillet       
• Outokumpu

Enskilda arkiv förtecknade under 2018, av Värmlandsarkivs 
personal;

• Mårbacka Gård
• Nils Lindahls arkiv
• Löfbergs
• Selma Lagerlöfsällskapet
• Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad
• Bäckers Målerifirma AB
• Knappåssågen
• Marie Charlotte Dahl, efterlämnade handlingar.
• Svante Höök (arkivarie Billerud)
• Clarahälsan
• Pehr Eriksson, Talman
• Asplunds familjearkiv, Lakene, Norra Råda

Arbete med enskilda arkiv
Värmlandsarkivs bokbinderi har under året 
bland mycket annat, tillverkat måttanpassade 
boxar till Löfbergs och konserverat ett stort 
antal dokument ur arkiven Mårbacka gård 
och Karlstads spinneri och väveri.
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Värmlandsarkivs organisation 
och verksamhet  

Region Värmland är Värmlandsarkivs huvudman 
och har uppdraget som regionarkiv tom. 2018-12-31. 
Värmlandsarkiv 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.   

FoM

LoS

Personal       

Värmlandsarkivs personal var 2018 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 Maria Olofson
Arkivarie Lisa Marie Monsén
Arkivarie Magnus Hakala
Arkivarie Elin Furu
Arkivarie Martha Jansson
Arkivarie Björn Midböe 
Arkivarie Jenny Moström fr.o.m. 2018-08-20
Arkivassistent Ann-Cathrine Bolund 
Arkivassistent Ola Lundström (50%)
Arkivassistent Eva-Gullan Näsström
Arkivassistent Anders Wennerström
Arkivassistent Maria Philström (75%) 
t.o.m. 2018-09-30
Arkivassistent Johan Molander
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 fortsätter kontinuerligt. Arbetet 
innebär att ordna och förteckna arkiv från både offentlig och privat sektor samt att digitalisera 
arkivförteckningar. I arbetet ingår också att datera arkiven, mäta upp hy llmeter och att 
registrera så kallade auktoritetsposter för att göra sökbarheten bredare och säkrare.

Värmlandsarkivs bokbinderi har även 
konserverat drygt 94 000 blad, främst 
ur våra äldre statliga arkiv. Konservering 
innebär sanering och iordningställande 
för en säkrare och bättre långtidsförva-
ring av materialet. I vissa fall har även en 
säkerhetskopiering genomförts för att 
rädda delar av innehållet för framtida 
forskning.

      

Antal arkiv Andel arkiv daterade Andel arkiv som sak-
nar omfång i hm

Andel arkiv som 
saknar koppling till 
arkivbildarpost

2 242 23 % 88 % 49 %

Antal arkiv Andel arkiv daterade Andel arkiv som sak-
nar omfång i hm

Andel arkiv som 
saknar koppling till 
arkivbildarpost

2 382 6,72 % 2,9 %

2013

2018
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Arkivens Dag 
Arkivens dag genomfördes den 10 
november och årets tema var ”Fest 
och glädje”. I Samband med detta 
presenterades en utställning, fram-
tagen av Värmlandsarkivs personal, 
om Restaurang Sandgrund.

Tillhandahållande
Under året noterades ca 2 200 
besökare till Arkivcentrums läsesal, 
där  1 889 arkivalier togs fram. 
Under året har också Värmlands-
arkivs personal handlagt och 
besvarat  ca 4 000 förfrågningar 
från allmänhet, myndigheter och 
företag.
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Utställningar
Värmlandsarkivs sommarutställning i
Kvarteret Almen genomfördes för tredje 
året i rad. Utställningen visar en åter-
skapad nödhjälpsbostad som den kan ha 
sett ut efter den stora branden i Karlstad 
år 1865. Även i år visades och sköttes 
den av fyra feriearbetande ungdomar. 
Under 2018 besökte 350 personer 
utställningen.
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Riksarkivet 400 år 
Den 14 juni genomförde Värmlandsarkiv i samverkan 
med Arkivcentrum Värmland en jubileumsdag för 
att uppmärksamma  Riksarkivets 400 år-jubileum. 
Detta har under året firats stort i hela landet. Vid 
Värmlandsarkivs jubileumsdag medverkande bland 
många andra Riksarkivarie Karin Åström Iko. 
Moderator för dagen var Malte Hallquist. Arkiv-
centrum Värmland firade samtidigt 20 år. Vid arran-
gemanget deltog ett hundratal inbjudna gäster.
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Programverksamhet
Under 2018 har Värmlandsarkiv till-
sammans med övriga arkivinstitutioner 
på Arkivcentrum Värmland, Värmlands 
släktforskarförening, Folkuniversitetet, 
samt Nätverket för Karlstads Historia 
genomfört programverksamhet med 
föreläsningar som under året lockat 
närmare 1200 besökare. Under året 
har bl.a följande genomförts;   

• En historisk bildvandring i Karlstad 1868-1918
Peter Sörensen, stadsmiljödebattör Karlstad

• Gårdsforska
Gunilla Didriksson, släkt- och hembygdsforskare, Lindesberg

• Karlstad då och nu
Lennart Fernqvist från Karlstads hembygdsförening

• Bruksledningen gör historia: om och ur Uddeholms bolagsarkiv under tre sekler
Hans Hulling, doktorand Karlstads universitet

• Värmlands Sjöfartsgille
Om sjöfarten i Värmland

• Från elitidrottare till förbundsordförande
Basketlegenden Kicki Johansson intervjuas av idrottshistorikern Anders Ajaxson om 
idrottskarriären och uppdraget som Värmlands Idrottsförbunds ordförande

• Karlstad från stora stadsbranden till storkommun, 1865-1971
Bengt Schullerqvist, professor emeritus i historia, Karlstads universitet

• Forska i bouppteckningar
Elisabeth Thorsell, känd släktforskare och veteran inom den svenska släktforskarrörelsen

• Handstilar från 1600-1700-talet……
…..och hur stilen har förändrats med tiden. 
Peter Olausson, universitetslektor i historia, Karlstads universitet

• Några nedslag i värmländsk sjukvård
Fia Ewald, Karlstad

• Från husförhör till grundskola
Hur skolan utvecklats de senaste århundradena.
Mats Ekholm, professor emeritus, Karlstads univeristet

• Anna Sahlström – en modern kvinna inom konstens värld
Margareta Wallin Wictorin, universitetslektor i kulturstudier, Karlstads universitet

• Stadsträdgården – en unik oas mitt i Karlstad
F.d länsarkitekten Inger Berggrén och major Per Berggrén
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Verksamhet riktat mot barn och unga
Värmlandsarkiv valde att inte gå vidare med det EU-projekt 
som tog sin början under 2016.  Värmlandsarkiv har nu i 
stället valt att arbete med ”Tidsresan 2.0”., ett projekt som är 
tänkt som en förlängning av den nuvarande tidsresan. Med 
detta arbete vill Värmlandsarkiv nå barn och unga i hela
länet, med  syfte att öka intresset för och kunskapen om 
arkiv. Tanken är att skapa utbildningsmaterial kombinerat 
med en digital upplevelse. Ett samarbete sker med en lokal 
aktör för spelutveckling och en första workshop har genom-
förts hösten 2017.

Aktiviteter för skollovslediga barn har genom-
förts vid flera tillfällen. På Värmlandsarkivs 
bokbinderi har barn kunnat både sport-och 
höstlovspyssla tillsammans med vår populära 
bokbindare Kristine Novika-Svensson. Där 
har man på ett enkelt och roligt sätt fått 
kunskap om och hur man kan använda och 
skapa med papper. Under höstlovet fick de 
unga besökarna prova på enklare bokbind-
ning samt papperskonst i 3D. Bokbinderiet 
har också medverkat vid bokfestival anordnad 
av Region Värmland som genomfördes under 
två dagar på Nöjesfabriken i Karlstad.
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Under höstlovet 2018 genomförde Värmlandsarkiv även 
ett spännande äventyr i arkivens värld, Detektiv i Arkivet. 
Där barn, från 6 år, på ett pedagogiskt sätt med hjälp av 
material ur arkiven, fick hjälpa till att lösa detektivgåtor.

Värmlandsarkiv har under året tagit emot grupper och 
skolklasser för att informera/undervisa om våra arkiv och 
vilken information det finns att hämta i materialet.

Värmlandsarkiv har vid två tillfällen 
genomfört arbetsplatsbesök för invandrar-
kvinnor. Syftet med dessa besök har varit 
att visa arbetsplatsen och vilka arbets-
uppgifter som kan förekomma på en 
arkivinstitution


















