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Under 2017 uppmärksammades källmaterial om Kvinnors historia genom olika samarbeten och
publicering. Bilden visar de ledande rösträttskvinnorna i Sverige församlade i Gerda Hellbergs hem
”Villa Skogsbrynet” 1907. Från Värmland deltog förutom värdinnan, Anna Wretman Lindström,
Arvika och Ottilia Marin, Filipstad.
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FÖRENINGSARKIVET I VÄRMLAND
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2017
Föreningsarkivet i Värmland är centralarkiv för de ideella föreningarna i Värmlands län.
Under sju decennier har arkivet samlat in, bevarat, vårdat och gjort arkiven efter tusentals
värmländska föreningar tillgängliga för forskning. I dagsläget finns drygt 7 000
föreningsarkiv från alla länets kommuner förvarade i arkivet. Arkivet är en ideell förening
och består av ideella föreningar från alla tänkbara grenar av det värmländska
organisationslivet. Vid årsskiftet 2017/2018 var 182 organisationer medlemmar.
Medlemsorganisationerna får naturligtvis del av arkivets service, men det gäller också de
hundratals aktiva/levande föreningar som väljer att deponera sina handlingar i arkivet och
ha ett kundförhållande till arkivet. Trygg förvaring, registrering, detaljförteckning,
rådgivning och utbildning i arkivfrågor är tjänster som ingår i arkivets utbud. Eftersom
föreningarna tillhör den enskilda sektorn är deras arkivvård inte lagstyrd som
myndigheternas. Därför har arkivet en nyckelroll att inspirera organisationerna att bevara
sina arkiv, eftersom de är en viktig del av samhällets minne. Föreningsarkivets stadgar
innehåller en klar målsättning med insamlingsarbete och långtidsbevarande. Handlingarna
ska finnas kvar för att trygga forskning om den ideella sektorn eller som det ofta kallas,
civilsamhället. Att stimulera till användning av föreningsarkiven i olika typer av forskning
är en av arkivets basuppgifter. Och forskningsmöjligheterna är närmast obegränsade. I
Föreningsarkivet kan man studera tusentals föreningar där otaliga värmlänningar aktiverat
sig under närmare ett och ett halvt sekel. Föreningarnas arkiv är självfallet särskilt viktiga
för föreningarnas egen dokumentation och historieskrivning. Ändå är det glädjande att fler
och fler hembygdsforskare/lokalhistoriker upptäcker föreningsarkivens potential då man
kartlägger lokal historia och utveckling. Under 2000-talet har Föreningsarkivet lagt vikt vid
att marknadsföra föreningsarkiven som en guldgruva då man forskar i släkt- och
personhistoria. Samarbetet med de övriga arkiven i Arkivcentrum och Värmlands
Släktforskarförening är en viktig faktor för att nå ut till allmänheten brett. Genom
informationer, visningar, programverksamhet, arrangemang etc visar vi för allmänheten
att arkiven är för alla.
Arkivets styrelse
Sten Fransson, Arvika, ordförande
Åse Gustafsson, Karlstad, v ordförande
Elsa Hallbäck, Kristinehamn
Lena Hassellund, Kil
Viola Jansson, Karlstad
Leif Spännar, Grums
Martin Stolare, Molkom
Jan-Anders Bjursbo, Karlstad (suppleant)
Elvy Hansson, Grums (suppleant)
Fredrik Persson, Karlstad (suppleant)
Ruth Mofjell, Forshaga, hedersledamot

Mandattiden utgår
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2018
2018
2018

Revisorer
Anna-Karin Berglund, Ekshärad
Thore Jansson, Rottneros
Per Nilsson, Töcksfors (suppleant)
Kent Wallin, Kil (suppleant)

2018
2018
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2018

Valberedning
Christer Alnebratt, Karlstad
Peter Olausson, Värmlands Nysäter
Kerstin Sandbäck, Karlstad (sammankallande)

2018
2018
2018

4
Mötesverksamhet
Årsmötet i Arkivcentrum den 4 maj föregicks av att Performancegruppen OTALT från
Arvika presenterade sitt pågående grävprojekt under titeln ”På jakt efter glömd
kvinnohistoria”. Över 60 personer hade bänkat sig för att lyssna till Helene Carlssons och
Saras Falkstads spännande presentation. Arkivordförande Sten Fransson, Arvika kom med
en överraskande gåva då gruppen skulle avtackas. Lista över notiser med referat om
rösträttskvinnornas aktiviteter som varit införda i Arvika Nyheter. OTALT:s föredragning
ingick i Arkivcentrums programverksamhet, och var ett av de samarbeten som
Föreningsarkivet hade med OTALT under 2017. Övrigt beskrivs under rubriken
Forskarservice, information. Vid årsmötesförhandlingarna deltog drygt 30 personer.
Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter.
Under hösten avled mångårige styrelseledamoten Per Brunström, Karlstad. Arkivstyrelsen
minns Per med tacksamhet och beklagar djupt hans alltför tidiga bortgång.
Styrelsen har sammanträtt vid fem tillfällen under året.
Arbetsutskottet har bestått av ordförande Sten Fransson, v ordförande Åse Gustafsson,
Viola Jansson och Leif Spännar (ersättare) och har haft två möten under 2017.
Arkivchefen är föredragande och adjungerad sekreterare i styrelse och arbetsutskott.

Samverkansmodellen
För fjärde verksamhetsåret i rad har Föreningsarkivet i Värmland varit del av den s k
Samverkansmodellen. Det innebär att statsbidraget som arkivet tidigare erhöll från
Riksarkivet disponeras av Kulturrådet och överlämnas till Region Värmland för att fördelas.
Bortemot dussinet institutioner/verksamheter inom det värmländska kulturlivet med
giganterna Wermland Opera och Värmlands museum i spetsen är arkivets medtävlare om
bidragen. För att komma ifråga för statsbidrag måste Föreningsarkivets aktiviteter finnas
med i den regionala kulturplanen. Den nuvarande planen omfattar åren 2017-2020.
Under våren 2017 gjordes både kvantitativ och kvalitativ redovisning av verksamheten till
Kulturrådet. Personalen har lagt upp fasta rutiner för löpande redovisning av detaljerad
statistik som tjänar som underlag vid den kvantitativa redovisningen. Därför är den delen
av redovisningen ganska snabbt avklarad. Däremot är den kvalitativa redovisningen
mycket tidskrävande, särskilt som vissa punkter är dåligt anpassade för arkivverksamhet.
Vid tre tillfällen under 2017 deltog Åsa Vålvik och arkivchefen i möten som anordnades av
Regionens kulturavdelning. Vid ett av dessa deltog handläggare från Kulturrådet. Vid de
båda övriga träffarna diskuterades redovisningsrutiner, utvecklingsplanen för 2018 och
frågor som exempelvis tillgänglighet och möjlighet till samverkan.
Under 2017 skulle den överenskommelse som måste finnas mellan Föreningsarkivet och
Region Värmland om både skyldigheter och rättigheter revideras. Kulturchefen Ulf
Nordström deltog vid styrelsens möte i juni och informerade om procedurerna kring
statsbidragsgivningen och den överenskommelse som måste till. Styrelsen behandlade
överenskommelsen vid sitt septembermöte och gav vissa synpunkter till
kulturavdelningen. Efter en del ändringar godkändes överenskommelsen slutligt vid
styrelsemötet den 14 december. Det blev en nyttig process. Styrelsen fick inblick i att det
ställs ganska avancerade krav på arkivet, en verksamhet med rätt begränsade resurser
både personellt och ekonomiskt.
Vid Regionstyrelsens möte den 15 december hade Föreningsarkivet möjlighet att
presentera sig för ledamöter och ansvariga tjänstemän. Värmlandsarkiv fanns också på
plats och sammanlagt disponerades c a 40 minuter. Det var ett värdefullt tillfälle att
informera politikerna om det värmländska arkivlandskapet. Även om ett antal av de
närvarande ledamöterna förmodligen inte finns med i den nya Regionkommun som bildas
2019, är många fortsatt aktiva i de kommuner som arkivet söker ekonomiskt stöd från.
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Medlemmar, kunder och medlems-/kundkontakter
Alla ideella föreningar i länet kan söka medlemskap i Föreningsarkivet i Värmland. Som
medlemsorganisation har man ett antal förmåner. Det rör sig om en (1) avgiftsfri
hyllmeter, prioritering vid rådgivning, leveranser och registrerings/förteckningsinsatser.
Medlemmarna har dessutom inflytande över arkivverksamheten som att komma med
förslag till års- och medlemsmöten och nominera ledamöter till styrelsen. Under 2017 var
medlemsavgifterna oförändrat 1 200 kronor för distriktsorganisationer/motsvarande och
400 kronor för lokala föreningar. Samtliga aktiva/levande organisationer betalade under
året en serviceavgift på 150 kronor per hyllmeter för deponerat arkivmaterial.
Serviceavgiften inbegriper säker förvaring, godkända förvaringsmedel, registerhållning,
hjälp med återsökning av uppgifter, gallringsbevakning och bortforsling av utgallrat
arkivmaterial. Vid arkivleveranser debiteras en leveransavgift på 250 kronor per tillfälle.
Avgiften avser ett antal insatser som personalen gör vid leveranstillfället (registerföring,
inventering/grovgenomgång av handlingarna, uppställning i hyllutrymme, kvittering). En
första grovgenomgång (kopplad till rensning/gallring av överflödigt material) är nödvändig
för att ha kontroll över innehållet i arkiven tills de är detaljförtecknade.
Förteckningsarbetet utförs normalt inte förrän det gått en tid, eftersom inflödet av arkiv
är så pass omfattande.
I bilaga 1 redovisas de 182 organisationer/föreningar som var medlemmar i
Föreningsarkivet vid årsskiftet 2017/2018. Under 2017 tillkom en ny medlem nämligen
hembygdsföreningen Köla stämma från Eda kommun. Tre (3) medlemskap upphörde,
varav en valde att stanna kvar som kund istället.
Medlems/kundkontakter
Föreningsarkivet ger råd om arkivhantering per telefon och via e-post, genom skriftlig
information och även vid ”hembesök” hos organisationerna. Arkivets hemsida ger
organisationsfolk en del enkla, användbara tips om arkivering. Då det blir tal om större
leveranser vill arkivpersonalen gärna besöka organisationen och ge instruktioner på plats.
Det är en väl beprövad arbetsmetod som har ett klart syfte. Föreningsarkivet vill undvika
att få in mindre intressanta, gallringsbara handlingar, särskilt som hyllutrymmena krymper
betänkligt. Grundsyftet med arkivering är ju att bevara handlingar med långsiktigt
intresse. För att poängtera att så är fallet debiterar arkivet högre hyllmeteravgift för
moderna bokföringsunderlag (verifikationer etc).
Organisationerna tillhör den enskilda sektorn och således bygger deras arkivvård på
frivillighet. Personalen anstränger sig därför om att föra en dialog med föreningslivet som
bygger på förståelse och respekt. Ibland ser man nämligen kostnader för arkivering som
ett slöseri med föreningens egna medel. Det kan verkligen behövas väl genomtänkta
argument för att övertyga föreningarna om att deras handlingar är viktiga och bör bevaras
för framtiden. Det är alltid tillfredsställande då föreningsfunktionärer som varit ganska
negativa svänger och inser värdet av att bevara spännande arkivmaterial och i
förlängningen - sin egen förenings historia.
Föreningsträffar, besök, rådgivning
Den 5 oktober anordnades en föreningsträff i Arkivcentrum främst riktad till
organisationer som är kunder i arkivet. Ett drygt 30-tal föreningsfunktionärer fick enkla råd
och tips om arkivering och om leveransrutiner och vad arkivpersonalen kan ge ifråga om
hjälp på olika sätt. Vidare fokuserades på vad som blir kvar av dagens IT-baserade
information. Problematiken kring det digitala är en nyckelfråga. Man måste bli medveten
om att de lagringsmedier, molntjänster och liknande som man använder sig av kräver
ständig ”omvårdnad” för att leva vidare. Föreningsarkivet har ännu inte möjligheter att ta
emot digitala leveranser utan fortfarande är det de viktigaste handlingarna på papper som
arkiveras. Genom att ordna regelbundet återkommande informationsträffar uppdaterar
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man de ständigt växlande funktionärer som har någon form av arkivansvar i föreningarna.
Nedan redovisas ett antal informationstillfällen som arkivet genomfört tillsammans med
arkivmedlemmar och organisationer som är kunder i arkivet:
2017 var det 100 år sedan Vänsterpartiet bildades. Arkivet besökte Vänsterpartiets
expedition i början av året och under hösten då jubileumsdagen närmade sig blev
samarbetet mer konkret. Genom djupdykningar i Vänsterpartiets arkivmaterial vaskades
det fram en del spännande material som man sedan visade på sin jubileumsdag.
Även Skoghalls arbetarekommun firade sitt 100-årsjubileum och fick assistans att finna
fram ett antal affischer som sedan exponerades vid jubileumsfestligheten.
Flera organisationer har besökts på plats för att personalen skulle kunna ge råd och tips
om dokumenthantering och gallring samt förbereda inför leveranser. Således har Stora
Kils Hembygdsförening, Byggnads Örebro-Värmland, Målarförbundet avd 6, Värmlands
läns Luftvårdsförbund, Bandy-Göta, Karlstad och Broängskyrkan i Kristinehamn fått besök
av personalen.
Besöket hos Bandy-Göta resulterade i en träff på arkivet alldeles före jul. Tre f d
Götaspelare sammanstrålade med Olle Nilsson, Värmlandsarkiv och Annika Eriksson för att
identifiera bilder som just levererats till arkivet. Det var en hedervärd insats, eftersom
bildernas dokumentationsvärde ökar betydligt om man vet vad de föreställer.
I juni besökte arkivpersonalen Västra Ämterviks hembygdsförenings hembygdsgård i
Berga. Ordföranden Brita Moström tog emot, visade och informerade om verksamheten.
Det var mycket intressant att höra berättas om hembygdsivraren och skriftställaren Linus
Brodins koppling till hembygdsföreningen och hembygdsgården. Linus Brodin bodde i
hembygdsgården under sina sista år och som motprestation fick hembygdsföreningen
hans samling då han gick bort. Samlingen ifråga har sedan mitten av 1960-talet funnits i
Föreningsarkivet (tidigare Folkrörelsernas arkiv), eftersom den var så omfattande att
hembygdsföreningen inte kunde härbärgera den. Ett särskilt rum har inretts med
autentiskt möblemang och olika föremål efter Brodin. Arkivpersonalen passade på att låna
med sig ett häfte med text och bilder som Linus själv hade sammanställt 1952. Genom att
skanna detta och tillföra Linus Brodins samling blir det en fin komplettering. Samlingen
saknar nämligen det mesta av personliga handlingar om skaparen av den unika samlingen.
Vi passade också på att bjuda in hembygdsföreningen till ett ”återbesök” i
Föreningsarkivet framöver.

Lokaler och samverkan
Arkivcentrum Värmland
Föreningsarkivet i Värmland finns i Arkivcentrum Värmland i Karlstad tillsammans med
Värmlandsarkiv, landsarkiv i Värmlands län och Landstingsarkivet. Även Karlstads
kommunarkiv ingår i en mångårig samverkan kring forskarservice och utåtriktade
aktiviteter. Under året flyttade Kommunarkivet från Stadshuset vid Drottninggatan till
Bibliotekshuset och har numera kontorslokaler och arkivdepå där. Arkivcentrum Värmland
är välrustat och erbjuder besökarna en hög servicenivå. Huset innehåller en
forskarexpedition med forskarsal, arkivlokaler samt kanslilokaler för resp verksamhet. I
den gemensamma forskarsalen finns 40 platser, varav drygt hälften försedda med datorer.
Edbergssalen, som är lämpad för föreläsningar och undervisning, har drygt 60 platser i
biosittning. Högst upp i fastigheten, med en vidunderlig utsikt över Karlstad, ligger
Almqvistsalen, en samlingssal för 65 personer i cafémiljö. Under 2017 utrustades den med
projektor och duk, vilket gör salen mer användbar vid informationer och möten. I huset
finns också grupprum, sammanträdesrum och ett trevligt pausrum för besökarna.

7
Arkivcentrum är en etablerad träffpunkt för möten, föreläsningar, konferenser etc.
Under 2017 har pausrummet för forskarna utvecklats till en ny attraktion för våra
besökare. Flera konstnärer har fått möjlighet att visa sina alster, både fotografier och
annan bildkonst. I slutet av året ställde hemslöjdskonsulenten Carina Olsson ut
färgsprakande värmländska hemslöjdsalster med anknytning till juletid. Arkiven bedriver
ingen galleriverksamhet utan hänvisar i förekommande fall till konstnären själv.
De fyra arkiven samverkar i forskarservicen och delar på expeditionstjänstgöringen enligt
väl inarbetade rutiner. Sen många år tillbaka tar Värmlands Släktforskarförening aktiv del i
samarbetet. Man har en jourhavande släktforskare i forskarsalen på torsdagar 16-19 och
medverkar i hög grad till att locka besökare till huset. Under 2017 gjordes en del
förändringar i forskarutrymmena. Framför allt blev miljön i forskarexpeditionen förnyad.
Expeditionen målades och de flesta inventarier byttes ut för att besökarna ska få ett mera
ombonat intryck. En liten ”revolution” blev det förstås då Värmlandsarkiv plockade bort
sina detaljförteckningar i pappersform från forskarexpeditionen. Pappersversionerna
behövdes inte längre då deras förteckningar är sökbara med IT-stöd. Föreningsarkivet
organiserade samtidigt om sina pappersförteckningar för att underlätta för besökarna och
för att skära ner sitt hyllbehov i forskarexpeditionen.
Föreningsarkivet har ett närarkiv i Arkivcentrum där nyinkomna leveranser placeras.
Magasinet, som rymmer c a 900 hyllmeter, är i princip alltid fullt utnyttjat. Förutom
nyinkomna arkiv förvaras ett par frekventa samlingar och en del visningsmaterial
permanent i detta arkivutrymme.
Vid fyra tillfällen under året har representanter för arkiven haft möten med hyresvärden
Landstingsfastigheter. Eftersom Arkivcentrum är en offentlig miljö och tar mot många
besökare är det viktigt att allt fungerar på bästa sätt. Arkivens synpunkter leder oftast till
olika åtgärder och förbättringar. Under 2017 har bl a frågor om brandskydd,
tillgänglighetsfrågor, byte av armaturer samt behovet av reparationsarbeten i
forskarexpedition och angränsande utrymmen behandlats. Dessutom kommer det upp
småfrågor som i allmänhet klaras ut under sittande möte med de närvarande ansvariga
från Landstingsfastigheter. Arkivarie Annika Eriksson deltar vid dessa möten.
Tillgänglighet
Under de senaste åren har frågorna om tillgänglighet för personer med olika
funktionsnedsättningar varit i fokus. Inte minst för att Arkivcentrum ska kunna uppfylla
krav från bidragsgivarna att tillgängligheten ska vara god. Under 2017 gjorde
Landstingsfastigheter en viktig åtgärd. Man såg till att båda halvorna på Arkivcentrums
entrédörr blev öppningsbara med dörröppnaren. Det gör att personer med permobiler
eller likande hjälpmedel passerar utan att behöva tillkalla hjälp. Knapparna i hissen har
utrustats med blindskrift så att synskadade ska orientera sig lättare. Sen tidigare finns
röstorientering i hissen. Numera har alltså allmänheten tillgång till samtliga offentliga
utrymmen i Arkivcentrum utan att tillgängligheten lägger hinder i vägen.
Samverkansfrågor
I Arkivcentrums samordningsgrupp, som består av verksamhetsansvarig från resp
institution, behandlas olika gemensamma frågor. Gruppen träffas varje månad utom
under
semesterperioden.
Ordförandeposten
och
sekreterarskapet
roterar.
Samordningsgruppen diskuterar och beslutar om informationsinsatser, gemensamma
arrangemang, programverksamhet, policy/profileringsfrågor, personalutbildningar,
lokalfrågor, tillgänglighetsfrågor, Zakrisdalsdepån etc. I vissa fall tillkallas övrig personal
som har ansvar för specifika frågor för att rapportera eller förankra.
Arkivcentrums särskilda expeditionsgrupp har ansvar för frågor med koppling till
forskarservice och expeditionstjänst. Vanligtvis har gruppen fyra möten per år och
diskuterar olika nyheter och förbättringar. Ett huvudmål med gruppens arbete är att
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Arkivcentrum ska erbjuda jämn och god kvalité i den gemensamma forskarservicen. En av
gruppens uppgifter är att föreslå utbildningstillfällen för personalen som tjänstgör i
forskarexpeditionen.
Under 2017 utsåg Samordningsgruppen en särskild arbetsgrupp för att arbeta med
prioriteringar i händelse av brand eller annan katastrof. Vad ska Räddningstjänsten
koncentrera sig på att föra undan eller forcera släckningsinsatsen på? ”Priogruppen”
träffades ett par gånger för diskussioner och arbetet fortsätter på det nya året.
Under våren började planeringen av ”Arkivåret 2018”. Riksarkivet firar 400 år och bjuder
in hela arkivsektorn att delta i firandet. Det passar väldigt bra eftersom Arkivcentrum firar
20-årsjubileum 2018. Samordningsgruppen blev i praktiken också Arkiv 400-grupp.
Den gemensamma hemsidan www.arkivcentrumvarmland.se har nyligen omarbetats.
Sidan är anpassad till en standard för att uppfylla tillgänglighet som Kulturrådet
rekommenderar.
Gemensamma aktiviteter
14 september anordnades ”Arkivcentrumdagen” för andra gången. Tanken med denna
återkommande aktivitet är att samtliga medarbetare ska träffas och lära känna varandra
under trevliga former. Förutom inledande information om vad resp arkiv har på gång
berättade arkivarie Henrik Landtmanson, Landstingsarkivet, om arbetet med e-arkivfrågor.
Efter en gruppindelning fick deltagarna information om Värmlandsarkivs växande
föremålssamling och i bokbinderiet fick var och en göra en anteckningsbok under ledning
av bokbindare Kristine. Den stora ”prövningen” var ett tävlingsmoment med seriösa inslag
som att vika ihop en flyttlåda på tid. Det mest skrattframkallande var nog då vi kastade
prick på gillrade råttfällor för att de skulle slå igen. Dagen avslutades med välsmakande
cateringmat och riktigt svår musikquiz. Det här samarrangemanget har blivit tradition.
Året 2017 kan verkligen kallas ett ”besöksår”. Institutionerna har tagit emot en rad olika
arkiv som velat uppleva vårt Arkivcentrum och få information om vår samverkan.
Värmland är ju en modell som man försökt efterlikna med bildandet av olika arkivcentra
runtom i landet. Intresseorganisationen Arkivarier i Väst, Landsarkiven i Visby resp
Vadstena, Arkivcentrum Örebro i sällskap med samarbetspartnern Arkiv Västmanland har
tagits emot och informerats. Det har främst varit personal men från Örebro-Västmanland
fanns även en handfull styrelseledamöter med. I slutet av november kom riksarkivarie
Karin Åström Iko och stabschefen Gunilla Nordström, Riksarkivet, till Arkivcentrum.
Arkivchefen deltog i informationsinsatsen och efter lunch framträdde riksarkivarien för
personal och arkivkursdeltagare. Det var intressant att höra hennes information, inte
minst då regeringen precis hade tillsatt biträdande riksbibliotekarien Lars Ilshammar, som
utredare av den svenska arkivsektorn. Det finns många utmaningar för arkiven i en tid av
snabb teknikutveckling.
Programverksamhet i samverkan
Under tre hela år, 2015, 2016 och 2017, har arkiven och Värmlands Släktforskarförening
erbjudit allmänheten ett mycket varierat programutbud i Arkivcentrum Värmland. Facit
efter tre hela programår är att programverksamheten blivit en uppskattad del i Karlstads
kulturliv. Arkivcentrum erbjuder helt sonika en mångfald av seriösa föreläsningar och
arrangemang. Släktforskarföreningen ser fortfarande till att det finns en stomme av
program som vi övriga fyller på så att det blir en jämn fördelning över varje ”termin”.
Genom Nätverket för Karlstads historia har vi fått ytterligare en aktör som bidrar med
spännande föreläsningar med ny forskning om Karlstad.
Även under 2017 hjälpte Föreningsarkivet till med programläggning och logistiken kring
tryckning av program och affischer. Under hösten anlitades Christer Nord, Illustratech, för
grafisk formgivning. En hel del tid och kraft lades på att planera och dirigera
marknadsföringen av de olika programinslagen. Det är viktigt att det kommer folk när man
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erbjuder fina föreläsningar etc. Som tidigare distribueras program och månadsaffischer ut
i länet genom Karlstads Kultur- och fritidsförvaltnings försorg. I övrigt är det mailutskick,
hemsidor och Facebook-sidor som är verktygen liksom evenemangsdatabaser och
gratisplats i tidningarnas ”vad händer i veckan”.
Under 2017 besökte 974 personer de olika programmen alltså en minskning från 2016.
Det kan i viss mån förklaras med att Släktforskningens Dag blev inställd och ett par
publikdragande föreläsningar ställdes in p g a sjukdom. Det är mycket glädjande att
satsningarna på barn och ungdomar drar många besökare. Pysseldagar i Värmlandsarkivs
bokbinderi både under sportlovet och höstlovet samt en riktigt läskig spökvandring vid
Allhelgonahelgen drog många unga besökare och medföljande vuxna. Förutom häxorna
från 1600-talets Värmlandsnäs och en vandrande medeltida pilgrim återuppstod
gymnastikläraren från seminarietiden kapten Fröding. Han drillade de närvarande i
Linggymnastik. Årets adventssatsning, som drog en talrik publik, bjöd på Årets författare
Lena Sewall, Karlstad. Hon intervjuades av journalisten Gunvor Nyman. Efteråt invigdes
hemslöjdskonsulenten Carina Olssons utställning ”Slöjd i juletid” i vårt pausrum på plan 3.
Alla serverades gratis glögg och pepparkakor och dessutom fanns det möjligheter att vinna
godis eller införskaffa sig en fin marsipangris till jul. Föreningsarkivet ansvarade för denna
lyckade aktivitet. Det känns tillfredsställande att så pass många letar sig till Arkivcentrum
för att lyssna och lära och få lite annorlunda upplevelser i vårt fina hus.
Arkivdepå i Zakrisdal
Föreningsarkivets slutarkiv inryms i bergmagasin i stadsdelen Zakrisdal. Även
Värmlandsarkiv och Karlstads kommunarkiv har stora utrymmen i bergrummen i den f d
ammunitionsfabriken. Det mesta av hyllutrymmet som arkivet disponerar, c a 3 000
hyllmeter, är i princip taget i anspråk. Föreningsarkivet har inte personal fast stationerad i
berget. Däremot görs regelbundet hämtningar av material från bergdepån. Det gäller bl a
beställningar från forskare som ska studera handlingarna i Arkivcentrums forskarsal.
Hämtningarna kombineras med arbetspass för att exempelvis ställa detaljförtecknade/nya
arkiv på plats i magasinet. I berget finns personalutrymme som nyligen renoverats och en
uppvärmd friggebod (Zakristorpet), som personal från alla tre arkiven kan utnyttja vid
behov. Under 2017 drogs fiber för bredbandskommunikation in i lokalerna i berget.
Värmlandsarkivs tjänstefordon kör föreningsmaterialet mellan Arkivcentrum och
slutarkivet i Zakrisdal. Föreningsarkivets personal är behjälplig vid lastning och lossning.
Bergutrymmena i Zakrisdal ägs numera av Karlstadsbaserade Bröderna Wingefors. Vi
upplever detta som positivt då man börjat städa och vädra i de många passiva utrymmen
som kringgärdar arkivlokalerna. Frågan om utbyggnad av magasinskapaciteten i Zakrisdal
har inte heller avancerat under 2017. Det börjar bli riktigt problematiskt för både
Värmlandsarkiv och Föreningsarkivet. Sedan 2016 är räddningen att Föreningsarkivet
kunnat hyra 80 hyllmeter av Karlstads kommunarkiv, mest för att kunna hysa arkiven efter
Konsumföreningarna och Communicare. Men avslutningsvis måste konstateras att
platsbristen är ett hot mot arkivens utvecklingsmöjligheter.
Den 16 augusti deltog arkiven i Karlstads Kultur- och fritidsförvaltnings aktivitet ”Upptäck
Karlstad” för elfte året i rad. Visningen av arkiven i berget lockade rekordpublik, hela 41
personer, varav en del s k urban explorers. Arkivpersonalen var jättenöjda med det stora
intresset för visningen.
Övrig samverkan samt styrelserepresentation
Föreningsarkivet i Värmland är medlem i och deltar aktivt i olika sammanslutningar m m.



Föreningsarkivet är representerat i Föreningen Värmlandsarkivs styrelse och
arkivchefen har platsen.
Föreningsarkivet är medlem i Föreningen Bergslagsarkiv (FBA), som sedan 1989 ger ut
tidskriften Bergslagshistoria. Bergslagsarkiv anordnar dessutom spännande
seminarier och studieresor med anknytning till Bergslagsområdet. Arkivchefen är
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ledamot i Bergslagsarkivs styrelse. I februari 2017 anordnades ett extra
föreningsmöte i Arboga för att godkänna vissa stadgeändringar för andra gången.
Samtidigt hölls en temadag nr 2 om Kommunikationer i Bergslagen. På programmet
fanns föredrag om ex flottning, buss- och ångbåtstrafik. 1 december gästade styrelsen
Karlstad och mötet hölls på Värmlands museum med Linda Höglund som värd.
Nätverket Karlstadshistorikerna syftar till att stimulera forskning och utgivning om
Karlstad. Historieprofessor emeritus Bengt Shüllerqvist är nätverkets ordförande och
Arkivchefen återfinns bland nätverkarna sedan starten. I övrigt ingår representanter
för bibliotek, museum, universitetet, kommunen, länsstyrelsen, hembygdsintressen
m fl i nätverket. I april arrangerade nätverket ”Karlstaddagen” på Värmlands museum
med en rad intressanta föreläsningar. Intresset blev så stort att arrangörerna fick
sätta ”lapp på luckan” stundtals. I övrigt har mycket av nätverksaktiviteterna under
året inriktats på att skapa en hemsida med intressanta texter om olika fenomen i
Karlstads historia. Arkivchefen deltar i det lektörsarbete som krävs för att få en jämn
och bra kvalité på artiklarna som kommer att publiceras på nätverkets hemsida.
Arkivarie Åsa Vålvik är Arkivcentrums kontaktperson i redaktionsgruppen för
Värmlands Släktforskarförenings tidskrift VärmlandsAnor.
Föreningsarkivet är medlem i Föreningen Värmlandslitteratur och finns bland stiftarna
av Föreningen Värmländsk Kultur.
Föreningsarkivet var för några år sedan med och bildade Föreningen Enskilda arkiv i
Mellansverige (FEAM). I föreningen ingår arkiv som bevarar enskilda arkiv i
Bergslagsområdet m o. Ordförandeskapet roterar mellan de deltagande arkiven.
Arkivarie Åsa Vålvik och arkivchefen är Föreningsarkivets representanter i FEAM. I
april anordnades ett seminarium i Arboga med bl a deltagande av FUNKA.
Föreningsarkivet är medlem i Folkrörelsernas Arkivförbund (FA), intresseorganisation
för föreningsarkiv och riksorganisationer inom ideella sektorn.

Ekonomi
Allmänt
Föreningsarkivets verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, serviceavgifter,
leveransavgifter, intäkter från vissa utbildningsinsatser samt med offentliga medel.
Karlstads kommun, Region Värmland och Kulturrådet (via den s k Samverkansmodellen) är
de största bidragsgivarna. Karlstads kommun och Region Värmland svarar dessutom för
merparten av arkivets hyra i Arkivcentrum Värmland enligt en överenskommen fördelning.
Under 2017 har Föreningsarkivet erhållit ekonomiskt stöd från samtliga kommuner i
Värmland. Föreningsarkivet debiterar en serviceavgift på 50 öre per innevånare från resp
Värmlandskommun. Att samtliga kommuner bidrog med serviceavgift under 2017 har
otvivelaktigt bidragit till en liten, men ändå stabilisering av arkivets ekonomi.
Värdkommunen Karlstad intar en särställning och ger ett betydligt större ekonomiskt stöd.
Intäkterna från organisationslivet är en viktig förutsättning för arkivets drift och för att
verksamheten ska kunna bedrivas på ett tillfredsställande sätt. Eftersom uppräkningen av
det offentliga stödet är mycket begränsat år från år är intäkterna från organisationerna
helt nödvändiga. Under 2017 uppgick avgiftsintäkterna från organisationshåll till 621 050
kronor, d v s en något lägre intäkt än föregående år. Förklaringen till detta är att
leveransintäkterna blev något lägre och att vi fick en förskottsbetalning av serviceavgifter
från en av organisationerna under fjolåret. Det innebär att organisationerna svarade för
27,1 procent av de totala intäkterna under 2017.
Arkivets ekonomihantering är organiserad enligt följande. Ekonomiassistenten Monica
Gustafsson
svarar
för
bokföringen.
Redovisningsekonom
Karin
Östlund,
Hushållningssällskapet i Värmland, har för tredje året i följd hyrts in på timtid för att sköta
faktureringsrutinen. Arkivarie Åsa Vålvik gör utbetalningar via Internetbanken och sköter
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dessutom lönerutinerna. Det är en arbetsfördelning som är effektiv och kostnadseffektiv.
Bokslut för 2017
Resultat- och balansrapporten för år 2017 finns som bilaga 2.
Under 2017 blev intäkterna drygt 28 000 kronor lägre än jämfört med föregående år.
Huvudskälet till differensen är de intäkter på 37 500 kronor under 2016, som hänförde sig
till avtalet med Communicare. Arkivet erhöll också ett bidrag på 14 000 kronor från
Karlstads Kultur- och fritidsnämnd, öronmärkt till IT-inköp. Uppräkningarna av bidragen
under 2017 från Region Värmland och Staten, via den sk Samverkansmodellen, var
dessutom mycket begränsade. Det är förklaringen till att de samlade intäkterna till
verksamheten tagit ett kliv tillbaka under 2017 jämfört med året innan.
Beträffande kostnadssidan har driften i likhet med tidigare år hållits på en verkligt låg nivå.
Vidare är personalkostnaderna ca 23 700 kronor lägre än föregående år, mest beroende
på att arkivet kunnat betala lägre arbetsgivaravgift för ett par av de anställda.
En rejäl upprustning av arkivets IT-park stannade kostnadsmässigt vid 44 000 kronor. Mest
berodde detta på att ett par befintliga datorer kunde (åter)användas efter uppgraderingar
av minnesfunktioner och programvaror. För att täcka del av kostnaden för ITinvesteringen upplöstes 8 217 kronor av reserverade medel, d v s återstoden av det
riktade bidraget från Karlstads kommun (jfr ovan).
Av reserverade medel för marknadsföringsåtgärder har 14 300 kronor tagits i anspråk för
kostnader för hemsidesarbetet. Ändå kvarstår 14 985 kronor av dessa medel till fortsatta
insatser under 2018. De fonderade medlen gällande Projekt Communicare minskade med
10 500 kronor, men fortfarande återstår 107 000 kronor till åtgärder inom detta projekt.
Efter en del års uppehåll har Föreningsarkivet åter tagit emot arbetskraft med
lönebidragsanställning. För att känna en trygghet kring kostnader som rör anställning av
personal under 2018, reserverar styrelsen 60 000 kronor för personalkostnader.
Ekonomin uppvisar ett plusresultat för 2017 och styrelsen föreslår att årets överskott på
22 786,73 kronor föres i ny räkning.

Personal
Föreningsarkivets personalgrupp är liten, men resultatmässigt är verksamheten mycket
imponerande. Det framgår mycket tydligt i statistiken om verksamheten i bilaga 3. Genom
samverkan med de övriga parterna i Arkivcentrum har Föreningsarkivet möjligheter att
delta i ett ganska omfattande utbud med kurstillfällen/utbildningar. Det är en av
fördelarna med samverkanskonceptet i Arkivcentrum Värmland.
Under 2017 var följande personer anställda i Föreningsarkivet i Värmland:
Annika Eriksson, arkivarie, heltidsanställd
Hanna Fredriksson, arkivassistent, timanställd under våren
Monica Gustafsson, ekonomiassistent, timanställd för bokföringsarbete
Anna Markusson, rehab-anställning 15 maj-15 sept, 15 sept-31 december anställd på
halvtid med tillfälligt lönebidrag
Berith Sande, arkivchef, heltidsanställd
Åsa Vålvik, arkivarie, heltidsanställd
Johan Bonnevier arbetstränade på Föreningsarkivet en halvdag i veckan under januari
t o m april. Han digitaliserade arkivförteckningar i databasen Visual Arkiv retroaktivt.
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Kompetensutveckling och personalvårdande insatser under 2017
Modern folkbokföring, internutbildning 31/1
Seminarium ”Kommunikationer i Bergslagen II” i Arboga 9/2
Mögelkurs, internutbildning med Värmlandsarkivs bokbindare
FEAM-seminarium i Arboga med bl a FUNKA 3/4
”Plats och tanke” om brevskrivning mm på Sahlströmsgården 26-27/4
arrangör Kau
”Från vårt förflutna till allas framtid”, kulturarvskonferens i VM 16/5

Hela personalen
Berith Sande
Hela personalen
Annika Eriksson
Berith Sande

Åsa Vålvik, Berith
Sande (medverkade)
Personalresa till Skaraborgs Föreningsarkiv, Lidköping 8/6
Hela personalen
”Arkivcentrumdagen” för all arkivpersonal i AC 14/9
Hela personalen
Fastighetsforskning (med praktiska övningar) internutbildning 18/10
Hela personalen
Caspar Almalander, SKL, Om e-arkivering 28/10 (Arkivkursen Kau)
Hela personalen
Kulturparlamentet, Region Värmland 8/11
Berith Sande
Visual Arkiv, användarträff i Göteborg 15/11
Åsa Vålvik
Riksarkivarien Karin Åström Iko har föredragning i Arkivcentrum 30/11 Hela personalen
Brandskydd och Hjärt/lungräddning, Brandstationen, Karlstad 1/12
Annika Eriksson, Åsa
Vålvik
Fil dr Louise Lönnroth, Internationella arkivfrågor 6/12 (Arkivkursen Kau) Hela personalen

Depåverksamhet
I bilaga 3 presenteras statistik över arkivets depåverksamhet under 2017. Kommentarer
till det omfattande statistikmaterialet återfinns i texten nedan.
Leveranser
Under 2017 minskade leveranserna jämfört med föregående år och arkivet mottog 76
arkivleveranser. Dessa leveranser innehöll 128 arkivbildare och omfattade 51,5 hyllmeter.
Av de 128 arkivbildarna var 46 helt nya arkiv medan 82 var tillägg till arkiv som förvarats i
arkivet sedan tidigare. 66 av de levererade arkiven deponerades och har betalande
huvudman, medan 62 överlämnades som gåva. Hela 918 volymer/enheter levererades
under 2017. Efter en rad år med höga leveranssiffror och antal mottagna hyllmetrar fick
Föreningsarkivet lite ”andrum”. Det blev möjligt att ägna tid åt att detaljförteckna arkiv
som formligen har vällt in under de senaste åren. Tillväxten under verksamhetsåren 20132017 visar ett snitt på nästan 100 hyllmeter Det innebär att utrymmet i magasinen
krymper oroväckande. Därför är det jätteviktigt att bearbetningen, d v s ordnings- och
detaljförteckningsarbete i materialet, genomförs inom rimlig tid. I samband med
genomgång och förteckningsarbete går det i allmänhet att gallra en del i leveranserna. En
första grovgenomgång av leveranserna kombinerad med en rensnings-/gallringsinsats
utförs alltid för att organisationerna inte ska behöva betala onödigt höga serviceavgifter.
För att kunna hysa Konsumarkiven (levererade 2015) och Communicare (levererades
2016) har arkivet fortsatt hyra 80 hyllmeter arkivutrymme i Karlstads kommunarkivs depå
i Zakrisdal. Genom goda arbetsinsatser under året, inte minst i Konsumarkiven, hoppas
arkivet kunna decimera hyllbehovet och sänka extrautgiften för hyra under 2018.
Eda kommunarkiv överlämnade 26 olika arkivbildare till arkivet. Det var föreningar av olika
slag, men flertalet med koppling till studiecirkel- och biblioteksverksamhet. Tre av arkiven
som gällde brandstod och Eda glasbruk överlämnades till Värmlandsarkiv.
Föreningsarkivet har en viktig roll med att samarbeta med kommunerna för att slutförvara
arkiven efter det lokala föreningslivet. Arkiven blir tillgängliga i ett bredare perspektiv och
kan ställas i relation till handlingar om näringsliv och andra verksamheter som finns
arkiverade inom ramen för Arkivcentrumsamarbetet.
Ett ganska unikt sammanträffande skedde då Hammarö hembygdsförening lämnade in
arkiv efter revydrottningen Ruth Eriksson. Samtidigt upptäcktes handlingar efter
revysällskapet Glada Fyrar, Hammarö i ett släktarkiv som Värmlandsarkiv höll på att
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förteckna. Man överlämnade dessa handlingar till Föreningsarkivet där de sammanfördes
med revyprimadonnans, förtecknades och är tillgängliga, t o m via sökmotorn NAD.
Stora Kils hembygdsförening levererade sin omfattande bildsamling till arkivet. Det rör sig
om 83 volymer glasplåtar, negativ och bilder, bl a från en fotoateljé i Kil. Arkivet förvarar
numera omfattande bildskatter från hembygdsföreningarna i Forshaga, Kil och Väse.
ABF-distriktet levererade arkiv från 9 olika ABF-avdelningar från olika orter runtom i
Värmland. Även Sv Målarförbundet levererade ett antal avdelningar och sektionsarkiv från
hela länet. Det är positivt att de regionala organisationerna känner ansvar för det lokala.
Under 2017 har 2 fanor och standar levererats till Föreningsarkivet. Vid utgången av 2017
planförvaras 500 fanor och standar i arkivets specialbyggda hyllsystem i Ulvsby. Fanor och
standar har ju varit väldigt viktiga symboler inom föreningarna. I november lånade
Vänsterpartiet en av sina äldsta fanor för att visa den vid sitt 100-årsjubileum.
För att illustrera bredden på det arkivmaterial som kommer in till arkivet listas några
exempel ur årets leveransskörd:
Nordvärmlands Kvinnojour
Hemvärnsföreningar i Hagfors och Munkfors
C M Lilliehööks dagböcker (militärhistoria)
Karlstads Riksteaterförening
Excelsior/Kriss, Kristna studenter, Karlstad
Storfors Konstförening

Föreningar från Norra Väse (Ölmhult)
Årjängs Jazzfestival (Arrangemanget)
Jössefors IK, Arvika
Hela Människan/RIA
Charlottenbergs SDUK och barngille
Värmlands Kennelklubb

Registrerings- och förteckningsarbetet
Under 2017 kunde arkivet för första gången på överskådlig tid hålla i princip jämna steg i
detaljförteckningsarbetet i relation till inflödet av arkivleveranser. Det kan man konstatera
efter att ha fingranskat statistiken över registreringsinsatserna under det gångna året
(statistik, se bilaga 3). Fantastiskt nog är det arkivarierna Annika och Åsa som har
åstadkommit denna rekordinsats tillsammans. Hela 269 förteckningar har färdigställts. 132
av dessa gäller nytillkomna arkiv och 137 arkiv som har funnits i arkivet tidigare och
kompletterats efter tilläggsleveranser. Sammanlagt har 1 296 volymer omfattats av
förteckningsinsatserna under 2017, den högsta siffran sen 2007. Omfångsmässigt rör det
sig om 47,95 hyllmeter handlingar. Genom att det krävs finfördelad statistik för att få del
av statliga kulturpengar till arkivet, så har vi svart på vitt att produktionen är på topp på
vårt arkiv. Vid årsskiftet hade arkivet detaljförteckningar över 5 902 arkiv som finns
förvarade och mer än hälften, 55 procent av förteckningarna, finns tillgängliga digitalt.
Under 2017 förtecknade Åsa Vålvik hela 105 olika arkiv med facklig anknytning. Det var
LO-förbund för Metallindustriarbetare, Skogsarbetare och Träindustriarbetare,
Syndikalistavdelningar och någon enstaka avdelning för tjänstemän. Hon fick också lite
omväxling genom att förteckna en del nykterhetsarkiv och annat.
Annika Eriksson jobbade en del med Communicares arkiv under året. Men dessutom tog
hon itu med arkiven efter de många konsumtionsföreningarna som arkivet mottog för ett
par år sedan. På så vis blev 28 av dessa föreningar detaljförtecknade och sökbara, alltifrån
Säffle i söder till Klarälvdalen i norr och från Köla i väst till Nykroppa i öst. Nykroppa var ju
f ö den första Konsumtionsföreningen som startade i Värmland och det skedde 1904.
Bland övriga arkiv som Annika detaljförtecknat kan nämnas Föräldrakooperativet Svanen
Västra Ämtervik, Nyeds hembygdsförening med ett antal delarkiv, bl a Nyeds
Rösträttsförening, Föreningen Nej till Regionskjutfält på Finnskogen och en del
Folkpartimaterial, främst från Arvikatrakten.
Två arkivstudenter gjorde sina uppgifter för A-nivå i Föreningsarkivet. Jenny Moström tog
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sig an arkivet efter Gerda och Mauritz Hellberg, två viktiga opinionsbildare i början på
förra seklet med bl a rösträttsfrågorna som huvudpunkt på deras politiska agenda. Bl a
registrerades en brevväxling mellan Gerda H och apotekaren Ebba Hugosson. Denna
brevväxling ger helt nya perspektiv om man vill ringa in Gerdas tankar och personlighet.
Alina Koltsova från Arvika valde två arkiv från Arvikatrakten som sin A-uppgift. Så blev
Arvikabygdens Turistförening och Föreningen Storkasbergets Utsiktstorn tillgängliggjorda.
Under ett par dagar i oktober kom två av Sunneparet Anna och Nathan Hedins barnbarn
till arkivet. Sedan minst 15 år tillbaka förvaras arkivet efter köpmannen Nathan Hedin och
hans familj. De två kusinerna sorterade och gallrade i en leverans som Föreningsarkivet
omhändertog i släktingen Gunnar Hedins fastighet i Karlstad för några år sedan.
Frivilliginsatsen är mycket värdefull eftersom Hedinättlingarna har kännedom om många
av de personer som förekommer i dokument av olika slag. Dessutom kan de ofta
identifiera släktingar och bekanta i bildmaterialet.
Digitalisering
Alla förteckningar som tillkommer eller förteckningar som behöver kompletteras skrivs in i
databasen Visual Arkiv. På så vis blir allt som hanteras sökbart digitalt. Men märk väl att
det är sökingångarna/förteckningarna som digitaliseras. Det sker ingen inskanning av alla
hundratusentals handlingar som arkiven innehåller. Under 2017 har arkivet forcerat
arbetet med retroaktiv inskrivning av äldre arkivförteckningar. Tanken är att så mycket
som möjligt av våra arkiv ska bli sökbara via den Nationella Arkivdatabasen (NAD). Johan
Bonnevier, Hanna Fredriksson och Anna Markusson har jobbat med att skriva in
hundratals förteckningar. I den retroaktiva inskrivningen betas kommunerna av en efter
en. Således är samtliga arkivförteckningar från Grums, Hagfors, Hammarö, Kil,
Kristinehamn, Munkfors, Torsby och Årjängs kommuner tillgängliga via internet på
https://sok.riksarkivet.se/nad. Naturligtvis är det också många föreningsarkiv från andra
värmländska kommuner som vi gjort sökbara via NAD. Bland det första som skrevs in i
databasen Visual arkiv var Linus Brodins samling. Efter att den publicerades i NAD har vi
noterat att folk i andra delar av landet upptäckt att samlingen är en guldgruva när det
gäller olika uppgifter om Värmland. Vi får regelbundet frågor om material i samlingen.
Under 2017 har detaljuppgifter om ytterligare 2 250 värmländska föreningar införlivats i
NAD. Vid årsskiftet 2017/18 finns således information om 3 332 värmländska
föreningsarkiv i den Nationella Arkivdatabasen. En digitaliseringsinsats som är verkligt
imponerande.
Projekt Communicare
Under 2016 mottogs arkivet efter ideella föreningen Communicare bildad 1996.
Föreningen hade startats för att skapa sysselsättning för främst ungdomar, och oftast med
EU-medel. Communicare ville överlämna sitt arkiv, eftersom verksamheten skulle avslutas
vid årsskiftet 2016/17. I en överenskommelse med Föreningsarkivet förskottsbetalade
Communicare arkivförvaring för de kommande 10 åren. Samtidigt åtog sig
Föreningsarkivet att strukturera arkivet, göra en första gallringsinsats, att bevaka gallring i
Communicares arkiv framöver och slutligen genomföra en förteckningsinsats i det
bevaransvärda. Även dessa serviceinsatser hade förstås en prislapp. Pengarna fonderades
för att användas till de avsedda momenten under de kommande åren. Under 2017 har
visst struktureringsarbete och nödvändig gallring genomförts och det är ett arbete som
kommer att pågå under de närmaste åren. Det är viktigt att kunna tillgodose forskningens
intressen i en organisation av det här slaget.

Information, forskarservice
Forskarservice i samverkan
Som framgår under rubriken Lokaler och samverkan har Föreningsarkivet i Värmland nära
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samverkan med Värmlandsarkiv, Karlstads kommunarkiv och Landstingsarkivet. Det
innebär
löpande
samverkan
om
forskarservice,
utåtriktade
aktiviteter,
programverksamhet, marknadsföring av arkivbestånden etc. Den gemensamma
forskarexpeditionen och forskarsalen är öppen måndag-fredag under 36 timmar.
Tjänstgöringen i forskarexpeditionen sker enligt en överenskommen fördelning.
Värmlandsarkiv, som också har landsarkivfunktionen för länet, är den största institutionen
och har större andel av passen. Föreningsarkivet tjänstgör i forskarexpeditionen en heldag
per vecka samt ett kvällspass (kl 16-19) per månad. Även Värmlands Släktforskarförening
deltar i samarbetet. På torsdagarna kl 16-19 har man en jourhavande släktforskare i
forskarsalen. Då kan nybörjare och andra få hjälp och tips av en rutinerad släktforskare. I
den gemensamma forskarexpeditionen finns tusentals arkivförteckningar från offentliga
och enskilda verksamheter, digitalt eller i pappersform. Dessutom erbjuds ett antal
digitala (hjälp)register och databaser. Många besökare har fokus på släktforskning och
disponerar kostnadsfritt datorerna i forskarsalen med innehåll som folkbokföring,
domstolshandlingar, lantmäterihandlingar och mycket mer. Föreningsarkiven är inte
skannade/digitaliserade som delar av det statliga arkivmaterialet. De tillgängliggörs i
forskarsalen i original. Detsamma gäller andra enskilda arkiv, som ex företagsarkiv,
personarkiv och gårdsarkiv samt de äldre arkiven från kommuner och landsting.
Under 2017 har miljön i forskarexpedition och forskarsal rustats upp. Syftet har varit att
det ska bli så ombonat och trevligt som möjligt. Föreningsarkivet fick överta en del av de
inventarier som blev över vid upprustningen.
Under våren slutförde Föreningsarkivet omorganisationen av de c a 5 800 arkivförteckningarna i Arkivcentrums forskarexpedition. Hanna Fredriksson timanställdes för
att slutföra jobbet som hon hade påbörjat så förtjänstfullt. Numera är förteckningens
ordningsnummer på året sökingången istället för organisationstillhörighet som tidigare. Vi
upplever att ”nyordningen” har förenklat sökningen för besökare och expeditionspersonal.
Under 2017 har 2 653 personer skrivit sina namn i besöksboken. Det är en jämförelsevis
låg siffra, som delvis kan tillskrivas att vare sig Släktforskningens Dag eller Arkivens Dag
arrangerades i huset detta år. Samtidigt vet vi att programverksamheten dragit 974
personer till Arkivcentrum. Vissa gruppbesök och de hundratals elevbesöken från skolorna
i länet redovisas dessutom på annat sätt. Ändå är det en riksomfattande trend att de
fysiska besöken i forskarsalarna minskar generellt. Och det sker i takt med att alltmer av
det offentliga arkivmaterialet blir tillgängligt digitalt. Därför blir det ännu mer angeläget
att väcka intresse för de mängder av spännande handlingar i arkiven som inte är bland de
vanligaste släktforskarkällorna. Inte minst skulle man vilja inspirera fler hembygdsforskare
att ta sig till arkiven. Vårt Arkivcentrum är en riktig guldgruva för alla Värmlandsforskare!
Föreningsarkiven och forskningen 2017
I föreningsarkiven möter man vanligt folk som gått samman för att lösa stora,
betydelsefulla frågor gemensamt inom föreningslivets ram. Föreningar av alla de slag har
haft och har verkligt stor betydelse i samhällslivet. Deras arkiv är viktiga pusselbitar då
man kartlägger hur vårt Sverige och Värmland av idag har växt fram. Vid studier av
regional och lokal utveckling är föreningsarkiven både användbara och nödvändiga för att
ge breda perspektiv. Universitetsforskare, uppsatsskrivande studenter och
grävintresserade hobbyforskare upptäcker i många fall föreningsarkiven som viktig
informationskälla. Man sysslar ibland med övergripande regionala/lokala
problemställningar, men lika vanligt är det med mera avgränsade, specifika
frågeställningar. Genom det väl utvecklade forskarservicesamarbetet i Arkivcentrum
Värmland har man alltid goda möjligheter att sätta in föreningsarkiven i ett större
sammanhang. Arkivet stimulerar gärna användare av arkiven att upptäcka värdet av att
forska i föreningshandlingarna jämsides med offentliga källor, företagsarkiv m m. I
statistikbilagan (bilaga 3) framgår användningen av de fantastiska föreningsarkiv som
förvaras och tillgängliggörs i vårt värmländska Föreningsarkiv.
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Under 2017 togs 571 volymer fram för olika forskares räkning varav 55 stycken lånades ut
externt. Det är en lägre siffra än 2016, men självfallet påverkar det lägre besökstalet till
Arkivcentrum även Föreningsarkivets utlåning. De som studerat våra arkiv under året är
exempelvis B- och C- studenter i historia som gärna använder föreningsarkiv då man
skriver sina uppsatser. I övrigt är det verkligen bredd på användarna av våra arkiv. Det
handlar om hembygdsforskare som jobbar med bokprojekt och om släktforskare som
insett att deras släktingar i princip alltid återfinns i föreningsarkiven. Självfallet nyttjar
också de akademiska forskarna föreningsarkiven. Föreningarna studerar naturligtvis sina
egna arkiv och särskilt då man tänker fira föreningens jubileum. När det gäller den
arkivpedagogiska verksamheten är det Föreningsarkivets önskan att inspirera dagens
elever, så de blir framtidens arkivkunder.
Under verksamhetsåret 2017 har personalen handlagt 339 forskarförfrågningar och andra
ärenden som medfört sökning i register, förteckningar och i originalhandlingar. Ärendena
som förkommer är alltifrån relativt enkla frågeställningar till komplexa, tidskrävande
frågeställningar som kräver djupgående kännedom om arkiven för att handlägga. Arkivet
har ambitioner att hantera förfrågningarna på ett snabbt och effektivt sätt. Det är vikigt
att ha ett gott rykte bland föreningsfolk och allmänhet i övrigt.
Föreningsarkivet vill på olika sätt inspirera akademiska forskare att upptäcka
föreningsarkivens potential. Sedan många år tillbaka satsar arkiven i centrumsamarbetet
på en gemensam studentmässa för B-studenter i historia. Mässan arrangeras i samverkan
med historikerna vid Karlstads universitet. Det är viktigt att väcka intresse hos
uppsatsskrivande studenter att gå till källorna, d v s att forska i spännande arkiv. Den 25
januari anordnades årets gemensamma studentmässa med c a 35 studenter på plats. De
stod just i begrepp att välja ämne för sina B-uppsatser. Arkivchefen inledde dagen med
allmän orientering om Arkivcentrum, arkivlagstiftning och arkivsektorn i stort. Efter
information om den arkivpedagogiska verksamheten och hur man söker i arkiv indelades
studenterna i grupper. Dessa cirkulerade mellan olika stationer under eftermiddagen.
Föreningsarkivets samlingar presenterades i lokalerna på plan 4 med ordenshusinteriören
och olika föreningssymboler som inramning. Annika Eriksson och Åsa Vålvik informerade
om arkivbestånden, visade detaljförteckningar och ett urval originalhandlingar. Flera
studenter valde att forska i föreningsarkiv och det var ämnen som berörde bl a
idrottsrörelsen, nykterhetsarkiv och rösträttsfrågor.
I augusti genomfördes en träff mellan arkiven och de historielärare som är handledare för
uppsatsskrivande studenter. Flera av historielärarna har kommit till länet ganska nyligen
och visade stort intresse för den introduktion arkiven höll inför stundande uppsatsperiod.
För att medlemsorganisationer, styrelse och andra läsare av denna berättelse ska få en
uppfattning om hur föreningsarkiven nyttjas och forskas i ges här en liten översikt över
olika användningsområden under året:
Representanter för Liljedals Hembygdsförening har träget fortsatt forskningen i de arkiv
som man överlämnade till Föreningsarkivet för ett par år sedan. Planen är publicera en
bok om Liljedal under våren 2018. Även om man har en bit att köra för att komma till
arkivet upplevs det som positivt att ha materialet i säkert förvar och dessutom tillgängligt.
Historieprofessorn Sverker Oredsson, Lund publicerade under hösten sin bok om ”Nils
Edén: Demokratins statsminister” För att kunna få bilden klar av denne ganska okände
liberale statsminister krävdes bl a forskning i Mauritz Hellbergs brevsamling i
Föreningsarkivet. Edén var statsminister i december 1918 då allmän rösträtt (och förstås
även kvinnlig) röstades igenom i Sveriges riksdag. Arkivet fick den intressanta boken med
tack och inbjudan till ett seminarium i Stockholm i samband med boksläppet i december.
Doktoranden i historia vid Karlstads universitet Hans Hulling har fortsatt sina studier av
värmländska företag, främst Uddeholmsbolaget, under hela 2017. Föreningsarkivet
tillhandahåller bl a arkiv från fackföreningsrörelsen på bruksorterna i länet.
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Även under 2017 har Föreningsarkivet haft kontakt med Torbjörn Nilsson, Stockholm, som
författar en biografi över Tage Erlander. I det här skedet har Nilsson varit intresserad av
att lokalisera Tages föräldrars frikyrkliga rötter i Lungsund och Lysvik. Alma Elanders far
var nämndeman i Lysvik och hade en framträdande roll i missionsförsamlingen. Det var
inte lika lätt att hitta spåren efter Tages mor Alma. Eftersom Nilsson är väldigt aktiv i sitt
arbete som journalist kommer det sannolikt att ta något år till innan biografin är klar.
Under 2017 har journalisten Gunvor Nyman varit en av arkivets storkunder. Forskning för
olika artiklar och föredrag har avlöst vartannat. Arkivet fann ytterligare material som
gjorde att Gunvor kunde få mera stoff om Gösta Bengzon och Kvastpartiet i Karlstad.
Gunvors intresse fokuserades senare på Wermländska Soiréesällskapet, en förening som
bildades 1827 och som är aktiv än idag. Föreningen syftar till att bereda sina medlemmar
nöje på olika sätt. Ett mysterium har Gunvor upptäckt. Det finns brevväxling i sällskapets
arkiv som visar att protokoll har funnits vid en viss tidpunkt, men lånats ut. Kanske kan
man lokalisera de saknade protokollen idag?
Då Värmländsk KuItur publicerade ett temanummer om Textil i Värmland medverkade
Jenny Moström, arkivstudent hos Föreningsarkivet med en intressant artikel. Hur tedde sig
livet för kvinnor som arbetade på textilfirman Bergson & Söner i Karlstad?
Grundmaterialet till artikeln, intervjuer med flera kvinnor och vd:n på Bergsons, förvaras i
Föreningsarkivet. Det är inspelningar som gjordes i början av 1990-talet av textilanställda
som blivit arbetslösa i samband med nedläggning av flera textilföretag i Karlstad.
Under hösten forskade historieprofessor Bengt Schüllerqvist, Karlstad, i olika politiska och
fackliga organisationer i början av 1900-talet. Bengt har engagerats av Värmlands museum
att skriva en ny ”Karlstads historia” som kommer att ges ut som museets årsbok 2018.
Även om källforskningen måste vara begränsad så var det väldigt fint att kunna
tillgängliggöra material för studien. I december kommenterades Schüllerqvists texter av
arkivets styrelseledamot, docent Martin Stolare, vid ett seminarium på Kau.
I slutet av året deltog Föreningsarkivet i Värmland i en landsomfattande kartläggning av
material om den allmänna och lika rösträtten i olika arkiv, bibliotek och museer. Kungliga
biblioteket svarar för faktainsamlingen och bakom detta initiativ finns även Riksbankens
jubileumsfond. Tanken är att kartläggningen ska leda tilldigitalisering av arkiv och annat
material som visar hur demokratigenombrottet i Sverige gick till under 1900-talets två
första decennier. Genom att lämna uppgifter till kartläggningen kan Värmland komma
med i den bank av forskningsmaterial som man avser bygga upp med finansiering från
Riksbankens Jubileumsfond. Det är en av åtgärderna inom ramen för ett regeringsinitiativ,
att satsa på ett Demokratijubileum.
Kvinnors historia
Under 2017 fortsatte kontakterna med Performancegruppen OTALT i Arvika. Deras
efterforskningar i arkivet för att lyfta kvinnors historia inspirerade till ett seminarium i
Arvika med titeln ”Vi söker våra mödrar”. Olika kulturinstitutioner medverkade på
seminariet och arkivchefen fanns med bland talarna. Bl a presenterades en
sammanställning över Arvikaföreningar som innehåller dokumentation om kvinnor. Drygt
50 deltagare fanns på plats och alla uppskattade verkligen seminariet och de goda talare
OTALT hade engagerat. Seminariet livesändes och finns att ta del av på internet.
Nästa samarbete med OTALT blev deras medverkan på Föreningsarkivets årsmöte. Man
höll en spännande föredragning och berättade bl a om fängslande kvinnoöden som man
träffat på i sitt grävprojekt (se även sidan 2, Årsmöte). Vi kunde dessutom gratulera OTALT
till det stöd man hade fått från Region Värmland och Kulturbryggan för att kunna fortsätta
sitt strålande arbete med att ”söka sina mödrar”.
I augusti kom OTALT till Föreningsarkivet för att lära sig mer om fanor och standar. Man
tänker använda sig av fanor vid det performance som planeras till sommaren 2018.
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Arkivchefen inspirerade deltagarna med bilder och fakta, men man ville gärna se fanornas
färgprakt och symbolik på plats. Så bestämdes att OTALT skulle följa med till depån i
Ulvsby där alla fanor förvaras. Annika Eriksson och arkivchefen förberedde besöket genom
att vaska fram några riktigt fina objekt från Arvikatrakten. Det blev en lyckad
inspirationsresa. Helene och Emmas favorit blev en illande röd fana med frihetsgudinna
från Tobaksindustriarbetareförbundet i Arvika. Genast lades den upp på OTALT:s
Facebooksida. Vi är glada över detta något otraditionella, men så nyttiga samarbete vi
etablerat. Det ska bli intressant att hålla kontakten med OTALT under 2018, då man tänker
genomföra den performance som nytillverkade fanor ska förekomma i.
Genom arkivstudenten Jenny Moströms försorg har Gerda Hellberg, Karlstad
rösträttspionjär och politiker, fått mycket fastare konturer. Efter ett ordningsarbete, bl a i
brevväxling som inte varit känd tidigare mellan Gerda och apotekaren Ebba Hugosson
har en mera varierad bild av Gerda växt fram. När det gäller maken, chefredaktören och
riksdagsmannen Mauritz Hellberg finns i stort sett hur mycket stoff som helst att forska i
och läsa. Jennys artikel om Gerda Hellberg publicerades i Carlstads-Gillets tidskrift under
hösten. Den blev rikligt illustrerad med bilder ur Föreningsarkivets rikhaltiga
Hellbergssamling. Under hösten fortgick arbetet med att ge Gerda en välförtjänt plats i
historien. Vid uppsatsskrivning för C-nivån i historia valde Jenny att inrikta sin forskning på
Gerdas roll och inflytande i demokratiprocessen i början på 1900-talet. Uppsatsen
seminariebehandlas i januari 2018. Det är glädjande att en seriös forskare lyft fram viktig
kvinnohistoria ur detta oerhört forskningsintressanta arkiv på detta sätt.
Föreningsarkiven och släktforskarna
Arrangemanget ”Släktforskningens Dag”, som planerades äga rum i Arkivcentrum i mars,
ställdes tyvärr in. Ändå har det inte varit brist på aktiviteter tillsammans med
släktforskningsintresserade under 2017 både i form av studiebesök och av kontakter med
Värmlands Släktforskarförening.
Under 2017 informerade Föreningsarkivet deltagare i släktforskningskurser vid 11 olika
tillfällen. Nio av dessa grupper kom från Folkuniversitetet och Medborgarskolan i Karlstad
under ledning av kursveteranen Hans Olsson. Vid två tillfällen var det släktforskare från
Kristinehamn under ledning av Gunnel Larsson. De flesta informationerna genomförs
tillsammans med Värmlandsarkiv. Det är verkligen viktigt att få möjlighet att slå ett slag
för föreningsarkiven som källa för släktforskare. Säg de förfäder från senare halvan av
1800-talet och under 1900-talet som inte varit aktiva i föreningslivet. I Föreningsarkivet
finns alltså mycket att upptäcka för den släktintresserade.
I maj och i oktober samlade Värmlands Släktforskarförening de lokala
släktforskningsgrupperna från halvdussinet orter i länet till träff i Arkivcentrum.
Arkivchefen deltog vid båda tillfällena. Vid de här träffarna förstärks kontaktnätet med
släktforskare på olika håll i länet och det leder ibland till att arkivet engageras i
lokalgruppernas programverksamhet. Föreningsarkivet får på så sätt möjlighet att delta i
arrangemang lokalt utan att själv vara arrangör, vilket är förträffligt.
I slutet av året inleddes gemensamma förberedelser för ”Släktforskningens Dag” som
skulle gå av stapeln redan i januari 2018. Temat för släktforskningsdagen skulle bli ”Arkiv”,
ett passande tema, eftersom 2018 är proklamerat som Arkivår.
Arkivens Dag
Arkivens Dag firades den 11 november i Karlstads kommunarkivs nya lokaler i
Bibliotekshuset i Karlstad. Arkivdagen inleddes med högtidlig invigning av kommunarkivets
fina lokaler. Arkiven, Släktforskarföreningen, Stadsbiblioteket, Karlstads och Väse
hembygdsföreningar samt Carlstads-Gillet fanns på plats med utställningar, bokförsäljning
m m. Alla program, som föreläsningar, bild- och filmvisningar mm, höll till i det nyinvigda
Karlstadsrummet vägg i vägg med Kommunarkivet i husets entréplan. Eftersom både
Kommunarkivet och Karlstadsrummet var nymodigheter för Karlstadsborna kom
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hundratals besökare för att se lokalerna och för att delta i Arkivdagen. Alla medverkande
var jättenöjda med publiktillströmningen och dagen i stort.
Arkivpedagogiska insatser
De arkivpedagogiska aktiviteterna, som blivit ett stående inslag i verksamheten,
genomförs tillsammans med Värmlandsarkiv. Arkivpedagogen Olle Nilsson,
Värmlandsarkiv, har en nyckelroll och är den som oftast kommer med nya uppslag till
aktiviteter. Våra arkivpedagogiska insatser har pågått sedan mitten av 1990-talet och i
första hand inriktats på skolelever. Under senare tid har ambitionerna blivit bredare. I
dramatiseringar och andra aktiviteter vänder vi oss mer och mer till allmänheten i stort.
Föreningsarkivets personal finns med i satsningarna på att levandegöra/dramatisera
historiska händelser i autentiska miljöer. Tidsresor är en del av aktiviteterna som väcker
stort intresse hos barn och ungdom. Man lever sig verkligen in i förflyttningen i tid och
rum. Vidare genomförs tematiska stadsvandringar, som numera kan bokas av skolor,
föreningar och andra grupper av intresserade. Annika Eriksson är Föreningsarkivets bidrag
till dramatiseringarna. Hon figurerar i lite olika skepnader exempelvis som Röda
Korssyster, klädd i Lottadräkt eller som husvilla änkefrun Myrin efter Karlstads brand. Vid
höstlovets Spökvandring uppträdde Annika som vitsminkad häxa från 1600-talets
Värmlandsnäs. Arkivchefen fick förtroende att vara med som svans för att hålla ordning i
leden. Aktiviteten ingick i Arkivcentrums programverksamhet och lockade ett 50-tal
deltagare, både barn, ungdomar och medföljande vuxna.
Besök av skolklasser som får en första kontakt med arkivmaterial i Arkivcentrum är ett
vanligt inslag. Olle Nilsson, Värmlandsarkiv har oftast hand om skolbesöken. Under 2017
har minst 200 elever kommit till Arkivcentrum. Utöver rena informationer om arkiv och
hur arkiv fungerar kan många elever få pröva att forska på egen hand. Olle Nilsson
besöker också klasser i skolorna och genomför lektioner. Eller så finns han med som stöd
för en lärare som vill komma igång med arkivinriktat arbetssätt. Verksamheten har som
mål att skolelever ska bli medvetna om att alla har rätt att använda olika typer av arkiv
och att det är roligt med arkiv!
Under juli månad disponerade arkiven återigen en timrad uthuslänga i kvarteret Almen. I
den möblerades änkefru Justina Myrins nödbostad efter branden i Karlstad 1865 och
öppnades för besökare. En nyhet för året var att fyra gymnasister fick ansvara för
guidningen i nödbostaden och ge den historiska bakgrunden. Annika deltog i
förberedelserna, som bl a innebar att lära ut en del fakta. Under öppethållandet i juli
fungerade Olle Nilsson och Annika Eriksson som mentorer för guiderna och gav tidvis
support på plats. Närmare 800 besökare letade sig fram till denna lilla oas i centrala
Karlstad och aktiviteterna gav mersmak.
I början av året filmades den dramatiserade stadsvandringen om beredskapsåren som går
från Sandgrund till Pilgrensgatan. Filmen blev riktigt professionell, eftersom man varvade
arkivens egna ”skådisar” med dokumentära filmsnuttar från 1940-talets Karlstad. I april
genomfördes vandringen med Hammarlundens skola och Nya Wermlands-Tidningen fanns
med och dokumenterade hela vandringen. Den historiska vandingen fick ovanligt stort
utrymme, hela fem sidor i en helgbilaga. Bl a presenterades alla karaktärerna som deltar i
vandringen, var och en. Det blev en verklig fullträff och gav också ringar på vattnet efteråt.
Två ”Tidsresor” genomfördes vid Gammelgården i Mariebergsskogen i mitten av maj. Det
var klasser från Kroppkärrsskolan (åk 4) och Kvarnbergsskolan (åk 3) som fick chansen att
förflytta sig 150 år tillbaka i tiden. Tidsresan filmades av medieföretaget Make my Day.
Filmen visades senare för c a 250 kulturarbetare från hela länet på höstens
Kulturparlament. Precis som under fjolåret samverkade arkiven med Karlstads
hembygdsförening om Gammelgården och med hemslöjdskonsulenten Carina Olsson.
I april introducerades en nyutgåva av Kvarteret Merkurius och pressvisningen skedde i
Valvet som ligger just i detta kvarter. Annika Eriksson iklädd Justina Myrins skepnad fanns
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på plats tillsammans med Olle Nilsson. Idén är att denna digitala lokalhistoriska produkt
ska användas av cafébesökare i Valvet. Ett nytt grepp för att sprida intresset för arkiv.
Föreningsarkivet lägger ner en hel del tid på den arkivpedagogiska verksamheten. Det är
väl använda resurser. Att vara med och göra arkiven levande för olika grupper är viktigt.
Det gäller att marknadsföra våra arkiv och visa att de innehåller mängder med spännande
lokalhistoria. Arkiven är ett i högsta grad spännande och tillgängligt kulturarv och ligger
bara och väntar att bli utforskat och använt.
Övriga externa kontakter och arrangemang
Nedan redovisas ytterligare aktiviteter/arrangemang som Föreningsarkivet deltagit i och
externa kontakter som arkivet haft under 2017. Det är sådant som inte beskrivits på annat
ställe i berättelsen.










Den 11 april gästade arkivchefen Karlstads hembygdsförenings Klaraborgsträff.
Rubriken på inslaget var ”Karlstads blomstrande föreningsliv”. Ett litet referat om
programpunkten fanns senare med i Karlstads Hembygdsblad
Den 11 maj deltog arkivchefen vid en träff med det kommunala arkivnätverket i
Arkivcentrum och informerade om Arkiv 400 (Arkivåret 2018)
Den 12 maj kom drygt 20 personer från nätverket ”Arkivverksamma i Väst” till
Arkivcentrum, togs emot och informerades av bl a arkivchefen. Träffen inspirerade
Föreningsarkivet att göra ett ”svarsbesök” hos Föreningsarkivet i Skaraborg, Lidköping
Den 16 maj ingick arkivchefen i panelen vid kulturarvskonferensen ”Från det förflutna
till allas framtid” som arrangerades på Värmlands museum
Den 20 september deltog Annika Eriksson i en föreningsträff som Karlstads Kultur- och
fritidsförvaltning hade ordnat
Den 29 november var Föreningsarkivet värd för ett möte med redaktionen i Nätverket
för Karlstads historia
Den 30 november deltog arkivchefen då riksarkivarie Karin Åström Iko besökte
Arkivcentrum. Arkivchefen informerade om de olika former av samverkan som
förekommer institutionerna emellan

Under 2017 träffade arkivets representanter politiker och tjänstemän i ansvarig nämnd i
Hammarö kommun och likaså i Kristinehamns kulturnämnd för samtal i samband med
bidragsgivning. Arkivet har även haft samverkan med Säffle kommuns kulturnämnd. Den
18 september besöktes Föreningsarkivet av kommunens kulturchef tillsammans med
kommunens hembygdsföreningar och ett par kulturföreningar. Arkivchefen informerade
om det omfattande material som samlats in från Säffletrakten och hur arkivet kan vara en
resurs för föreningslivet i Säffle.
Utbildning, kursverksamhet
Under våren deltog Föreningsarkivet i undervisning och handledning av arkivstudenterna
på A-kursen i Arkivkunskap på Karlstads universitet. Arkivchefen, som ingår i lärarlaget,
handledde tillsammans med Åsa Vålvik tre studenter då de gjorde sina slutuppgifter för Anivån. I september började ett drygt tiotal studenter på B-kursen i Arkivkunskap och under
höstterminen undervisade arkivchefen på två av delkurserna.
I januari informerades en grupp från Karlstads universitet med inriktning på konst- och
kulturstudier. Kursledaren Margareta Wallin Wictorin deltog vid besöket och det är
glädjande att konstvetarna hittat tillbaka till Arkivcentrum igen. Annika Eriksson fanns
med vid en information för Samhällsplaneringsprogrammet vid Karlstads universitet.
Kurstillfällen för organisationerna som Föreningsarkivet anordnat under året beskrivs
under rubriken Medlemmar och medlemskontakter.
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Information, mediakontakter, publicering
Under 2017 har Föreningsarkivet och Arkivcentrum Värmland varit synligt i massmedia vid
rätt många tillfällen. Det är först och främst i samband med Stadsvandringar, Tidsresor
och olika presentationer som länspressen gett arkiven bra med spaltutrymme. En fyllig
artikel skrevs bl a om studenterna som sommarjobbade i kvarteret Almen. En trevlig
uppmuntran förstås. Olle Nilsson, Värmlandsarkiv, är fenomenal på att locka press och
övrig media till de olika aktiviteterna.
Under 2017 har det lagts ner en hel del jobb för att få till Föreningsarkivets webbplats
www.foreningsarkiv.se . Christer Nord, Illustratech har involverats i arbetet. På så sätt har
arkivet äntligen fått till en struktur på sidan och kunnat lägga ut en del aktuell information,
råd och tips och andra uppgifter. Förhoppningsvis kan personalen på sikt lära sig
programvaran Wordpress och göra uppdateringarna på egen hand. Det är inte alls bra om
hemsidor innehåller inaktuell information. I övrigt finns förstås den gemensamma sidan
för Arkivcentrum Värmland. Den är fullt ut anpassad till de tillgänglighetskrav som ex
Kulturrådet ställer. Där länkas man också vidare till Föreningsarkivets egen sida.
När det gäller publicering under året är det Jenny Moström, arkivstudent på A- och B-nivå,
som gjort ett par artiklar som gör arkivets spännande material mera känt. Den ena, en rikt
illustrerad artikel om rösträttskvinnan och politikern Gerda Hellberg, infördes i CarlstadsGillets fina tidskrift. Vidare ingick en artikel baserad på intervjuer med f d
textilindustrianställda i Karlstad i Värmländsk Kulturs temanummer om Värmländsk textil.
Tidskriften har många läsare som kan tänkas bli intresserade att forska på egen hand. Då
är verkligen positivt att det blir känt att Föreningsarkivet har en väldigt värdefull samling
av inspelningar att lyssna till och använda i olika sammanhang. Vid båda publiceringarna
signerade Jenny sin artikel med sitt namn och Föreningsarkivets vilket var god PR förstås.

Slutord
Under verksamhetsåret 2017 har Föreningsarkivet svarat för närmast rekordartade
insatser i arbetet med att registrera, digitalisera och göra föreningsarkiv från hela länet
tillgängliga för forskning och studier. Särskilt glädjande är det att arkivet vid årsskiftet
2017/2018 har exporterat sammanlagt 3 332 detaljförteckningar över arkiv till den
Nationella arkivdatabasen (NAD). Föreningsarkivet har hanterat hela 10 144 volymer (!)
under 2017. Det framgår av den statistik som inrapporteras till Kulturrådet för att arkivet
ska komma ifråga för statsbidrag. Siffran är i högsta grad imponerande sett till den
begränsade personalstyrkan och resurser i övrigt. Arkivets ambitioner med att göra
arkiven sökbara framstår även i fortsättningen som en av de viktigaste uppgifterna.
Föreningsarkivets samverkan med de övriga parterna i Arkivcentrum Värmland och
Värmlands Släktforskarförening har även under 2017 varit både intensiv och givande.
Samarbetet är en förutsättning för att den dagliga forskarservicen ska löpa på ett effektivt
sätt. Dessutom är våra partners oumbärliga då vi satsar på utåtriktade projekt som
stadsvandringar och tidsresor och då vi gemensamt erbjuder allmänheten en varierad och
mycket uppskattad programverksamhet i Arkivcentrum. Arkivens Dag 2017 blev närmast
ett skolexempel på samverkan. Förutom de ”vanliga” parterna involverades också flera
hembygdsföreningar och Stadsbiblioteket i Karlstad.
Arkivets ekonomi är sannerligen mycket begränsad, men genom extrem sparsamhet
uppvisar bokslutet ett litet plusresultat för tredje året i följd. Styrelsens ambitioner att
hålla sträng uppsikt på ekonomin har gett resultat. Ändå skulle man innerligt önska att de
närmast försumbara uppskrivningarna av Stats- och Regionbidragen skulle utvecklas på
ett mera positivt sätt. Under 2017 har arkivet satsat på uppgradering av datorer och
programvaror för att säkerställa att kommunikationen med omvärlden sker på ett
tillfredställande sätt. Styrelsen är mycket tacksam för bidraget från Karlstads kommuns
Kultur och fritidsförvaltning, som var till god hjälp i det sammanhanget.
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2018 är proklamerat som Arkivår i hela landet. Riksarkivet firar 400 år och vill inspirera
hela arkivsektorn att delta på olika sätt för att fästa uppmärksamhet på arkiven. I
september 2018 är det 20 år sedan Arkivcentrum Värmland öppnades. En samverkan
mellan Föreningsarkivet (Folkrörelsernas arkiv), Karlstads kommunarkiv, Landstingsarkivet
och Värmlandsarkiv, landsarkiv i Värmlands län. Det har varit 20 väldigt framgångsrika år
och det kommer arkiven att manifestera under året. Bl a arrangeras en särskild Arkivdag i
juni och det blir också lite extra satsning vid Arkivens Dag i november. Det fruktbara
samarbetet fortsätter.
Styrelsen tackar Region Värmland, Karlstads kommun och de övriga femton Värmlandskommunerna som bidragit till arkivets ekonomiska verksamhet under 2017. Arkivet tackar
medlemsorganisationerna, våra samverkanspartners i Arkivcentrum Värmland och
Värmlands Släktforskarförening för synnerligen gott samarbete under året. Slutligen riktas
ett stort tack till personalen som genom extraordinära arbetsinsatser gjort
verksamhetsåret till en framgång.
Karlstad i mars 2018
Sten Fransson
ordförande

Åse Gustafsson

Elsa Hallbäck

Lena Hassellund

Viola Jansson

Leif Spännar

Martin Stolare

/Berith Sande
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Medlemsorganisationer i Föreningsarkivet i Värmland 2017-12-31
Bildningsorganisationer
ABF Värmland
Alsters Folkdanslag
Filmstudion MOWIE
Folkbildarna i Värmland
Folkuniversitetet
Konstfrämjandet i Värmland
Konstföreningen i Ulvsbytrakten KRUT
Manskören Iris, Arvika
Medborgarskolan Värmland Örebro
NBV Värmland
Riksteatern Värmland
Sensus region Mellansverige
Slottsbrons Musikkår och Drill
Studiefrämjandet Örebro-Värmland
Studieförbundet Bilda Svealand
Studieförbundet Vuxenskolan Värmland
Ulvsby Folkdanslag
Värmlands Försvarsutbildningsförbund
Värmlands Konstförening
Värmlands läns 4H
Värmländska Folkdansringen

Fackföreningar
Byggnads Örebro Värmland
GS avd 11 Värmland/Dal
Handelsanställdas Förbund avd 17
IF Metall Värmland
IF Metall Östra Värmland
Kommunal Västra Svealand
Ledarna
Livsmedelsarbetareförbundet
LO-distriktet Örebro och Värmland
Pappers avd 36 Skoghall
SEKO Post Värmland
SEKO Västra Svealand
Sv Elektrikerförbundet avd 16
Sv Målareförbundet avd 6 Svealand, Sektion 3
Sv Transportarbetareförbundet avd 6
Unionen Värmland
Visions center i Västerås
Värmlands Journalistförening
Värmlands Polisförening, Förbundsområde Värmland
Värmlands Tandläkareförening

Idrottsföreningar
Bandyförbundet distrikt Mellansverige
Färjestads BK, Karlstad
Karlstad Båtklubb
Karlstad Korpförening
Karlstads Simsällskap

Karlstads Tennisklubb
Mellansvenska Gymnastikförbundet
Orienteringsklubben Tyr
SDF Korpen Värmland
Värmlands Bordtennisförbund
Värmlands Fotbollsförbund
Värmlands Friidrottsförbund
Värmlands Handikappidrottsförbund
Värmlands Idrottsförbund
Värmlands Ishockeyförbund
Värmlands Orienteringsförbund
Värmlands Ridsportförbund
Värmlands Skidförbund
Värmlands Skolidrottsförbund
Värmlands Skyttesportförbund
Västra Svealands Bågskytteförbund
Wermlands Simförening

Nykterhetsorganisationer
IOGT-NTO Logen 1032 Myran, Forshaga
IOGT-NTO Logen 389 Ägir, Karlstad
IOGT-NTO Värmland
MHF Bergslagen
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Värmlands
distrikt
Verdandi Värmland/Dal
Värmlands Blåbandsdistrikt
Värmlands Nykterhetsförbund

Politiska organisationer
Arvika Arbetarekommun
Centerkvinnorna i Värmland
Centern i Filipstad
Centerpartiet i Värmland
Centerpartiets Ungdomsförbund Värmland
Folkpartiet-Liberalerna Värmlands förbund
Miljöpartiet de gröna i Värmland
Moderaterna i Värmland
S-Kvinnor i Värmland
Skoghalls Socialdemokratiska Arbetarekommun
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Värmland
Socialdemokraterna i Karlstad
Socialdemokraterna i Värmland
SSU Värmland
Torsby Nordvärmlands Arbetarekommun
Unga Örnar Värmland
Vänsterpartiet Värmland
Årjängs Socialdemokratiska Arbetarekommun
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Religiösa organisationer
Equmeniakyrkan
Equmeniakyrkan Fagerås
Lövnäskyrkans församling
Tingvallakyrkans församling
Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift

Övriga organisationer
Astma- och Allergiföreningen Värmland
Bergslagens Älghundsklubb
Boda Hembygdsförening
Boliviavännernas Insamlingsstiftelse
Borgebols Samfällighetsförening
Brf Brandmästaren, Karlstad
Brf Felix, Karlstad
Brf Kyrkbacken, Karlstad
Brf Lärkängen, Vålberg
Brf Näcken, Karlstad
Brf Polketten, Hammarö
Brf Tjärnheden, Deje
Brottsförebyggande Centrum i Värmland
Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland
Civilförsvarsförbundet Värmland
DHR Värmlands distrikt
Forshaga Folkets Hus
Forshaga Hembygdsförening
Forshaga Röda Korskrets
Frykeruds Hembygdsförening
Föreningen Grums Hembygdsarkiv
Föreningen Hagfors Munkfors HjärtLung
Föreningen HjärtLung Karlstad
Föreningen Karlstad Lever
Föreningen Norden i Arvika
Föreningen Norden i Hagfors
Föreningen Norden i Kristinehamn
Föreningen Norden Värmlands distrikt
Föreningen Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Värmland
Föreningen Värmlandslitteratur
Föreningen Värmländsk Kultur
Grava Hembygdsförening
Hammarö Hembygdsförening
Handikappförbunden Värmland
Handikappföreningarna Karlstad
Hembygdsföreningen Köla Stämma
Hushållningssällskapet Värmland
Hyresgästföreningen Region Mitt
Hörselskadades Förening i Karlstad m o
Hörselskadades Riksförbund Värmlandsdistriktet
ILCO Värmland
Jägareförbundet Värmland
Karlstads Dövas Förening
Karlstads Koloniträdgårdsförening
Karlstads Rotaryklubb
Klarälvens Vattenvårdsförbund
LRF Värmland

Länsföreningen Värmland HjärtLung
Länshemslöjdsföreningen i Värmland
Majblommeföreningen i Karlstad
Mellansveriges Folkets Hus och Parkregion
Nors Hembygdsförening
NTF Värmland
Nyeds Hembygdsförening
Odd Fellowinstitutionernas i Karlstad gemensamma
Ekonomiutskott
Polisens Veteranklubb i Värmland
PRO Forshaga
PRO Hagfors
PRO Handels
PRO Karlstad Samorganisation
PRO Karlstad Västra
PRO Kronoparken, Karlstad
PRO Värmland
RSMH Kalstasola
Rädda Barnen Värmlands distrikt
Röda Korset Region Mellan
Skoghalls Folketshusförening upa
SPF Solstad Karlstad
SPF Värmlands distrikt
Stiftelsen Erlandergården i Ransäter
Stiftelsen Kulturmiljöfond Värmland
Stiftelsen Rattsjös Skogsvårdsfond
Stora Kils Hembygdsförening
Svenska Livräddningssällskapet SLS Värmland
Svenska Rasfjäderfäförbundet
Svenska Taxklubben
Synskadades Riksförbund SRF Värmland
Villaägarna i Hammarö
Vågmästarens Samfällighetsförening, Karlstad
Värmlands Hembygdsförbund
Värmlands Idrottshistoriska Sällskap
Värmlands Kennelklubb
Värmlands läns Diabetesförening
Värmlands läns Kalkningsförbund
Värmlands Släktforskarförening
Värmländska Akademien
Värmländska Provinsiallogen
Väse Hembygdsförening
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Statistik 2013 - 2017
Besök, leveranser, forskarärenden och utlån mm
2013

2014

2015

2016

2017

Mottagna leveranser

101

121

93

105

76

Mottagna arkivbildare

170

344

287

201

128

Mottagna hyllmeter

88,2

125,4

92,33

130,5

52,51

2306

3143

2411

918

3

2

2

1

2

Nya förteckningar

75

47

97

112

132

Kompletterade förteckningar

84

62

68

104

137

743

710

824

1233

1296

Förtecknade hyllmeter

33,06

31,75

33,02

47,64

47,95

Registrerade besök i forskarsal

4092

3216

4188

3034

2653

Framtagna volymer till forskarsal

830

696

847

593

557

Framtagna volymer för externlån

83

6

21

36

55

308

396

359

435

339

Mottagna volymer
Återtagna arkivbildare

Antal nya förtecknade volymer

(Gemensamt för Arkivcentrum Värmland)

Handlagda ärenden
Nya och kompletterade arkiv på NAD

543

(totalt antal på NAD)

539

2250

(1082)

(3332)

Typfördelning av förtecknade arkiv hos Föreningsarkivet i Värmland år 2017
Bildningsorganisationer

356

Fackliga organisationer

1460

Idrottsföreningar

377

Nykterhetsföreningar

756

Politiska föreningar

741

Religiösa föreningar

774

Övriga ideella föreningar
Person- och släktarkiv, samlingar
Summa

1286
152
5902
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