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Verksamhetsberättelse 2021 
 

Bakgrund 
Föreningsarkivet i Värmland är sedan 1949 centralarkiv för de ideella föreningarna i länet. 
Arkivet har samlat in, bevarat, vårdat, registrerat och gjort arkiven efter tusentals värmländska 
föreningar tillgängliga för föreningarna själva och för olika forskningsinriktningar. I dagsläget 
förvarar arkivet närmare 7 500 föreningsarkiv från hela länet. Föreningsarkivet i sig är en ideell 
förening bestående av ideella föreningar från alla tänkbara grenar av organisationslivet. Vid 
årsskiftet 2021/2022 var 179 organisationer medlemmar. I medlemskapet ingår ett antal 
medlemsförmåner samt preciserad arkivservice. Servicen erbjuds även de hundratals 
aktiva/levande föreningar som deponerar sina handlingar och väljer att ha ett 
kundförhållande till arkivet. Trygg förvaring, registrering, detaljförteckning i digital miljö, 
rådgivning och utbildning i arkivfrågor är tjänster som ingår i arkivets utbud. En huvuduppgift 
är att motivera organisationerna att bevara sina arkiv, eftersom de lagstadgade kraven på 
arkivering i föreningslivets handlingar är rätt begränsade. Föreningslivets dokumentation 
behövs, eftersom den innehåller viktiga pusselbitar till samhällsutvecklingen över tid. 
Föreningsarkiven är ovärderliga för att ge en allsidig bild av vårt samhälle. Genom 
insamlingsarbete och långtidsbevarande sörjer Föreningsarkivet för att forskningen om det 
värmländska civilsamhället ska tryggas. Att stimulera användningen av föreningsarkiven i olika 
typer av forskning är ett av arkivets huvudsyften. Det innebär att på olika sätt inspirera 
uppsatsskrivande studenter, släktforskare/personhistoriker, hembygdsforskare och även 
föreningarna själva att nyttja föreningsarkiven. Föreningsarkiven erbjuder närmast 
obegränsade forskningsmöjligheter för varierande intresseinriktningar och discipliner. 
 

Arkivets styrelse  
 
Ledamöter m fl funktionärer Mandattiden utgår 
Monica Ekström, Karlstad, ordf  2022 
Elsa Hallbäck, Kristinehamn   2022 
Elvy Hansson, Grums  2022 
Lena Hassellund, Kil   2023 
Viola Jansson, Karlstad, v ordf   2022 
Leif Spännar, Grums  2023 
Johnny Svensson, Nordmark  2023 
Tina Bergenbrink, Molkom (suppleant)  2022 
Agneta Holmqvist, Boda (suppleant)  2022 
Birgitta Nordström, Karlstad (suppleant)  2022 
Henrik Olsson, Säffle (suppleant)  2022 
 
Revisorer 
Thorsten Born, Hammarö (ordinarie)  2022 
Kent Wallin, Kil (ordinarie)  2022 
Bertil Hagelin, Forshaga (suppleant)  2022 
Monica Gustafsson, Karlstad (suppleant)  2022 
 
Valberedning 
Christer Alnebratt, Karlstad  2022 
Peter Olausson, Värmlands Nysäter (sammankallande)  2022 
Monica Ståhl, Bjurtjärn  2022 
 
 

Mötesverksamhet 
Precis som under fjolåret har Covidpandemin i viss mån påverkat arkivets egen 
mötesverksamhet. Årsmötet lades så sent som stadgarna tillåter, eftersom förhoppningen var 
att det skulle kunna genomföras i fysisk form. Då årsmötet genomfördes den 31 maj blev det 
ändå digitalt för första gången. 27 personer deltog i årsmötet via konferensverktyget Teams, 
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med f d arkivordföranden Christer Alnebratt som mötesordförande. Arkivchefens rapport till 
årsmötet handlade mycket om arkivets strävan att ge bästa möjliga service till organisationer 
och forskare, trots restriktionerna p g a pandemin. Inte minst att det hade erbjudits 
möjligheter att komma till arkivets kanslilokaler för att få tillgång till föreningsarkiven för 
forskning och studier. Peter Olausson, historielärare vid Karlstads universitet och ansvarig för 
Arkivkunskapskursen, passade på att tacka Föreningsarkivet. Genom arkivets generösa attityd 
kunde historiestudenter genomföra sina uppsatsarbeten och arkivstudenterna erbjöds 
nödvändigt praktikarbete. 
 
Styrelsen som består av 7 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter har sammanträtt vid fyra 
tillfällen. Vid de olika mötestillfällena har flera ledamöter deltagit via Teams, medan de övriga 
varit på plats i Arkivcentrum. 
 
Arbetsutskottet, som bestått av ordf Monica Ekström, vice ordf Viola Jansson, Leif Spännar 
och Lena Hassellund (ersättare), har träffats vid två tillfällen under året.  
 
I augusti besvarade styrelsen Region Värmlands remiss ang Värmlands Kulturplan 2022-2025. 
 

Medlemmar och kunder samt kontakter med dessa 
I bilaga 1 redovisas de 179 organisationer/föreningar som var medlemmar i arkivet vid 
utgången av 2021. Under 2021 anslöt sig inga nya medlemsorganisationer.  
 
Alla ideella föreningar i länet kan söka medlemskap i Föreningsarkivet i Värmland. 
Medlemmarna har inflytande över verksamheten vid års- och medlemsmöten samt tillsätter 
styrelse. Vidare får medlemsorganisationerna ett antal förmåner. Det rör sig om en (1) 
avgiftsfri hyllmeter vid förvaring samt prioritering vid rådgivning, leveranser och 
registrerings/förteckningsinsatser. Även under 2021 var medlemsavgifterna oförändrade, 
d v s 1 200 kronor för distriktsorganisationer/motsvarande och 400 kronor för lokala 
föreningar. Samtliga aktiva/levande organisationer betalar serviceavgift på 150 kronor per 
hyllmeter och år för deponerat arkivmaterial. Serviceavgiften inkluderar 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 de olika insatser som görs kopplade 
till leveranstillfället (inventering/grovgenomgång av handlingarna, uppställning i 
hyllutrymme, kvittering samt registerföring digitalt). Genom den inledande grovgenomgången 
(kopplad till rensning/gallring av överflödigt material), undviker man att oviktiga handlingar 
upptar värdefullt hyllutrymme. Noggrann genomgång vid leveranstillfället ger dessutom 
personalen god kontroll över arkiven tills de blir detaljförtecknade/fullt ut sökbara. Vidare 
slipper föreningarna betala onödigt hög serviceavgift för material som inte är bevaransvärt.  

Medlems-/kundkontakter, besök, rådgivning 
Föreningsarkivet ger råd om arkivhantering per telefon, via e-post, och genom skriftlig 
information (lathundar). Arkivets hemsida innehåller dessutom ”första hjälpen”, d v s enkla, 
användbara tips om arkivering. Innan större arkivleveranser besöker arkivpersonalen med 
fördel organisationer i deras kontor/liknande och ger praktiska riktlinjer om att bevara eller 
gallra. Det förhindrar att gallringsbara handlingar levereras i onödan. Grundsyftet med all 
arkivering är ju att bevara handlingar med långsiktigt intresse. Det markerar arkivet bl a 
genom att debitera en högre hyllmeteravgift för gallringsbara räkenskapsunderlag.  
 
Normalt erbjuder arkivet föreningsträffar för medlemmar och kunder. Tyvärr var det omöjligt 
att genomföra någon träff under 2021 p g a restriktioner till följd av Coronapandemin. 
Träffarna som ger nyttig information om arkiv och arkivhantering för föreningsfolk brukar 
uppskattas. Man får inblick i vad som ingår i arkivservicen och förstår värdet av att vara 
medlem resp kund i Föreningsarkivet. Nu ser vi fram mot 2022 då det äntligen borde vara 
möjligt att bjuda in till föreningsträff och annan kursverksamhet i arkivets regi.  
 
Trots begränsningar i kontakter och uppsökande verksamhet under det gångna året har 
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personalen ändå besökt några organisationer på deras hemmaplan. Det gäller t ex Värmlands 
Handbollsförbund, Föreningen Karlstad Lever, Svenneby hemmans Samfällighetsförening, 
Fryksände, Östra Ämterviks Hembygdsförening och Torsby Rotaryklubb. De båda sistnämnda 
kom senare till arkivet med leveranser och Rotaryklubben fick information och visning i 
Arkivcentrum på köpet. 
 
Djurskyddet i Karlstad besökte arkivet vid flera tillfällen under våren för att få information, 
orientera sig i sitt arkiv och i sin förenings historia. Styrelsen, som var ganska ny, ville veta mer 
om sin organisation, som är bildad så tidigt som 1876. Man gjorde även en tilläggsleverans 
som resultat av kontakterna med arkivet. 
 
I maj träffade Annika Eriksson nestorn Bengt Sahlström, Utterbyn, Torsby, för att få en 
uppfattning om det digra släktarkiv som förvaras i Sahlströmsgården i Utterbyn. Samlingen 
innehåller bl a en omfattande brevskatt i behov av registrering för att bli åtkomligt för 
forskning. Föreningsarkivet hade tillfrågats om att ev kunna göra en arbetsinsats med 
uppsortering/registrering. Under hösten avtalades om ett praktiskt registreringsarbete med 
början i februari 2022.  
 
I juli besökte arkivchefen ett metodistkapell på gränsen mellan Värmlands och Örebro län. Att 
kliva in i Taborkapellet i byn Mo, invigt 1871, var som att göra en tidsresa. Brokyrkans 
församling ville ha synpunkter inför ett ställningstagande hur man ska kunna förvalta denna 
verkligt unika frikyrkobyggnad i ett längre perspektiv.  
 
 

Lokaler och samverkan 
 
Arkivcentrum Värmland  
Föreningsarkivet i Värmland finns i Arkivcentrum Värmland i Karlstad tillsammans med 
Värmlandsarkiv, landsarkiv i Värmlands län och Regionarkivet (f d Landstingsarkivet). De två 
regionägda verksamheterna gick samman i en organisation under 2020 och kallas numera 
Region Värmland, Arkivenheten. Karlstads kommunarkiv ingår i samverkan om forskarservice, 
utåtriktade aktiviteter, arkivmagasinen i Zakrisdal mm men har kontor med arkivdepå i 
Bibliotekshuset. Arkivcentrum inrymmer forskarexpedition med forskarsal, arkivmagasin samt 
kanslier för resp verksamhet. Forskarsalen har 20 platser varav flertalet med datortillgång. 
Edbergsalen, som normalt används för föreläsningar, undervisning, möten etc, har 65 platser. 
I Almquistsalen högst upp i huset ryms 60 personer vid sittande bord. Salen är utrustad med 
projektor och duk, vilket gör den väl lämpad för informationer och möten. I Arkivcentrum finns 
också grupprum, sammanträdesrum och ett pausrum för besökare. Huset är under normala 
förhållanden en utomordentlig mötesplats för möten, föreläsningar och andra aktiviteter. 
Under stora delar av år 2021 har tyvärr aktiviteterna i huset varit mycket decimerade p g a 
Coronapandemin.  
 
Föreningsarkivet har egna kanslilokaler på plan 4 i Arkivcentrum och på samma våning finns 
ett närarkiv som rymmer c a 900 hyllmeter. Där placeras nya arkivleveranser vartefter och 
utrymmet är för det mesta i det närmaste fullt utnyttjat.  
 
Frågan om en omlokalisering av Arkivcentrum kom upp under 2020 men har i princip inte 
avancerat särskilt märkbart under 2021. Regionens utredning om eget lokalbehov under året 
har ännu inte lett till några åtgärder. Förhoppningen är förstås att den unika och 
modellskapande arkivcentrumlösningen ska kunna fortleva. Arkivcentrumlösningar 
förespråkades också som idealiska i den statliga arkivutredningen för ett par år sedan.  
 
Samverkansfrågor 
Arkiven i Arkivcentrum samarbetar om forskarservicen och delar expeditionstjänstgöringen 
enligt överenskomna principer. Under 2021 har Coronapandemin medfört att öppettiderna 
decimerats rejält p g a Folkhälsomyndighetens restriktioner och Region Värmlands 
bestämmelser. Från mitten av september normaliserades öppettiderna med undantag av 
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öppethållandet på torsdagar, som inte återupptogs under resten av året. Föreningsarkivets 
olika åtgärder för att upprätthålla servicen för organisationer och forskare under året beskrivs 
under rubriken Information, forskarservice.   
 
Arkivcentrums samordningsgrupp behandlar vissa gemensamma frågor och består av 
verksamhetsansvarig från resp institution. Ordförande- resp sekreterarskapet roterar och 
gruppen träffas månatligen utom under semesterperioden. Samordningsgruppen hanterar 
frågor om gemensamma satsningar som arrangemang, programverksamhet, 
profilerings/policyfrågor, personalutbildningar, lokalfrågor i Arkivcentrum och 
Zakrisdalsdepån, tillgänglighetsfrågor etc. Ibland adjungeras personal för att ge gruppen 
detaljinformation inför vissa beslut. P g a pandemin har Samordningsgruppens möten hållits 
via videokonferensverktyget Teams under hela året. 
 
I Arkivcentrums expeditionsgrupp hanteras frågor med koppling till forskarservice och 
expeditionstjänst. Vanligen samlas man tre-fyra gånger per år. Gruppens uppgift är att se till 
att Arkivcentrum erbjuder jämn och god kvalité i den gemensamma forskarservicen. Vidare 
föreslår man utbildningstillfällen för expeditionspersonal. Internutbildningen har under åren 
varit en särdeles viktig del i Arkivcentrums forskarservicesamarbete. 
 
Arkivcentrums gemensamma hemsida www.arkivcentrumvarmland.se innehåller uppgifter 
om öppettider, tillgänglighet, arrangemang i huset etc. Sidan uppfyller standard som 
bidragsgivaren Kulturrådet stipulerat för att tillgängligheten till informationen ska vara 
tillgodosedd. Informationen är dessutom översatt till engelska för att underlätta för 
användare. Regionens arkivenhet administrerar sidan.  
 
Arkivcentrums programverksamhet 
Våren 2015 inledde arkiven samarbete med Värmlands Släktforskarförening för att erbjuda 
allmänheten trevlig, varierad programverksamhet i Arkivcentrum Värmland. Föreläsningar, 
filmvisning, släktforskarträffar, arrangemang som Släktforskningens Dag, Arkivens Dag etc 
förekommer under normala verksamhetsår. Tyvärr har pandemin gjort det omöjligt att 
genomföra de flesta program under 2021. De olika smittvarianterna av viruset har avlöst 
varandra och gjort det omöjligt att planera. Trots allt finns ett undantag; Arkivens Dag 
arrangerades i november med varierat program och gott om besökare (se mer under rubriken 
Arkivens Dag). 
 
Arkivdepå i Zakrisdal 
Sedan 2005 slutförvarar Föreningsarkivet de detaljregistrerade arkiven i bergmagasin i 
stadsdelen Zakrisdal. Även i bergdepån sker samverkan med Region Värmland, arkivenheten 
och Karlstads kommunarkiv, båda med stora mängder arkiv i berget. Föreningsarkivets 
disponibla hyllutrymme på c a 3 900 hyllmeter krymper betänkligt. Depån riskerar att vara full 
om några få år. Att vinna hyllutrymme är viktigt. Därför genomförs gallring av föreningarnas 
verifikationer/bokföringsunderlag regelbundet. I vissa fall görs även retroaktiv gallring av 
material som numera betraktas ha begränsat informationsvärde. Avsaknaden på hyllkapacitet 
begränsar tyvärr möjligheten att ta in hotade ägarlösa arkivbestånd. Det har också negativ 
inverkan på en offensiv värvning av nya medlemsorganisationer med stora arkiv.  

Arkivet har ingen personal stationerad i bergdepån. Däremot görs regelbundna hämtningar av 
material därifrån. Det gäller handlingar som ska studeras i Arkivcentrums forskarsal eller 
användas i ärendehandläggningen etc. Hämtningarna kombineras med arbetspass för att 
ställa nya arkiv på plats i magasinet m m. I bergdepån finns ett välutrustat personalutrymme 
och även Zakristorpet, en rödfärgad friggebod under jord. ”Värmestugan” kan all personal 
använda som arbetsplats vid behov. Transporterna till och från Zakrisdal görs med 
Värmlandsarkivs tjänstebil. Föreningsarkivets personal är behjälplig vid lastning och lossning. 

Föreningsarkivet hyr hyllutrymme i Karlstads kommunarkivs bergdepå sedan 2016. Det blev 
nödvändigt då arkivet övertog ansvaret för den upphörda organisationen Communicare. 
Genom aktiv gallring, förteckningsarbete etc i Communicares arkivmaterial kommer 

http://www.arkivcentrumvarmland.se/


7 

 

kostnaden för det hyrda extrautrymmet att kunna minskas. 

Övrig samverkan samt styrelserepresentation 
Föreningsarkivet i Värmland är medlem i och deltar aktivt i olika arkivsammanslutningar, 
nätverk m m. På grund av Coronaviruset har även under 2021 många aktiviteter fått anstå 
eller skötas via videokonferenser, mailkommunikation etc.  

• Föreningsarkivet representeras av arkivchefen i styrelsen för Värmlands Företagshistoria. 

• Föreningsarkivet är medlem i Föreningen Bergslagsarkiv (FBA), som sedan 1989 ger ut  
 tidskriften Bergslagshistoria. Varje år anordnas seminarier och studieresor i olika delar av  
 Bergslagsområdet. Arkivchefen är vice ordförande i FBA:s styrelse. Det planerade årsmötet 
 med studiebesök i Hagfors gick inte att genomföra utan flyttades till våren 2022. Även under 
  2021 skedde föreningens mötesverksamhet huvudsakligen digitalt p g a pandemin. 

• Föreningsarkivet ingår i Nätverket för Karlstads historia som syftar till att stimulera forskning  
 och utgivning om Karlstad. Karlstads kommunarkiv har en viktig roll och ansvarar bl a för  
 hemsidan www.karlstad.se/karlstadshistoria . Arrangemanget Karlstaddagen ställdes in för  
 andra året i följd p g a Covid 19. Däremot har publiceringen av nytt stoff på hemsidan fortgått.  
 Arkivchefen ingår i nätverket. 

• Arkivarie Åsa Vålvik är Arkivcentrums kontaktperson i redaktionsgruppen för VärmlandsAnor,  
 Värmlands Släktforskarförenings tidskrift. 

• Föreningsarkivet ingår i Föreningen Enskilda arkiv i Mellansverige (FEAM) som består av 
 arkivinstitutioner i Bergslagsområdet som bevarar enskilda arkiv. Vid årsmötet i juni var det  

dags för Föreningsarkivet i Värmland att överta ordförandeskapet för 2 år. Ett konstituerande 
möte hölls den 3 september via Teams. Åsa Vålvik och arkivchefen har representerat i FEAM.  

• Föreningsarkivet är medlem i branschorganisationen Svenska Arkivförbundet och  
 Arkivchefen deltog i det digitala årsmötet i maj.  

• Föreningsarkivet är bland stiftarna av Föreningen Värmländsk Kultur och medlem i Föreningen 
 Värmlandslitteratur. 
 

 

Ekonomi 
 
Allmänt 
Föreningsarkivet i Värmland har en ganska brokig finansiering. Ekonomin grundas på 
medlems-, service- och leveransavgifter, intäkter från vissa utbildningsinsatser samt de större 
belopp som utgörs av offentliga medel. Karlstads kommun, Region Värmland och Kulturrådet 
(statsbidrag fördelade av Regionen via Samverkansmodellen) är de största bidragsgivarna. 
Karlstads kommun och Region Värmland ger dessutom vissa medel för att täcka arkivets hyra 
i de publika delarna av Arkivcentrum. 
 
Föreningsarkivet erhöll fortsatt ekonomiskt stöd från samtliga kommuner i Värmland under 
2021. Värdkommunen Karlstad har en särskild roll, som innebär att man förutom 
verksamhetsbidrag även ger en summa till arkivets hyra i Arkivcentrum. De övriga femton 
kommunerna debiteras serviceavgift på 50 öre per kommuninnevånare och årets resultat blev 
94 033 kronor. Intäkterna av kommundebiteringen minskar tyvärr allteftersom p g a vikande 
folkmängd i länet. Kommunernas stöd är ändå mycket betydelsefullt för att 
arkivverksamheten ska kunna bibehållas och om möjligt utvecklas, särskilt som 
Regionbidraget varit oförändrat under verksamhetsåren 2019–2021.  
 
Under 2021 inleddes diskussioner med handläggare från Karlstads Kultur och fritidsförvaltning 
om möjligheterna till en rejälare höjning av årsanslaget till arkivet. Som ett resultat 
inlämnades i november en fördjupad ansökan för att visa på behovet av en ökad bidragsinsats 
från värdkommunen Karlstad. Av Kultur- och fritidsnämndens beslut från december framgick 
att det kan finnas utsikter att arkivet får en höjning under 2023. Att Kultur- och fritidsnämnden 
vid samma möte beviljade arkivet 28 000 kronor i extraanslag för inköp av kontorsmöbler var 
förstås mycket glädjande. Ett välkommet tillskott för att kunna uppfylla arbetsmiljökraven. 
 
Intäkterna från organisationslivet är en absolut grundförutsättning för att arkivet ska kunna 

http://www.karlstad.se/karlstadshistoria


8 

 

bedriva professionell verksamhet och fungera som Värmlandsföreningarnas centralarkiv. 
Eftersom de offentliga stöden ökat mycket blygsamt under senaste åren blir intäkterna från 
organisationerna desto mer viktiga. Under 2021 blev avgiftsintäkterna från organisationshåll 
561 809 kronor, vilket är en minskning med 20 416 kronor sedan föregående år. Särskilt 
intäkterna från leveransavgifter fortsatte sin kräftgång även under 2021. Gentemot resultatet 
för 2019 (som var ett normalt år), så har leveransavgifterna halverats som ett resultat av 
Coronapandemin. När det gäller avgiftssituationen är betalningsviljan från några av de större 
organisationerna vacklande och vid årsskiftet hade arkivet kundfordringar på 20 550 kronor.  
 
Under 2021 trädde Monica Gustafsson, som skött bokföringen under de senaste 20 åren, 
tillbaka. Redovisningsekonomen Karin Östlund, Hushållningssällskapet Väst, som jobbat med 
arkivets fakturering sedan 2015, fick uppdrag att även sköta bokföringen löpande. De 
ekonomiska rutinerna sköts i huvudsak digitalt. Genom att skicka e-fakturor och fakturera via 
e-post sparar arkivet in portokostnader. Arkivarie Åsa Vålvik sköter lönerutinerna, handhar 
betalningar i internetbank och rapporterar till Arbetsförmedlingen, Skatteverket och liknande. 
 

Bokslut för 2021 
Resultat- och balansrapporten för år 2021 finns som bilaga 2.  
 
Den ekonomiska verksamheten hade större omslutning under 2021 jämfört med året innan. 
Arkivet tilldelades 129 000 kronor i ökat statsbidrag via Samverkansmodellen, vilket var en av 
orsakerna. I slutet av juni kom besked om en s k tillfällig förstärkning från Kulturrådet (fördelad 
av Region Värmland). Detta för att bl a kompensera för uteblivna aktiviteter och låga intäkter 
under ett pandemipräglat år. Stödet uppgick till 300 000 kronor och påverkade i hög grad årets 
ekonomiska verksamhet. Extrapengarna var som tidigare öronmärkta, men kunde användas 
för att genomföra uppskjuten planerad verksamhet. Av dessa medel förbrukades kronor 
79 985,65. Då en ny variant av Covidviruset uppträdde under hösten försenades dessvärre 
planerade insatser. I bokslutet har därför 120 000 kronor reserverats för intervjuverksamhet 
och 20 000 kronor för dokumentation av fanor. Det är aktiviteter som avses genomföras under 
nästa verksamhetsår. I mitten av december erhölls ytterligare en förstärkning, medel som 
omgående överfördes till nästkommande verksamhetsår. Stödet kommer väl till pass för att 
möta arkivets ökande bortfall av avgiftsintäkter och andra intäkter. 
 
Under 2021 anställde arkivet extra personal för att jobba med 
registrerings/förteckningsarbete. För att täcka del av kostnader för lön och sociala avgifter 
fördes 59 139 kronor av medel reserverade för personalkostnader in i rörelsen. Att 
lönekostnaderna blev högre 2021 än året före är inte särskilt överraskande, eftersom 
personalstyrkan varit större än på många år. 
 
För andra året i följd påverkades leveransintäkter och serviceavgifter negativt, i huvudsak 
beroende på pandemin. Tappet på arkivets avgiftsintäkter blev drygt 40 000 kronor. Det är 
naturligtvis olyckligt, eftersom de ordinarie bidragen, med något undantag, uppvisat en svag 
utveckling under mer än ett decennium bakåt.  
 
Den ekonomiska verksamheten under 2021 har varit ganska svår att förutsäga, bl a genom att 
olika bidrag tillförts med ganska kort varsel. Årets bokslut kom, p g a ökat statsbidrag och 
tillskott av Coroanastödmedel, att uppvisa ett överskott på kronor 93 915,86. Genom 
avsättningarna som gjorts under de senaste åren ser arkivstyrelsen med viss tillförsikt på 
ekonomin framöver. Mot bakgrund av det redovisade föreslår styrelsen att årets överskott 
kronor 93 915,86 föres i ny räkning. 
 
Samverkansmodellen 
Sedan 2013 ingår Föreningsarkivet i Värmland samman med ett tiotal kulturverksamheter i 
länet i den s k Samverkansmodellen. Modellen innebär att statsbidraget från Kulturrådet 
överlämnas till Region Värmland för fördelning. Sedan inträdet i modellen har bidragen till 
Föreningsarkivet och Värmlands Företagshistoria varit ytterst blygsamma, vissa år ingen 
höjning alls. Fr om 2021 förbättrades emellertid tilldelningen efter signaler från staten. Man 
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menade att de enskilda arkiven i landet borde få en rimlig del av de regionala statliga 
pengarna. Föreningsarkivet fick så en ökning av bidraget med 129 000 kronor, vilket gav 
449 000 kronor i resultat. Fantastiskt efter alla år med extremt låg bidragsnivå! 
 
Under året deltog Föreningsarkivet i arbetet med Värmlands kulturplan för åren 2022-2025. 
Planen kom inte att bli så detaljerad vad gäller verksamheten, men de fakta som lämnades 
från arkivet blev korrekta efter remissförfarandet. 
 
Vid två tillfällen under året förekom ansökningstillfällen för statliga medel (s k tillfällig 
förstärkning), fördelade av Region Värmland. Arkivet, som hade erhållit en summa redan 
under 2020, var nu åter med bland de sökande av ytterligare Coronastödmedel. I 
ansökningarna pekades olika behov ut som uppdatering/inköp av utrustning, 
kompetensutvecklingsbehov, medel för att kunna genomföra uppskjuten planerad 
verksamhet (intervjuer av kvinnliga politiker, dokumentation av fanor). I motiveringarna lyftes 
också behov av kompensation för bortfall av intäkter från arkivets pandemidrabbade 
medlemmar och kunder. I slutet av juni beviljades arkivet 300 000 kronor av de drygt 11 
miljoner som Värmland fått sig till del. Mycket tid har lagts på ansökningar under 2021, men 
det har visat sig vara mödan värt. 
 
Medelstilldelningen var förstås välkommen, även om vissa utpekade aktiviteter försenades p 
g a ökad smittspridning under andra halvåret. I december erhöll arkivet ytterligare 200 000 
kronor i tillfällig förstärkning mot bakgrund av verksamhetens intäktsbortfall under pandemin. 
Bidraget kommer att tas i anspråk under år 2022. 
 
I mars redovisade Föreningsarkivet verksamhetsstatistik och ekonomi till Kulturrådets 
kulturdatabas. Arkivarie Åsa Vålvik och arkivchefen deltog vid två tillfällen under året i Region 
Värmlands möten med aktörerna i samverkansmodellen. Även under 2021 skedde träffarna 
digitalt. Samtalen fokuserade på hur verksamheterna drabbats i olika grad av pandemin. För 
samtliga hade restriktionerna varit en dämpande faktor på allt publikt.  

 
 

Personal 
 
Under 2021 hade Föreningsarkivet i Värmland följande personalstyrka: 
 
Annika Eriksson, arkivarie, heltidsanställd  

Monica Gustafsson, ekonomiassistent, timanställd för bokföringsarbete t o m 31 mars 
Jim Holm, arkivassistent, anställd på 50 % 1 januari - 15 april 
Niklas Johansson, arkivassistent, anställd på 50 % 1 oktober-31 december  
Anna Markusson, arkivbiträde, anställd på 50 % med trygghetsanställning 
Berith Sande, arkivchef, heltidsanställd 
Åsa Vålvik, arkivarie, heltidsanställd 
Anna-Karin Worland, projektanställd för intervjuer på 25 % 15 oktober-31 december 
 
Arkivpersonalen har på ett utmärkt sätt hanterat de fortsatta utmaningarna med att bedriva 
verksamheten under de mycket annorlunda omständigheter som pandemin inneburit. 
Arbetsinsatserna har varit utomordentligt goda, vilket inte minst framgår av statistiken över 
årets verksamhet i bilaga 3 . 
 
Kompetensutveckling och personalvårdande insatser under 2021 
De flesta kompetensutvecklande insatser som hade kunnat bli aktuella har ställts in eller 
skjutits fram. Restriktioner för resandet, regler om maxstorlekar på grupper och krav på att 
hålla avstånd (även för vaccinerade) har gjort utbudet på aktiviteter mycket begränsat. 
 
Den 22 juni åkte personalen på utflykt till fagra Fryksdalen och besökte en glaskonstnär norr 
om Sunne liksom Sunne bibliotek. Därefter styrdes kosan mot Lysvik där Frykens pärla och ett 
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mikrobryggeri var målen. Som avslutning på resan besöktes Mormors glasscafé, inrymt i ett 
gammalt frikyrkokapell i Lysvik. En trevlig dag trots att regnet hängde i luften. 
 
Den 23 november föreläste Sveriges främsta auktoritet på e-arkivfrågor, Caspar Almalander, 
SKR, om den senaste utvecklingen på området. Hela personalen deltog i denna föreläsning, 
som var anordnad av Arkivkursen på Karlstads universitet och skedde digitalt. 
 
Den 30 november kunde Annika Eriksson, Åsa Vålvik och arkivchefen delta i årets enda 
aktivitet i fysisk form. Föreningen Bergslagsarkiv anordnade en studiedag i Stockholm med 
fokus på Bergslagen. På Jernkontoret (JK) fick vi en presentation om verksamheten och olika 
projekt man bedriver. Vid visningen av JK:s arkiv och bibliotek fick vi bl a se en hel del 
”godbitar” från Värmland. Nästa programpunkt var Postmuseum i Gamla stan. Här visades ett 
urval av arkivmaterial och tryck med speciell vinkling på postgången i Bergslagsområdet. 
Museets basutställning var också riktigt sevärd. Det var en mycket intressant studiedag.  
 
Den 5 oktober beslutade styrelsen inrätta ett friskvårdsbidrag för arkivets fast anställda på 
1 500 kronor per år fr o m 2022. 
 
Arkivchefstjänsten 
Styrelsens arbete med att rekrytera ny arkivchef intensifierades under våren. Det gällde att få 
fram en person med lämpliga erfarenheter och passande meriter i bagaget. I augusti 
kontaktades Helena Modin, som varit projektanställd på arkivet i början av 2000-talet. Hennes 
arkivmeriter, föreningsintresse och personliga lämplighet bedömdes som skräddarsydda för 
tjänsten. I september beslutade arbetsutskottet att kalla Helena Modin, Lesjöfors, anställd vid 
Kungliga Bibliotekets filmavdelning i Grängesberg, till intervju gällande arkivchefstjänsten. 
Efter intervjun med Helena Modin vid au-mötet den 4 oktober föreslog man styrelsen att 
anställa henne som efterträdare till Berith Sande. Styrelsen tog det formella beslutet vid sitt 
möte den 5 oktober 2021. Tjänstgöringen föreslogs inledas den 1 januari 2022. Beslutet har 
mottagits positivt från flera olika håll, eftersom man känner till Helenas Modins kapacitet. 
 
 

Depåverksamhet  
 
Statistik över arkivets depåverksamhet under 2021 presenteras i bilaga 3. I texten nedan 
kommenteras det detaljerade siffermaterialet som brukligt är. 
 
Leveranser 
Den ihållande smittspridningen av Covid 19-viruset under 2021 har haft en uppenbart negativ 
inverkan på antalet leveranser till arkivet. Redan under 2020 sågs en nedgång med ungefär en 
tredjedel gentemot ett snitt under åren 2015-2019. Denna tendens har förstärkts under 2021. 
Endast 51 leveranser kom till arkivet under 2021 och det är förmodligen den lägsta siffran på 
närmare 40 år. En del av förklaringen är förstås att föreningsfolk som levererar arkiven ofta 
hör till en åldersgrupp som rört sig väldigt sparsamt ute i samhället under pandemin. De 51 
leveranserna innehöll 103 arkivbildare/föreningar och uppgick till 39.43 hyllmeter. Av de 103 
arkivbildarna var 50 helt nya arkiv medan 53 var tillägg till arkiv som arkivet förvarar sedan 
tidigare. 60 levererade arkiv hade betalande huvudman medan 43 arkiv lämnades som gåva 
(s k ägarlösa). Antalet levererade arkivenheter/volymer uppgick till 797 stycken, återigen en 
lägre siffra jämfört med fjolåret. Nedgång i leveransintensiteten under flera år i rad innebär 
naturligtvis lägre intäkter, vilket är beklagligt. 
 
I januari kallades personalen till IOGT-NTO-logen Älvdalen i Hagfors, då deras Ordenshus i 
centrala Hagfors skulle säljas. Arkivchefen, som hade inventerat logen Älvdalens arkiv 1976, 
visste att arkivet var ovanligt omfångsrikt. Föreningen har med sina många grenar av 
verksamhet haft stor betydelse för orten. Bl a drev man biografverksamheten i logens 
fastighet Fasaden under många år. Två rejält lastade personbilar blev resultatet av 
utryckningen till Hagfors. Leveransen innehöll 11 olika arkivbildare/föreningar och i 
detaljförtecknat skick blev resultatet hela 203 volymer och drygt 4 hyllmeter i omfång. Allt 
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detta finns nu tillgängligt för medlemmar i logen, bygdeforskare, släktforskare, studenter och 
andra intresserade. Arkiven är detaljförtecknade och sökbara i Nationella arkivdatabasen.  
 
Sjukvårdspartiet i Värmland (SIV) återkom som kund i arkivet under året. Det var glädjande då 
det öppnar för forskning i Sjukvårdspartiets arkiv i samma institution som förvarar de övriga 
partibildningarna i länet. Partiet bildades 2001 och fick snabbt inflytande på sjukvårdspolitiken 
i Regionen/Landstinget. SIV finns för närvarande i den styrande majoriteten i Regionen. 
Förutom distriktsarkivet överlämnades också lokalt material från Kristinehamn och Säffle. 
 
I slutet av året inkom en omfattande arkivleverans från Reumatikerdistriktet i Värmland. Man 
hade inte levererat in arkiv tidigare, men det kompenserades genom att handlingar från 
distriktet och 12 lokalföreningar överlämnades. Organisationen är ju del av handikapprörelsen 
och det är organisationer som det sannolikt kommer att bli mer och mer forskning i framöver. 
 
Infanteribrigadmuseet ökade på sin deposition i Föreningsarkivet med fotoalbum, VHS-filmer 
och dessutom handlingar ang Värmlands Regementes musikverksamhet. 
 
Christer Alnebratt, SEKO, införlivade ett udda objekt i samlingarna, en valurna från Sv 
Järnvägsmannaförbundet avd 139, Kristinehamn. Urnan hade fraktats med på olika tåg för att 
medlemmarna skulle kunna rösta när de annars skulle blivit förhindrade p g a skiftgång. Det 
kan man säga var ett klockrent demokratitänkande.  
 
Här följer några exempel på arkiv som kommit in under året: 
Torsby, Kils och Säffle Rotaryklubbar, Karlstads Pensionärsbowlare, personarkivet efter läraren 
Filip Kästel, Gunnarskog, underlag (kartor, gårdshandlingar mm) för Bäckelidsboken (Väse), 
Alsters Tjurförening och Alsters Svinavelsförening, Nors missionsförsamling samt fyra 
konsumföreningar från Nordvärmland (gåva från Arkiv Gävleborg). 
 
Registrerings- och förteckningsarbete 
Eftersom inflödet av arkiv varit lägre och besöken till Arkivcentrum färre än vanligt har 
personalen kunnat ägna mer tid åt registrerings/förteckningsarbete. Ordnings- och 
förteckningsarbetet är en viktig basuppgift för att föreningar och allmänhet ska kunna söka 
och finna uppgifter i föreningsarkiven. Under 2021 detaljförtecknades hela 825 
arkivvolymer/enheter och det rörde sig om 28,18 hyllmeter, som blev sökbara digitalt i arkivets 
databas Visual arkiv. 84 nya arkivförteckningar har upprättats och i 108 äldre förteckningar 
har tilläggsleveranser införlivats. 2021 var således ett mycket produktivt år när det gäller att 
tillgängliggöra nya arkiv. Vid utgången av 2021 hade arkivet 6 249 detaljförtecknade arkiv, 
varav merparten också sökbara i den Nationella arkivdatabasen NAD på Internet.   
 
Ett drygt 20-tal föreningar i den omfattande leveransen från Broängskyrkan (Equmenia) i 
Kristinehamn har genom Åsa Vålviks försorg blivit tillgängliga för intresserade forskare. Det 
gäller bl a Saronförsamlingen i Kristinehamn, som är lite unik i vårt län, eftersom den hörde 
till samfundet Örebromissionen. 
 
Det omfångsrika arkivet efter den stridbare kyrkoherden och s-riksdagsmannen Harald Hallén, 
Arvika, har detaljregistrerats under året. Annika Eriksson förtecknade detta ovanligt 
omfångsrika personarkiv, som innehåller hela 57 volymer och uppgår till drygt 3,5 hyllmeter. 
Intresset för Halléns arkiv har varit återkommande, inte bara inom länet utan också från andra 
håll. Därför är det utomordentligt bra att hans handlingar nu är sökbara på Internet. 
 
Under vårterminen 2021 fick 5 arkivstudenter sin praktik på Föreningsarkivet. Genom deras 
försorg blev 11 föreningsarkiv förtecknade och sökbara. En bra insats tyckte vi i personalen. 
 
Anna Markusson överför ett omfattande manuellt register som beskriver Föreningsarkivets 
affischsamling till excelfiler. Det rör sig om tusentals poster och arbetet fortgår under 2022. 
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Digitaliseringsinsatser 
Allteftersom nya förteckningar utarbetas och äldre kompletteras efter tilläggsleveranser, 
registreras de i databasen Visual Arkiv. Det innebär att de flesta arkiven går att återsöka 
digitalt. Det underlättar för både personal och för forskande allmänhet. Vid årsskiftet hade 
arkivet införlivat 6 177 arkiv i den Nationella arkivdatabasen (NAD). Det närmar sig en total 
täckning d v s att Föreningsarkivets registrerade samlingar också är sökbara via internet. 
Adressen för sökning är https://sok.riksarkivet.se/nad. I alltfler forskarförfrågningar hänvisar 
man till att ha sett uppgifter på nätet att arkivet finns i Föreningsarkivet i Värmland. Man anger 
dessutom ofta i detalj vilket innehåll man vill ta del av. Uppsatsskrivande studenter söker i 
NAD-registren och gör i vissa fall sina arkivbeställningar via e-post.  
 
Slutligen är det viktigt att understryka att det är medarbetarnas strålande insatser som lett till 
att förteckningsläget är mycket gott och tillgängligheten till de värmländska föreningsarkiven 
mycket tillfredsställande. 
 
 

Information och forskarservice 
 
Tillgängliggöra föreningsarkiven 
Föreningsarkivet förvaltar en veritabel arkivskatt som samlats in under drygt 70 år. Tusentals 
föreningsarkiv som visar prov på allt ideellt arbete som värmlänningar lagt ner. Man har 
kunnat lösa olika samhällsfrågor/problem och förbättrat för medlemmarna genom att 
organisera sig i föreningsform. I arkivets syfte ligger att stimulera till forskning och studier i 
våra värmländska organisationsarkiv. Samverkan i Arkivcentrum, samarbete med Värmlands 
Släktforskarförening samt goda kontakter med historieämnet vid Karlstads universitet leder 
till att alltfler nyttjar våra fantastiska föreningsarkiv. Under normala verksamhetsår 
förekommer informationer, visningar, programverksamhet och arrangemang för att locka nya 
användare till våra arkiv. Insatserna görs mestadels i samverkan med de övriga arkiven i 
centrumsamarbetet och släktforskarföreningen. Det är viktigt att nå ut brett och samtidigt 
visa att arkiven är för alla. 
 
Forskarservice under det andra pandemiåret 
Under större delen av 2021 har den gemensamma forskarservicen i Arkivcentrum, precis som 
de flesta publika verksamheter, drabbats av den pågående pandemin. Fr o m januari till mitten 
av september var den gemensamma expeditionen/forskarsalen öppen endast 2 timmar per 
dag. Det var minimum för att kunna lämna ut allmänna handlingar. Föreningsarkivet noterade 
under hela året ett ovanligt stort intresse från studenthåll att skriva uppsatser inriktade på 
föreningslivet. Lösningen blev att Föreningsarkivet tillämpade parallell 
forskarservice/kundmottagning i de egna kanslilokalerna. Besöken skedde med mesta möjliga 
Coronasäkring. Besökarna försågs med munskydd, hade tillgång till handsprit, placerades 
avskilt och fick förstås hålla avstånd till personal och ev andra besökare. Logistiken var viktig 
med strikt tidsbokning och möjlighet att sitta och studera arkivmaterialet under för- resp 
eftermiddagspass. Rutinerna har gällt för alla som besökt arkivet, både föreningsfolk och 
uppsatsskrivande studenter. Genom arkivets utbyggda service har många kunnat lösa sina 
uppgifter utan förseningar. Alla besök har registrerats och inte mindre än 76 besök har 
noterats. Övervägande delen har varit studenter, men också flera föreningar med intresse för 
att studera sin historia har besökt arkivet. Personalen har fått många positiva reaktioner från 
nöjda kunder under året, att arkivet hållit öppet trots allt. 
 
Forskningssiffror med kommentarer 
På grund av begränsningar i öppethållandet under 2021 har endast 540 besök noterats i 
forskarsalens besöksliggare. Rutinen har varit att man förbokat tid och getts möjligheter att 
fotografera handlingar av intresse. Den gemensamma programverksamheten, som normalt 
drar många besökare till huset, låg dessvärre nere under hela året. I vanliga fall påverkar 
arrangemangen besökstalen till forskarsalen. Folk passar på att forska när man ändå är i huset. 
Märk väl att Föreningsarkivets 76 besök i kanslilokalerna faktiskt bättrar på besökssiffran. 
 

https://sok.riksarkivet.se/nad
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Under 2021 tog Föreningsarkivet fram 513 volymer/enheter till forskande besökare. 11 
volymer lånades hem av föreningar som behövde mer tid att söka i sina arkiv i lugn och ro. 
 
Det är stor bredd på de som använder våra arkiv. Under de senaste åren har vi märkt av ett 
ökande intresse från uppsatsskrivande B- och C- studenter, särskilt inom historieämnet vid 
Karlstads universitet. Arkivet ger ofta hjälp åt lokalhistoriskt intresserade som jobbar med 
bokprojekt eller andra dokumentationer av hembygden. I det perspektivet upplevs 
föreningarnas insatser som centrala. Även släktforskare vill ta del av föreningsarkiven. Det 
finns generellt spår efter förfäderna i matriklar, protokoll, brevväxling osv i de tusentals 
föreningsarkiv arkivet förvarar. Föreningar som ska skriva sin historia ex inför ett jubileum är 
en kategori som besöker arkivet eller alternativt lånar hem handlingarna för att studera på 
hemmaplan.  
 
Under 2021 har personalen handlagt närmare 300 ärenden, frågor som medfört sökning i 
register, arkivförteckningar och i originalhandlingar. Precis som under 2020 har arkivet gett 
långväga frågeställare lite extra forskningshjälp. Pandemin har ju hindrat många från att resa. 
På det sättet har arkivet som en sidoeffekt hjälpt till att hindra smittspridning. En ny skanner 
införskaffades med Coronastödmedel och den kom verkligen till användning i 
ärendehanteringen. Hela 252 skannade kopior distribuerades till forskare runtom i landet och 
i länet. Personalen handlägger alla förfrågningar snabbt och effektivt, vilket har gett många 
uppskattande omdömen om arkivservicen under året.  
 
Föreningsarkiven - exempel på forskning under 2021 
Föreningsarkivet och samarbetsparterna i Arkivcentrum försöker intressera studenter och 
akademiska forskare att nyttja de fantastiska arkivsamlingar som vi har tillsammans. I januari 
anordnades precis som tidigare år en informationsdag för B-studenterna i historia inför vårens 
uppsatsperiod. Informationen blev mycket annorlunda och lite opersonlig eftersom den 
genomfördes digitalt. Istället för att cirkulera mellan ”arkivstationer” och få inspiration och 
idéer om uppsatsämnen blev det en ganska ljummen tillställning. Ändå var det drygt 10-talet 
B-studenter som forskade i och skrev om föreningsmaterial under våren. Genom 
Föreningsarkivets utvidgade forskarservice hade studenterna chans att genomföra sina 
uppsatsarbeten enligt planerna. Då höstens C-studenter i historia skulle påbörja sitt skrivande 
hade öppethållandet i Arkivcentrum i princip återgått till normalläge. 
 
Några exempel på vad historiestudenterna ägnat sitt forskande och skrivande åt under året är 
förbudsomröstningen 1922, skolidrott, Värmlands arbetarkvinnors semesterhem 
Frykenstrand, Landstormen, fackföreningsmaterial från bl a Arvika, Kristinehamn och Säffle. 
Linus Brodins arkiv blev rena fyndplatsen för en student som skrev om Kristinehamns för länge 
sedan rivna Teaterhus. Flera av vårens uppsatsskrivande B-studenter återkom när de fortsatte 
på C-nivå under hösten. 
 
Flera forskare med masteruppsatser och doktorsavhandlingar under arbete har forskat i 
arkivet under året, både på plats och på distans. En Stockholmshistoriker arbetade med en 
masteruppsats om det judiska Karlstad. Hon återkom vid flera tillfällen och använde bl a äldre 
Karlstadsföreningars arkiv i sin forskning för att utröna om judiska släkter engagerat sig i det 
lokala föreningslivet. En konsthistoriker från Göteborg intresserade sig för Mosaiska 
församlingens arkiv för att inkludera Karlstads synagoga i sin masteruppsats om judiska 
kyrkobyggnader.  
 
Historiedoktoranden vid Karlstads universitet, Sofi Vedin, skriver sin avhandling om 
hembiträdesyrket. Arkivet efter hembiträdesagitatorn Viola Sandell, visade sig innehålla en 
hel del fakta av intresse. En doktorand från Umeå forskade om Kristinehamnsavdelningen av 
allmänna Folkskollärareföreningen. Skanning av originalhandlingarna blev en bra lösning för 
denne långväga forskare. 
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Statsvetaren P O Norell, Karlstad, har studerat modernt politiskt arkivmaterial i sin forskning 
om ”Hur styrdes Karlstad?”. Han kartlägger lokalpolitiken, efter att storkommunen Karlstad 
bildades 1971 och i princip fram till valet 2018. Resultatet ska bli en bok. 
 
Jössefors IK, Arvika, jubilerade under året och invigde dessutom en s k pumptrackbana (för 
cykel och skateboard). I samband med dessa arrangemang ville man illustrera sin historia i 
form av kopior av arkivmaterial, foton, mm. Arkivet bistod med skanning mm samt gjorde en 
förteckningsinsats. 
 
Nätverket Munkforsare i Karlstad (MIK) fokuserade denna gång på biograferna som har 
funnits i Munkfors och Ransäter. Det visade sig att Föreningsarkivet hade en hel del uppgifter 
om denna företeelse, inte minst i nykterhetsarkiven 
 
Föreningsarkiven och släktforskarna 
Det återkommande arrangemanget Släktforskningens Dag blev tyvärr inställd p g a pandemin. 
Genom begränsat öppethållande i expedition/forskarsal kunde inte heller släktforskarjouren 
på torsdagskvällar erbjudas. För att kompensera detta flyttade Släktforskarföreningen sin 
jourtid till dagtid på torsdagar under hösten, vilket förstås uppskattades av både arkiven och 
många släktforskningsintresserade.  
 
Men allt har inte varit inställt! Även under 2021 informerade Föreningsarkivet nybörjarkurser 
i släktforskning. Det skedde på plats i Arkivcentrum vid fyra tillfällen med sammanlagt 30 
deltagare. Arkivets Annika Eriksson medverkade vid informationerna, som var ett samarbete 
med Värmlandsarkiv. Deltagarna kom från ett par studieförbund i Karlstad under ledning av 
släktforskarnas förre ordförande Hans Olsson, Forshaga. Föreningsarkivet värdesätter att 
nybörjarna i släktforskningscirklarna får uppleva att det finns mycket att finna i annat 
arkivmaterial än de traditionella släktforskarkällorna (kyrkböcker, bouppteckningar m m). Vi 
vet att i föreningsarkiven figurerar mängder med ”släktingar” som varit engagerade i frikyrkor, 
nykterhetsorganisationer, fackföreningar och många andra föreningstyper. 
 
Arkivens Dag 
Genom att restriktionerna togs bort under höstmånaderna kunde arkiven och Värmlands 
Släktforskarförening genomföra årets enda fysiska arrangemang, Arkivens Dag den 13 
november. Årets tema ”Röster i arkiven” tolkades på lite olika sätt. Genom att inleda med ett 
svängigt musikinslag med bandet ”Tjejkraft” i forskarsalen, fick publiken prov på röster, 
ackompanjerade med ett otal musikinstrument. I övrigt fanns koppling till demokratins 100-
årsjubileum. En utställning om rösträtt i Värmlandstappning hade premiär i ”Galleriet” på plan 
3. Dagens enda föredrag ”Folkrörelserna banar väg för demokratins genombrott”, hölls av 
arkivpedagogen Olle Nilsson. Han beskrev mycket av värmländsk kamp för att komma in i de 
beslutande församlingarna. Hela 140 besökare hade hittat till Arkivcentrum på Arkivens Dag. 
 
Arkivpedagogiska insatser 
P g a pandemiläget har arkivets deltagande i den arkivpedagogiska verksamheten samman 
med Värmlandsarkiv varit sparsam. Restriktionerna mot att ta emot besökande grupper i 
Arkivcentrum pågick i princip under hela året. Det ledde helt naturligt till en mycket begränsad 
kontaktverksamhet. Likaså avblåstes utställningen i kvarteret Almen i centrala Karlstad, som 
varit ett återkommande inslag i flera år. 
 
Under året arbetades med en digital produkt med arkivpedagogisk inriktning kallad 
”Tidslinjen”. Satsningen var ett led i markeringen av Demokratiåret. Arbetet innebar 
utvecklingen av en prototyp till tidslinje. Tyvärr fick takten på arbetet fick saktas ner då firman 
som var med och tog fram prototypen inte var tillgänglig längre. Samarbetet, som sker med 
Karlstads kommunarkiv och Region Värmland, arkivenheten, kommer att återupptas 2022.  
 
Övriga externa kontakter och arrangemang 
Nedan redovisas olika aktiviteter som Föreningsarkivet deltagit i och externa kontakter som 
arkivet haft under 2021. Listan är som en följd av Coronapandemins utbredning under stora 
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delar av året förhållandevis kort jämfört med ett normalår. 
 
Den 23 januari hade arkivchefen en föredragning för Kulturnämnden i Kristinehamn, som ett  
led i nämndens bidragsrutiner. Även vid årets möte diskuterades den arkivträff med 
Kristinehamnsföreningarna som inte kunnat genomföras som planerat. Arkivet lovade att 
hålla kontakten och återkomma så snart Covid släpper sitt grepp.  
 
Den 23 april deltog arkivchefen i ett frukostmöte med riksarkivarie Karin Åström Iko. En ganska 
brokig skara av deltagare från hela arkivsektorn fanns med på den digitala träffen. 
Diskussionerna kretsade i första hand kring förslagen i den statliga arkivutredningen och vad 
som hänt efter att utredningen lades fram i december 2019. 
 
En höjdpunkt på året var när Karlstads kommuns Kultur- och fritidsdirektör Kristin Idskog, 
kulturchef Karin Karlsson och kultursamordnare Birgitta Collvin besökte arkivet den 9 
december. Man ville ha information om arkivverksamheten samt en visning. Vid den 
efterföljande fikastunden blev personalen minst sagt överraskade. Birgitta Collvin 
överlämnade Karlstads Kultur- och fritidsnämnds utmärkelse Årets Stimulansstöd. Förutom 
ett diplom med en fin motivering innebar det också en summa pengar, hela 10 000 kronor. Vi 
blev förstås väldigt glada och upplevde att vårt arbete med kommunens föreningar 
uppskattas. Ett riktigt fint slut på ett lite halvbra år sett till pandemins konsekvenser. 
 
Utbildning, kursverksamhet 
Den planerade uppföljaren på hembygdskursen ”Konsten att arkivera” som hölls i februari 
2020 har fått anstå av förklarliga skäl. Tanken var att förlägga ett kurstillfälle till Nordvärmland 
i samverkan med Norra Ny hembygdsförening. Nu siktar vi på 2022 istället och hoppas 
verkligen att det blir genomförbart. 
 
Även under 2021 har arkivets personal undervisat och handlett inom arkivutbildningen vid 
Karlstads universitet. På vårterminen stördes A-kursen i hög grad av pandemirestriktionerna. 
Praktikinslaget i kursen fick läggas på senvåren och Föreningsarkivet tog emot hela 5 
praktikanter. Med tanke på att arkivstudenterna hade fått sin grundutbildning i att ordna och 
förteckna arkiv redan på höstterminen, gjorde studenterna en riktigt bra insats med sina 
ordnings- och förteckningsarbeten. Redovisningen av arbetena ägde rum den 25 augusti och 
genomfördes digitalt. I början av september hade hela 15 studenter mött upp till B-
kursintroduktionen, trots att de hade fått uppleva en ganska Coronaomstuvad A-kurs. På 
första delkursen kunde både föreläsningar och redovisning, som arkivchefen var inblandad i, 
genomföras i Edbergsalen i Arkivcentrum. Det kändes skönt efter allt det digitala. 
 
Mediakontakter, publicering 
Då arkivet firade sitt 70-årsjubileum bevakades arrangemanget av frilansjournalisten Anna-
Karin Worland, Ulvsby. Den kontakten har visat sig bli mycket lyckosam för arkivet. Worland 
har inspirerats att skriva flera artiklar med utgångspunkt från kvinnorna i arkivets skrift ”Dold 
kvinnohistoria”. Ett par artiklar har hon publicerat i tidskriften ”Svenska öden och äventyr” 
och en annan i Nya Wermlands-Tidningen. I februari fanns Worlands omfattande artikel om 
Föreningsarkivet i NWT:s helgbilaga. Den var rikt illustrerad med foton och dokument ur 
samlingarna. Efteråt kontaktades arkivet av flera som ville komma och studera handlingar eller 
lämna in arkiv som de hade i sin ägo. Artikeln hade väckt deras intresse. Worland skrev även 
en artikel om arkivets styrelseledamot Agneta Holmqvist. Agnetas stora intresse är att 
utforska gårdar i Boda socken och lägga in sina forskningsresultat digitalt. Förutom publicering 
kom samarbetet med Anna-Karin Worland att utvecklas ytterligare under året (se vidare under 
Intervjuprojekt nedan). 
 
I mars 2021 var månadens kvinna i kvinnokalendern Systrar, kamrater! en värmländsk eldsjäl. 
Kalendern utges av Arbetarnas Kulturhistoriska sällskap och Arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek. Arkivet fick glädjen att bidra med stoff och bilder om riksdagsledamoten Hildur 
Humla, Munkfors. Humla var riksdagsledamot och mångårig föreståndare för kvinnornas 
semesterhem Frykenstrand, Sunne. Ett ypperligt tillfälle att lyfta Dold kvinnohistoria.  
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Tidskriften ”Släkthistoriskt forum” nummer 2/2021 innehöll en artikel om att släktforska i olika 
ordenssällskaps arkiv. Föreningsarkivet i Värmland bidrog med bilder och uppgifter om Odd 
Fellows Damklubb i Karlstad och fick lite textreklam på köpet. Orsaken att vi blev kontaktade 
var fylliga uppgifter i Nationella arkivdatabasen NAD. 
 
Hemsidan 
Eftersom året varit så annorlunda, med få arrangemang/aktiviteter för föreningar och 
allmänhet, har arbetet med arkivets webbplats www.foreningsarkiv.se mest bestått av 
uppdateringar. Arkivarie Åsa Vålvik sköter löpande uppdateringar. Arkivcentrum Värmlands 
hemsida, www.arkivcentrumvarmland.se  är ett viktigt komplement till den egna hemsidan. 
Under 2021 har sidan mestadels informerat om inskränkningar i öppethållandet och inställd 
planerad verksamhet. 
 

 
Intervjuprojekt med kvinnliga politiker 
Sedan 2017 har planerna på ett intervjuprojekt för att dokumentera kvinnliga politiker funnits 
med i arkivets verksamhetsplaner. Även i de regionala utvecklingsplanerna för 2017-2020 har 
intervjuverksamheten varit en angelägen punkt som lyfts. Tyvärr har verksamheten visat sig 
omöjlig att finansiera. Under 2021 kom äntligen en vändpunkt. Tack vare statliga medel, s k 
tillfällig förstärkning, kunde det uppskjutna planerade projektet med att intervjua politiskt 
aktiva kvinnor äntligen påbörjas. Ett samarbete med journalisterna Gunvor Nyman, Anders 
Ajaxson och Sven L O Johansson, resulterade i en lista med ett drygt 20-tal politiskt aktiva 
kvinnor som figurerat i olika beslutsfattande församlingar. Rekryteringen av utförare kom att 
lösa sig på ett mycket bra sätt. Frilansjournalisten Anna-Karin Worlands kontakter med arkivet 
alltsedan jubileumsåret 2019 och hennes artikelskrivande om människor och människoöden, 
gjorde henne mycket lämplig för denna uppgift. Tillsammans med arkivchefen planlade 
Worland intervjuverksamheten och utformade frågelistor mm samt lade fast rutiner som 
skulle följas vid intervjutillfällena. Tyvärr försenades projektstarten genom spridning av en ny 
virusvariant på senhösten. Eftersom en del av kvinnorna som skulle intervjuas är ganska så till 
åren ville arkivet förstås inte förorsaka smittspridning i onödan. Föreningsarkivets ordförande, 
f d landstingspolitikern mm Monica Ekström, blev Worlands första intervjuobjekt. 
Intervjuverksamheten kommer att fortsätta under nästa verksamhetsår. 
 
 

Slutord  
Verksamhetsåret 2021 innebar precis som 2020 ett annorlunda år för Föreningsarkivet i 
Värmland liksom för hela föreningslivet i länet med anledning av coronapandemin. För vår del 
innebar det bl. a att inga föreningsträffar har kunnat äga rum, vilket naturligtvis är beklagligt. 
Men vi får ta nya tag under 2022.  Med anledning av de begränsade öppettiderna i 
Arkivcentrum har vi också noterat färre besök. 

Genom att restriktionerna togs bort under höstmånaderna kunde arkiven och Värmlands 
Släktforskarförening genomföra årets enda fysiska arrangemang, Arkivens Dag med temat 
”Röster i Arkiven”. Vi är glada att så många kom och gjorde den dagen till en trevlig och 
minnesvärd dag. 

En annan stor händelse under året var när Karlstads kommuns Kultur- och fritidsdirektör 
Kristin Idskog, kulturchef Karin Karlsson och kultursamordnare Birgitta Collvin besökte arkivet 
den 9 december och överlämnade Karlstads Kultur- och fritidsnämnds utmärkelse Årets 
Stimulansstöd. 

Även under 2021 har arkivets personal undervisat och handlett inom arkivutbildningen vid 
Karlstads universitet. Mycket har naturligtvis skett digitalt. 

Intervjuprojektet med kvinnliga politiker kunde äntligen starta i slutet av året tack vare statliga 
medel, s.k. tillfällig förstärkning. 

http://www.foreningsarkiv.se/
http://www.arkivcentrumvarmland.se/
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En stor förändring under året var att Monica Gustafsson, som skött bokföringen under de 
senaste 20 åren, trädde tillbaka och i stället sköter nu Redovisningsekonomen Karin Östlund, 
Hushållningssällskapet Väst detta.  

Under året har styrelsen ägnat arbete åt att rekrytera en ny arkivchef efter att Berith Sande 
beslutat sig för att gå i pension efter mångårig och förtjänstfull tjänstgöring. Valet föll så 
småningom på Helena Modin och i oktober beslutade styrelsen att anställa henne från 1 
januari 2022.  

Föreningsarkivets styrelse vill tacka Kulturrådet, Region Värmland, Karlstads kommun och de 
övriga femton Värmlandskommunerna, som alla bidragit till arkivets ekonomiska verksamhet 
under 2021. Vi vill även rikta vårt tack till medlemsorganisationerna, samverkansparterna i 
Arkivcentrum Värmland och Värmlands Släktforskarförening. 

Slutligen vill styrelsen rikta ett stort tack till arkivets lojala och kompetenta personal, som 
upprätthållit en konstruktiv service och samtidigt gjort ett framgångsrikt basarbete under 
detta verksamhetsår som präglats av pandemin. 

Karlstad i april 2022 

 

 
Monica Ekström  
ordförande  
 

Elsa Hallbäck   Elvy Hansson  Lena Hassellund

   

Viola Jansson   Leif Spännar  Johnny Svensson 

 

     /Berith Sande  

      

 
 
 
  



18 

 

Bilaga 1 

Medlemsorganisationer i Föreningsarkivet i  Värmland 2021-12-31 
 

Bildningsorganisationer 

ABF Värmland 

Alsters Folkdanslag 

Filmstudion MOWIE 

Folkbildarna i Värmland 

Folkuniversitetet 

Konstfrämjandet Värmland 

Konstföreningen i Ulvsbytrakten KRUT 

Manskören Iris, Arvika 

Medborgarskolan Värmland Örebro 

NBV Värmland 

Riksteatern Värmland 

Sensus V Götaland 

Slottsbrons Musikkår och Drill 

Studiefrämjandet Örebro-Värmland 

Studieförbundet Vuxenskolan Värmland 

Värmlands Försvarsutbildningsförbund 

Värmlands Konstförening 

Värmlands läns 4H 

Värmländska Folkdansringen 

 

Fackföreningar 

Byggnads Örebro Värmland 

GS avd 5 S Svealand, sektion Värmland 

Handelsanställdas Förbund avd 17 

IF Metall Värmland 

IF Metall Östra Värmland 

Kommunal Västra Svealand avd 03 

Ledarna  

Livsmedelsarbetareförbundet  

LO-distriktet Örebro Värmland 

Sv Pappersindustriarb förb avd 36 Skoghall 

SEKO Post Värmland 

SEKO Västra Svealand 

Sv Elektrikerförbundet  

Sv Målareförbundet avd 6 Svealand, Sektion 3 

Sv Transportarbetareförbundet avd 6 

Unionen Värmland 

Vision 

Värmlands Journalistförening 

Värmlands Tandläkareförening 

 

Idrottsföreningar 

Bandyförbundet distrikt Mellansverige 

Färjestads BK, Karlstad 

Karlstad Båtklubb 

Karlstad Korpförening 

Karlstads Simsällskap 

Karlstads Tennisklubb 

Kristinehamns Gymnastiksällskap 

Mellansvenska Gymnastikförbundet 

Nya Korpen Värmland 

Orienteringsklubben Tyr 

RF-SISU Värmland 

Värmlands Bordtennisförbund 

Värmlands Fotbollsförbund 

Värmlands Friidrottsförbund 

Värmlands Handikappidrottsförbund 

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 

Liberalernas Värmlandsförbund 

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 

Agera Värmland 

Astma- och Allergiföreningen Mellansverige 

Bergslagens Älghundsklubb 

Boda Hembygdsförening 

Boliviavännernas Insamlingsstiftelse 

Borgebols Samfällighetsförening 

Brf Brandmästaren, Karlstad 

Brf Felix, Karlstad 

Brf Kyrkbacken, Tingvallahöjden, Karlstad 

Brf Lärkängen, Vålberg 

Brf Näcken, Karlstad 

Brf Polketten, Hammarö 

Brf Tjärnheden, Deje 

Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland 

Civilförsvarsförbundet Värmland 

DHR Värmlands distrikt 

Folkets Hus Skoghall 

Forshaga Folkets Hus 

Forshaga Hembygdsförening 

Forshaga Röda Korskrets 

Frykeruds Hembygdsförening 

Funktionsrätt Värmland 

Föreningen Grums Hembygdsarkiv 

Föreningen HjärtLung Karlstad 

Föreningen HjärtLung Värmland 

Föreningen Karlstad Lever 

Föreningen Norden Värmlands distrikt 

Föreningen Sveriges Infanteribrigadmuseum i  

   Värmland 

Föreningen Värmlandslitteratur 

Föreningen Värmländsk Kultur 

Grava Hembygdsförening 

Hammarö Hembygdsförening 

Hembygdsföreningen Köla Stämma 

HRF Hörselskadades distrikt Värmland 

HRF Karlstad 

HSO Karlstad 

Hushållningssällskapet Västra 

Hyresgästföreningen Region Mitt 

ILCO Värmland 

Jägareförbundet Värmland 

Karlstads Dövas Förening 

Karlstads Koloniträdgårdsförening 

Karlstads Rotaryklubb 

Klarälvens Vattenvårdsförbund 

LRF Värmland 

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 

Riksförbundet HjärtLung Hagfors Munkfors  

RSMH Kalstasola 

Rädda Barnen Värmlands distrikt 

Röda Korset Region Mellan 

Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Värmland 

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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 Bilaga 3 

Statistik 2017 - 2021 
Besök, leveranser, förteckningsarbete, forskarärenden och utlån mm 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 
Mottagna leveranser 76 93 87 67 51 
 
Mottagna arkivbildare 128 147 180 119 103 
 
Mottagna hyllmeter 52,51 52,34 90,46 35,29 39,43 
 
Mottagna volymer 918 1197 1746 844 797 
 
Återtagna arkivbildare 2 19 1 0 0 
 
Nya förteckningar 132 107 56 102 84 
 
Kompletterade förteckningar 137 79 82 123 108 
 
Antal nya förtecknade volymer 1296 1124 492 689 825 
 
Förtecknade hyllmeter 47,95 41,46 24,2 30,87 28,18 
 
Registrerade besök i forskarsal* 2653 2296 2125 1299 540 
 
Framtagna volymer till forskarsal 557 678 503 565 506 
 
Framtagna volymer för externlån 55 19 18 81 11 
 
Handlagda ärenden 339 361 357 312 290 
 
Antal arkiv på NAD  3332 4104 5255 6112 6177 
  
*Gemensamt för Arkivcentrum Värmland 

 

Typfördelning av förtecknade arkiv hos Föreningsarkivet i Värmland år 2021 
 
Bildningsorganisationer 399 
 
Fackliga organisationer 1502 
 
Idrottsföreningar 393 
 
Nykterhetsföreningar 800 
 
Politiska föreningar 785 
 
Religiösa föreningar 813 
 
Övriga ideella föreningar 1395 
 
Person- och släktarkiv, samlingar 161 
 

Summa 6249 
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