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Verksamhetsberättelse 
för år 1995 

M6ten 
Styrelsen har under året haft fyra 
sammanträden. Arsmöte hölls 
den 22 mars på Karlskoga Folk
högskola. Buss gick till skolan 
från Örebro. 88 organisationer 
hade sänt ombud. Totalt var ett 
drygt 100-tal personer närvaran
de. Lola Näsman höll ett bejublat 
kåseri om Karlskoga och karlsko
gingar och Karlskoga kulturskola 
spelade värmländsk folkmusik. 

Organisation 
Arkivet är medlem i Folkrörel
sernas arkivförbund, Föreningen 
Bergslagsarkiv, Örebro läns id
rottshistoriska sällskap och Före
ningen Liv i Sverige. 

Yvonne Bergman är styrelse
ledamot i Folkrörelsernas arkiv
förbund. 

Yvonne Bergman och Göran 
Henrikson är ledamöter i arkiv
förbundets internationella kom
mitte. 

"Här ska inom några år resa sig 
stadens nyaste Folkets hus med en 
modern teater - ett av örebroarnas 
varmaste önskemål sedan årtionden. " 
Foto och bildtext ur Sällskapet Gamla 
Örebros arkiv. 

Göran Henrikson är ordföran
de för Madli Kurdves minnes
fond för nordiskt och baltiskt ar
kivsamarbete, som instiftades av 
Folkrörelsernas arkivförbund till 
minne av sin vid Estoniakatastro
fen förolyckade ordförande. 

Göran Henrikson är ledamot i 
Föreningen Bergslagsarkiv och 
medlem i redaktionen för årsbo
ken Bergslagsarkiv . Yvonne Berg
man och Bo Fransson är reviso
rer i föreningen. 
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Arkivets styrelse 
Arbetsutskott 
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Ordförande Thord Strömberg, Lokalhistoriska Sällska-
pet i Örebro län 

Vice ordförande Bo Zetterlund, ABF, Örebro län 
Sekreterare Göran Henrikson, arkivchef, adjungerad 
Kassör Jack Olsson, Folkpartiet i Örebro län 

Ingvar Andersson, Sveriges Blåbands
förbund 

Ragnar Aberg, Örebro kristna samarbetsråd 

Övriga 
Stig Bergström, Örebro läns idrottshistoriska förening 
Lars Elestig, Örebro läns LO-distrikt 
Ingrid Gustafsson, Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län 
Anna Kajsa Persson, Askersunds Föreläsningsförening 
Lasse Sjöberg, Örebro läns landsting 
Lena Skoglund, Örebro kommun 

Suppleanter 
Helge Hagberg, Örebro socialdemokratiska arbetarekommun 
'Sören Klingneus, Västernärkes hembygdsförening 
Olle Larsson, PRO-föreningarnas samorganisation i Örebro 
Gunilla Lindholm, Örebro kommunaltjänstemannaförening 
Hans LundelI, Karlskoga bildningsråd 
Britta Hammarbacken, Örebro läns landsting 
Brita Molin, Örebro kommun 

Revisorer 
Ordinarie 
Le-Roy Wentzel, Örebro läns hyresgästförening 
Lennart Andersson, Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län 

Suppleanter 
Christina Håll-Björk, Örebro läns hyresgästförening 
Björn Hagel, Örebro ABF-avdelning 

Valberedning 
Ulla Nyström, LO-sektionen i Örebro (sammankallande) 
Göran Henrikson, adjungerad . 
Ingegärd Lindblad, Moderata kvinnoföreningen i Örebro 
Siv Palmgren, Östansjö socialdemokratiska kvinnoklubb 

Bo Fransson är ledamot i 
Folkrörelsernas arkivförbunds 
ADB-grupp och representerar ar
kivförbundet i Riksarkivet s k 

NAD-grupp, där frågor om den 
Nationella ArkivDatabasen be
handlas. 

Göran Henrikson är ledamot i 

Riksarkivets nämnd för enskilda 
arkiv. 

Medlemmar 
Antalet medlemsorganisationer 
var vid årsskiftet 1995/96 406 st 

Arkivet har under året fått 9 
nya medlemsorganisationer: 

• De blodsjukas förening i Örebro 
• Ervalla med omnejds Biodlarförening 
• Kommunal Örebro län 
• Lärarförbundets lokalavdelning i Lin

desberg 
• Moderata samlingspartiet i Karlskoga 
• Seko-Trafik Örebro, Lokförarklubb, 

Närke 
• Seko-Trafik, eV-klubben, Örebro 
• Stocksäters IF 

• Örebro läns sångarf"orbund 

Svenska Kommunalarbetareför
bundet avdelningarna 2 och 42, 
Svenska Fabriksarbetarförbundet 
avdelning 10, Hammars Glas
bruk, Statsanställdas förbund av
delningarna 1050 och 1271 samt 
Lokalföreningen Framtidshoppet 
av IOGT-NTO i Fellingsbro har 
avförts som medlemmar på grund 
av sammanslagningar eller ned
läggning. 

Personal och ekonomi 
Statsbidrag utgår från Riksarki
vet till arkivchefens lön. Bidraget 
utgör 33,5 % av kostnaderna för 
tjänsten och överförs till Örebro 
läns landsting som avlönar arkiv
chefen. Landstinget avlönar även 
en hel och en trefjärdedelstjänst. 
Länsarbetsnämnden ger ett bi
drag motsvarande c:a 90 % av 
kostnaderna för en halvtidtjänst. 
Örebro kommun har finansierat 
en deltidstjänst på arkivet. Arki
vet självt har finansierat en fjär
dedelstjänst samt ett par projekt
anställningar på deltid. 

Yvonne Bergman, Bo Frans
son och Göran Henrikson har ar
betat heltid under året. Karin Sjö
stedt och Birgit Pettersson har ar-



betat deltid. Anneli Sundqvist och 
Karin Jirenius har varit projekt
anställda deltid under året. Anne
li Sundqvist slutade den sista juli 
och ersattes av Thomas Kult. Hå
kan Henriksson och Magnus Jo
hansson har på timarvodesbasis 
arbetat med inventeringsverk
samhet, men också ryckt in på ar
kivet när det har behövts. Anneli 
Sundqvist, Karin Jirenius, Håkan 
Henriksson, Magnus Johansson 
och Thomas Kult har samtidigt 
varit sysselsatta på Örebro läns 
företagsarkiv . 

Olle Bergström har hela året 
arbetat ideellt på arkivet. Den 4 
oktober utdelade NBV i Örebro 
län högtidligen sitt kulturstipen
dium till Olle Bergström för en 
mångårig och betydelsefull kul
tur- och folkbildargärning. 

Från årsskiftet t o m maj må
nad har Marianne Andersson och 
Per Ola Sandström arbetat med 
ett ALU-projekt i samband med 
arkivets 50-talsprojekt. Lars-Gö
ran Wretling arbetade från feb
ruari t o m juli i ett ALU-projekt 
med dataregistrering av affischer 
och fotografier. 

Tatiana Garcia arbetade från 
13 november i ett API-projekt 
med att datorisera arkivets biblio
tek. 

Arkivets kostnader täcks hu
vudsakligen genom bidrag från 
Örebro läns landsting och Örebro 
kommun. Riksarkivets förestån
darbidrag är av synnerlig vikt lik
som Länsarbetsnämndens lönebi
drag. Den insats som medlem
marna står för genom medlems
och hyllmeteravgifter är av stor 
betydelse och dess roll för finan
sieringen kommer att öka i fram
tiden. 

Samarbetet med Örebro läns 
företagsarkiv , verksamheten i 
Karlskoga och den framgångsri
ka 50-talsboken har under året 
tillfört arkivet nödvändiga till-
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skott. Verksamheten har givit ett 
mindre överskott, som i någon 
mån kompenserar föregående års 
underskott. För enskildheter i 
ekonomin hänvisas till s 6-7. 

Örebro läns landstings och 
Örebro kommuns frysning av si
na bidrag skapar problem för ar
kivet. Under ett par år har det va-

~ 

rit möjligt att kompensera detta 
genom egna inkomster. Det är in
te säkert att detta kommer att lyc
kas i framtiden. 

Mottagna leveranser, 
ordnings- och 
ftJrteckningsarbeten 
Örebro 
Under 1995 har arkivmaterial 
från 116 föreningar mottagits på 
arkivet. Spridningen av före
ningstyper är stor. Vad gäller den 
geografiska spridningen på mate
rialet, så dominerar naturligt Öre
bro kommun med 66 % av antalet 
leveranser. 

Det ordnade beståndet har 
vuxit med 394 volymer. Dessa 
utgörs av 58 nyförtecknade arkiv 
med 280 volymer samt 71 arkiv 
som kompletterats med 114 voly
mer. Tillväxten i magasinet av 
fårdigförtecknade arkiv har varit 
29,05 meter. 

Under våren ~egistrerades 

Sällskapet Gamla Orebros rika 
bildsamling och under vintern 
95/96 påbörjades en datorisering 
av referensbibliotekets kortregis
ter. 

Karlskoga 
Folkrörelsearkivet i Karlskoga 
har tagit emot material från 76 
föreningar. 7 arkiv med 43 voly
mer har förtecknats. 

In ven terings
verksamhet 
Inventeringen i Axberg-Hovsta 
och Glanshammars kommunde
lar trycktes i december. Den fö
regående år påbörjade invente
ringen i Adolfsberg-Mosjö och 
Brickebacken-Gällersta har inte 
kunnat slutföras på grund av att 
personalen har fått tas i anspråk 
för andra arbetsuppgifter. Inven
teringen kommer att slutföras un
der 1996. Nästa nya område för 
inventering blir Tysslinge kom
mundel. 

Karlskoga 
Sedan 1994 sköter arkivet också 
Folkrörelsearkivet i Karlskoga. 
Arkivet har förbundit sig att mot 
ersättning tillhandahålla kvalifi
cerad forskarservice en dag var
annan vecka på plats i Karlskoga. 
Arkiviokalen i Karlskoga biblio
tek används som depå till Folkrö
relsernas arkiv och föreningarna i 
Karlskoga, som har material på 
arkivet, blir efterhand medlem
mar i Folkrörelsernas arkiv under 
samma förutsättningar som andra 
föreningar i länet. Det tycks ty
värr som om medlemstillström
ningar av karlskogaorganisatio
ner, som var stor under 1994, har 
stannat av under 1995. 

Arkivdepån i Karlskoga fi
nansieras av Karlskoga kommun. 

Under 1994 och under verk
samhetsåret utfördes en ordentlig 
röjning på arkivet för att komma 
ifatt med mottagningskvitton på 
alla gamla leveranser som sam
lats under åren. Detta är nu slut
fört och den arbetsuppgift som 
väntar är, vid sidan av forskar
servicen, att söka hinna ifatt med 
ordnings- och förteckningsarbe
tet. 

Yvonne Bergman ansvarar för 
arbetet i Karlskoga. Till sin hjälp 
har hon haft Karin Jirenius. 
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Engagemanget i Folkrörelse
arkivet ledde till att Karlskoga 
kommun också anlitade arkivet 
för att få ordning på sitt eget ar
kiv. Arbetet med att förteckna 
kommunens arkiv påbörjades 
1994 och var i stort avslutat vid 
1995 års utgång. Yvonne Berg
man har ansvarat för det mycket 
omfattande arbetet samt också ut
fört huvuddelen av detsamma. 
Till sin hjälp har hon framför allt 
haft Karin Jirenius och Bo 
Fransson. 

Olle Bergström hjälpte under 
våren Karlskoga Folkhögskola 
med att förteckna nyinkommet 
material i dess arkiv. 

SO-talsprojektet 
Arkivets skrivar- och intervju
projekt genomfördes 1994. I bör
jan av december 1994 publicera
des boken Doris, Snoddas och al
la vi andra. 

Boken har blivit mycket upp
skattad och har sålts bra både till 
medlemmar, studieförbund och 
allmänhet. I början på hösten 
trycktes en ny upplaga, som ock
så den har haft framgång framför 
allt bland studiecirklar. 

Bokens redaktör Eva Dahl
ström skreven studiehandledning 
i början av 1995 och Bo Fransson 
producerade en musikkassett 
med 50-talets största schlager. 
Ä ven ett vykort med Raket
ostmotiv, målat av Björn Wallin, 
trycktes upp. 

Under året har Marianne An
dersson, Per-Ola Sandström och 
Göran Henrikson arbetat med 
projektet, som rönt stor uppmärk
samhet och givit ett gott ekono
miskt resultat. Den 26-29 okto
ber var arkivet representerat på 
Bokmässan i Göteborg med stil
trogen 50-talsmonter. Marianne 
Andersson, Yvonne Bergman, 
Eva Dahlström och Göran Hen-
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rikson deltog i Bokmässan. 

Projektet Livsbilder 
Eva Dahlström, som varit redak
tör för arkivets böcker, initierade 
under året en nationell skrivkam
panj; Livsbilder i samverkan med 
ABF, Studieförbundet Vuxen
skolan, Sveriges Kyrkliga Stu
dieförbund, Frikyrkliga Studie
förbundet, KFUK-KFUMs stu
dieförbund, Folkrörelsernas ar
kiv i Örebro län, Föreningen Liv i 
Sverige samt tidningen Impuls. 
Skriv kampanjen startade i okto
ber. De bidrag som kommer in 
under kampanjen kommer att ar
kiveras på arkivet i Örebro. 

Arkivet har bidragit med 
25 000 kr till kampanjen. En bok 
kommer att publiceras på ett redi
gerat urval av bidragen. 

Representation, 
studiebestJk, kurser 
mm 
Göran Henrikson deltog som 
medverkande den 15 mars i 
Svenska Arkivsamfundets fort
bildningsdag i Stockholm. 

I februari medverkade Göran 
Henrikson som konsult vid en or
ganisationsutredning vid Folkrö
relsearkivet i Västernorrland. 

Den 24 och 25 april hölls 
Riksarkivets träff för cheferna på 
landets folkrörelse- och företags
arkiv i Örebro. Arkivet var värd 
för konferensen och Göran Hen
rikson representerade arkivet. 

På Folkrörelsernas arkivför
bunds stämma på Akers-Runö 
den 22 maj representerade Karin 
Sjöstedt arkivet. Karin Jirenius . 
deltog liksom Bo Fransson i 
stämma och kurs, Bo Fransson 
som medverkande. 

Den 31 maj-2 juni gjorde per
sonalen på folkrörelse- och före
tagsarkiven tillsammans med 

kollegerna på Örebro stadsarkiv 
en gemensam studieresa till Här
nösand och Ramsele där Lands
arkivet i Härnösand och Svensk 
Arkivinfornlation (SVAR) be-
söktes. -

Den 5-6 oktober hölls på Nor
diska Museet en första nätverks
konferens för insamlande av 
självbiografiskt material. Eva 
Dahlström och Göran Henrikson 
deltog, Henrikson med ett före
drag. 

Den 13-15 oktober hölls de 
Svenska Historiedagarna i Upp
sala. Yvonne Bergman och Göran 
Henrikson deltog. Henrikson var 
inbjuden att delta och hans kost
nader finansierades av Historie
dagarna. 

Den 18 oktober deltog Göran 
Henrikson tillsammans med 
Folkrörelsernas arkivförbunds 
ordförande och chefen på Arbe
tarrörelsens arkiv i en uppvakt
ning hos Riksdagens Kulturut
skotts ordförande för att påtala 
problemen för arkiven med de 
sänkta bidragsnivåerna för löne
bidrag. 

Den 25-26 oktober deltog 
. Yvonne Bergman, Bo Fransson 
och Göran Henrikson i Svenska 
Arkivsamfundets arkivdagar i 
Karlstad på temat förmedling av 
arkivinformation. Fransson, och 
Henrikson medverkade med ett 
föredrag om projektet Arkiv
katalog Örebro län. 

Den 15-16 november höll 
arkivorganisationen AAS en kon
ferens i Uppsala med titeln "Det 
offentliga gungflyt". Karin Jire
nius deltog i konferensen. 

Den 23-24 november deltog 
Bo Fransson i en konferens om 
informationsteknologi i Uppsala. 

l 
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Bes6kare, undervis
ning, forskning och 
bildningsarbete m m 
I forskarrummets besöksbok har 
546 individuella besök noterats. 
Därutöver har 326 personer i 23 
olika grupper besökt arkivet. 

Arkivets rika källmaterial an
vänds av olika slags forskare, bå
de fritidsforskare, studenter och 
akademiska forskare. l 321 voly
mer har tagits fram till forskar
rummet och 40 st har lånats ut till 
andra arkiv eller till arkivbildarna 
själva. 

Följande skrifter och uppsat
ser, helt eller delvis baserade på 
källmaterial från arkivet, har 
lagts fram under året: 

Andersson, Jan-Erik, Byggnadsarbe
tarstrejken 1933-1934. Högskolan i 
Örebro. B-uppsats Vt 95. 

Andersson, Per och Warenmark, Per, 
FNL i ettfolkrörelseperspektiv. Högsko
lan i Örebro. B-uppsats Vt 95. 

Abrahamsson, Evert. Lite av en främ
ling .. Barndomsminnen från 1930-talets 
Kina. Örkelljunga 1995. 

Axelsson, Mauritz, "Luffarkonferensen 
i Hallsberg 1921 . En studie av lokalpres
sens rapportering." Uppsats i Lokalhisto
risk Läsning ärg 3. Örebro 1995. 

Bergsten, Tomas och Sandberg, Mar
tin, Karlslunds Idrottsförening. En stu
die av en förenings medlemsutveckling 
1920-1948. Högskolan i Örebro. B-upp
sats Vt 95. 

Callh, Jan, Gruvbolag och gruvarbeta
re. Arbetskonflikter vid Dalkarlsbergs 
AB mellan 1916 till 1924. Högskolan i 
Örebro: B-uppsats Ht 95. 

Eriksson, Carola, Mamma, pappa, barn 
i Maranatrörelsen. Högskolan i Örebro. 
B-uppsats Vt 95. 

Freed, Torkel, Den afrikanska kyrkans 
självständighet. Örebromissionens ager
ande 1955-1963. Högskolan i Örebro. 
C-uppsats Ht 95. 
Gustavsson, John, Ungsocialismen i 
Örebro. En undersökning av hur delar 

av arbetarrörelsen i Örebro påverkades 
av den ungsocialistiska propagandan 
mot kollektivanslutningen 1908-1909. 
Högskolan i Örebro. B-uppsats Vt 95. 

Hansson, Marie, En organisation i för
ändring. Röda Korset 1905-1955. Hög
skolan i Örebro. C-uppsats Vt 95. 

Heljeberg, Tord, Staten, kommunen och 
individen. Arbetslöshet och arbetslös
hetspolitik i Sverige och Örebro fram till 
1924. Högskolan i Örebro. C-uppsats Vt 
95. 

Karlsson, Karl-Axel, 100 år med avdel
ning 21. Örebro 1995. 

Konradsson, Anneli, Örebro hembiträ
desförening. Högskolan i Örebro. B
uppsats Vt 95. 

Lindhe, Göran, "Gamla vykort berättar. 
l maj 1903." Uppsats iLokalhistorisk 
Läsning ärg 3. Örebro 1995. 

Lövenhamn, Lars, Hungerdemonstra
tionerna i Örebro och Västervik J 91 7. 
Högskolan i Örebro. B-uppsats Vt 95. 

Nyström, Liv, NSAP. Svensk nazism -
en politisk realitet på 30-talet. Högsko
lan i Örebro. C-uppsats Vt 95. 

Pettersson, David, Nils August Nilsson. 
Läkaren, fredsvännen och politikerns liv 
och idealsamhälle. Högskolan i Örebro. 
C-uppsats Vt 95. 

Wahlin, Björn, Nykterhetsrörelsens 
passiva medlemmar. En studie av Öre
brologen 3 Örnens medlemmar i början 
av 1900-talet. Högskolan i Örebro. B
uppsats Ht 95. 

Olle Bergström har under året 
fortsatt sina forskningar kring 
kyrkornas sommarhem i Örebro 
län och sammanställt ett manus 
som kommer att tryckas våren 
1996. Han har vid ett flertal till
fållen föreläst i ämnet i frikyrk
liga sammanhang och visat bilder 
på sommarhemmen. 

Ett stort antal studiebesök har 
gjorts på arkivet. Som vanligt har 
ett flertal gymnasieklasser ge
nomfört "arkiv laborationer" på 
typiskt föreningsmaterial. Också 

Högskolans elever har haft lek
tioner förlagda till arkivet, då ma
terial och uppslag till uppsats
ämnen har behandlats. Yvonne 
Bergman och Göran Henrikson 
har ansvarat för denna undervis
ning. 

Yvonne Bergman har genom
fört studiebesök med undervis
ning för lärarkandidater. 

Lördagen den 28 januari höll 
Sveriges Hembygdsförbund och 
Folkrörelsernas arkivförbund en 
kurs i Örebro om arkiv och doku
mentation. Arkivet var arrangör 
för arkivförbundets rakning. Gö
ran Henrikson och Håkan Hen
riksson medverkade med föreläs
ningar. 

Den 14 februari medverkade 
Eva Dahlström och Göran Hen
rikson i Berättardags på Stads
biblioteket i Örebro. 

Den 22 november medver
kade Yvonne Bergman på en kurs 
i arkivvård i Karlstad arrangerad 
av Folkrörelsernas arkivförbund. 
Bergman föreläste om modern 
arkivbildning. 

Studiebesök har mottagits 
från bl a Eskilstuna Stadsarkiv, 
Föreningsarkivet i Stockholms 
län, Örebro pensionärsförening, 
en facklig studiegrupp från 
Brunnsviks Folkhögskola. 

Den 16-18 juni var arkivet 
tillsammans med Stadsarkivet 
och Örebro läns företagsarkiv 
värd för ett studiebesök av kolle
ger från vänorten Koldings Byar
kiv och Byhistorisk arkiv i Es
bjerg. En fest hölls för de danska 
vännerna i Rådhuset i Örebro un
der medverkan av fullmäktiges 
ordförande Bengt Hallström. 

Arkivet har'förekommit i me
dia ett stort antal gånger under 
året framför allt i samband med 
50-talsprojketet. Den 16 januari 
hade Tvärsnytt ett rejält inslag 
om Doris, Snoddas och alla vi an
dra där bl a Göran Henrikson in-
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tervjuades. Boken har anmälts, 
genomgående positivt, över hela 
landet och Sveriges Radios PI 
hade under jul en serie i fyra 
avsnittom 50-talet; Det trosvissa 
decenniet, i vilken boken flitigt 
citerades. 

Örebro läns företags
arkiv 
Folkrörelsearkivet har liksom un
der tidigare år ansvarat för led
ningen av Örebro läns företags
arkiv. Detta samarbete är viktigt 
och givande för bägge parter. 

Göran Henrikson är sekrete
rare i Företagsarkivets styrelse 
och chef för verksamheten. Yvon
ne Bergman är kassör. Anneli 
Sundqvist, Karin Jirenius, Håkan 
Henriksson, Magnus Johansson 
och Thomas Kult har alla arbetat 
huvudsakligen med det arkivet 
under året. För Henriksons och 
Bergmans tjänster debiteras 
företagsarkivet ett mindre be
lopp. 

Under året tog Företagsarki
vet emot ett antal intressanta ar
kiv bl a Järnverksföreningens ar-

Carl Magnus Lindgren, Företags
arkivet, i jlyttagen. 

FLVT1'lÅ.D~ 
L AOERBOX 
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Balans-och resultaträkning för 
Folkrörelsernas arkiv i Örebro län, 
den 1 januari-31 december 1995 

Resultaträkning 

Intäkter 

Statsbidrag 
Landstingsbidrag 
Landstingsbidrag, projekt 
Kommunbidrag 
Övriga bidrag 
Jubileumsgåva, hyllplan 
Medlemsavgifter 
Lönebidrag 
Administrationsintäkter 
50-talet 
Hyllavgifter 
Arkivkatalog 
Sv historiedagarna 
Räntor 
Övriga intäkter 

Summa 

Kostnader 

Hyror, kontorslokaler 
Övriga lokalkostnader 
Löner administrationspersonal 
Resor och traktamenten 
Resor och traktamenten, Karlskoga 
Arbetsgivaravgifter 
Övriga sociala avgifter 
Sammanträdeskostnad 
Konferensavgifter 
Porton och frakter 
Telefon 
Kontorsmateriel 
Arkiveringsmateriel 
Tryckkostnader 
Tryckning arkivkatalog 
Servicekostnader 
Övriga kontorskostnader 
Köp av administrativa tjänster 
Tidningar, tidskrifter, böcker 
Företagsförsäkring 
Representation 
Annonser 
Föreningsavgifter 

1995-12-31 

15000 
369900 

50000 
213000 

11 525 
88150 
79817 

159 167 
666 051 

24900 
16415 

65997 
22100 

l 782022 

388212 
10 902 

307536 
24798 
20038 

104055 
250 

3559 
14315 
20848 
31 765 
31 520 
12577 
17167 

10185 
1 963 

11 970 
14730 
2500 
6361 
1665 
2299 

1994-12-31 

15000 
369900 
50000 

213 000 
56000 

89925 
99901 
40000 
30978 
29100 

5330 
62792 
5765 

41678 

l 109369 

384672 
16903 

286867 
21506 

99460 
250 

5251 
17112 
17359 
40471 
27120 

500 
17127 

129 144 
3674 
1006 

13 350 
10883 
2500 
4656 
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50-talet 488694 175 061 
Sv historiedagama 13379 
Övriga administrationskostnader 5539 7432 
Inventeringsprojekt 7897 
Räntekostnader 5600 1 151 
Förlust avkastningsford 5711 
Avskrivning, inventarier 57015 22977 
Ianspråktagande av fond arkivkatalog -95053 
Ianspråktagande reserv för 50-talet 
Avsättning till fonder 
Reserverat till hyllor 
Arets resultat 

Summa 

Balansräkning 

Tillgångar 

Kassa 
Organisationskonto 
Avkastningsfond 
Sparkapital 
Fakturafordringar 
Övriga fordringar 
Inventarier 

Summa 

Skulder 

Skatter, anställda 
Fakturaskulder 
Upplupna arbetsgivaravgifter 
Övriga reserveringar 
Övriga skulder 
Balanserat resultat 
Arets resultat 

Summa 

kiv, Örebro Systemaktiebolags 
och Örebro Spritförsäljningsak
tiebolags arkiv samt arkiv från 
flera systemaktiebolag i Örebro 
län. De handlingar från Svenska 
Skifferolje AB som förvarats av 
Överstyrelsen för ekonomiskt 
försvar har också överförts till ar
kivet. Kvarntorpsbolagets hand-

-65235 
100000 
61525 
12671 -75521 

1782022 1109369 

1995-12-31 1994-12-31 

2012:00 2012:00 
405814:65 247013:01 
137226:00 108969:00 

100000:00 
68974:50 

3917:00 154323:00 
1:00 

617945:15 612317:01 

11 395:00 10305:00 
119449:66 89430:00 

18489:00 12621 :00 
345845:00 184320:00 
119334:00 324880:00 

-9238:99 66281:57 
12671 :48 -75520:56 

617945:15 612317:01 

lingar har med viss medial upp
ståndelse utnyttjats av två inter
nationella energibolag. 

Folkrörelsernas Arkiv 
i Örebro Län 
Fabriksgatan 19 A, 702 23 Örebro 
Tfu 019-611 2900 
Fax 019-6118120 

Nya lokaler och ökat 
samarbete mellan 
Företags- och 
Folkrörelsearkiven 
Under första hälften av året ägna
des mycken tid åt förhandlingar 
och överläggningar ang nya loka
ler. En möjlighet hade uppstått 
för Företagsarkivet, som har varit 
trångbott under en tid, att få nya 
lokaler centralt i Örebro i gamla 
Post- och Telehuset. Lokalerna 
var tillräckligt stora för att rym
ma också Folkrörelsearkivet, 
som även det en tid haft behov av 

. större lokaler. Styrelserna för de 
bägge arkiven har behandlat frå
gan och funnit möjligheten till 
samverkan i gemensamma loka
ler lockande. På så sätt skulle 
också ett länsarkiv kunna ta ge
stalt. 

Därmed har även tankarna om 
ett landsarkiv till Örebro län på 
nytt väckts till liv. Ett länsarkiv 
bestående av de två samverkande 
arkiven skulle utgöra en bra ut
gångspunkt för att driva den re
gionalpolitiskt intressanta frågan 
om ett landsarkiv vidare. Såväl 
Länsstyrelse som landsting upp
vaktades under våren i denna 
fråga och inställningen var på 
bägge håll uppmuntrande. Samti
digt fördes förhandlingar med 
fastighetsägaren Telaris med 
hjälp av Örebro läns landstings 
fastighetsavdelning och i juni 
kunde de bägge arkivens ordfö
randen underteckna ett kontrakt 
på l 100 m2

, som för Företags
arkivets räkning trädde i kraft vid 
årsskiftet 1995/96 och för Folk
rörelsearkivets räkning innebär 
en flyttning till de nya lokalerna 
vid årsskiftet 1997/98. Under no
vember och december har så 
Företagsarkivet så flyttat från 
gamla "Kexen" till de nya loka
lerna på tredje våningen i fastig
heten Nikolaigatan 1-3. Projektet 

7 
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har hittills stötts av Örebro läns 
landstings regionalpolitiska dele
gation och Länsstyrelsen med 
200 000 kr vardera. Merparten 
har använts till nya hyllor av 
Företagsarkivet. 

Avslutningsord 
1994 var ett jubileumsår för arki
vet Under 1995 har emellertid 
inte arkivet vilat på lagrarna. Ar
betet har varit mycket intensivt 
under verksamhetsåret och beslut 
med stor betydelse för framtiden 
har fattats . 

Vårt 50-talsprojekt, som kul
minerade med utgivningen av 
Doris, Snoddas och alla vi andra 
i december 1994, har ekonomiskt 
förts i hamn under året Projektet 
har varit framgångsrikt Arbetet 
med arkivfrågor i Karlskoga har 
krävt stora insatser, men har 
också varit av stort värde inte 
m inst för att det breddar vår kom
petens på ett betydelsefullt sätt. 
Samarbetet med Örebro läns 
företagsarkiv har fortsatt i en för 
bägge arkiven postiv utveckling 
hän mot gemensamma lokaler 
inom en tvåårsperiod. 

Den ordinarie verksamheten 
har kunnat drivas framgångsrikt 
Nivån på ordnings- och förteck
ningsarbetet har kunnat höjas och 
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Revisionsberättelse 
Undertecknade, utsedda att granska Folkrörelsernas arkivs 
i Örebro län räkenskaper och förvaltning för år 1995, får 
härmed avge följande berättelse. 

Räkt;mskaperna har granskats och befunnits vara ordentligt 
förda samt alla inkomster och utgifter försedda med 
verifikationer. Kassörens årsrapport har granskats och över
ensstämmer med räkenskaperna. 

Vid revisionen har vi sålunda funnit att allt är i sin ordning 
och föreslår mötet 

att ge styrelsen och kassören ansvarsfrihet för den tid 
revisionen omfattar 

att fastställa balans- och resultaträkning. 

Örebro den 1 mars 1996 

Lennart Andersson 

servicen för forskare och fören
ingar har fungerat tillfredsstäl
lande. Arkivet utnyttjas i ökande 
utsträckning och forskarbesöken 
och antalet utförda studier på ar
kivets material har nått en mar
kant topp under året 

Samtidigt har arkivets fasta 
medarbetarstab under perioder 
varit reducerad på grund av sjuk
skrivningar. Genom de egna in
komster som kunnat göras har det 
emellertid varit möjligt att enga
gera ytterligare personal för att 
lösa arbetsuppgifterna. Persona-

Le-Roy Wentzel 

len har slitit hårt under året 
Inflödet av arkiv har varit läg

re än tidigare. Om detta är en be
stående trend återstår att se. Tyd
ligt är emellertid, att tillväxten i 
medlemskåren efterhand inte 
längre är så stark som tidigare. 
Detta är en naturlig utveckling, i 
all synnerhet som varje år flera 
medlemsorganisationer upphör 
eller slås samman. Dock torde 
potentialen av nya medlemmar 
ännu inte vara uttömd. 

Ekonomin har varit god under 
året framför allt på grund av 
framgången med 50-talsboken 
och arbetet i Karlskoga. Detta är 
tillfälliga inkomster. Den relativt 
fasta ekonomiska basen i form av 
bidrag och stöd från den offent
liga sektorn är smal och måste 
kompletteras med egna intäkter 
från medlemmarna och på andra 
sätt. Kännbart har också varit, att 
bidragen från landsting, stat och 
kommun varit frysta flera år i rad. 
På årsmötet fattades beslut om 
höjning av medlems- och hyllav
gifter, vilket kommer att ge ett 

Företagsarkivets nya magasin. 



nödvändigt men inte tillräckligt 
tillskott i inkomsterna. Därutöver 
måste årligen ytterligare medel 
genereras på olika sätt. Detta har 
varit möjligt under några år. Det 
finns emellertid ingen garanti för 
att detta kan upprepas i framti
den. 

Styrelsen vill avslutningsvis 
tacka personalen för en synnerli
gen engagerad insats under året. 
Alla medlemsorganisationer som 
bär upp arkivet och utgör själva 
förutsättningen för verksamheten 
tackas också varmt för stödet un-

I-

der 1995. 
Ett särskilt tack riktas till Öre

bro läns landstings regionalpoli
tiska delegation och till Länssty
relsen för positivt bemötande i 
samband med arkivets framtids
satsning. 

Betydelsen av Örebro läns 
landstings, Örebro kommuns, 
Riksarkivets och länsarbetsnämn
dens insatser för arkivet kan inte 
nog understrykas. Tillsammans 
utgör deras stöd en självklar grund 
för en framgångsrik verksamhet. 
Ett stort och varmt tack riktas av
slutningsvis till dem. 

Örebro i februari 1996 

Styrelsen 

Arbetsplan f(jr 1996 
och 1997 
1. Fortsatt prioritering av depåfrå
goma. Förbereda flyttningen 1997-
1978. 

2. Slutföra inventeringarna i 
Brickebacken-Gällersta, Adolfsberg 
-Mosjö samt Tysslinge kommun
delar. 

3. Undersöka förutsättningarna 
för ett IT -projekt. 

4. Utveckla medlemsservicen 
med kursverksamhet. 

S. Ökad satsning på brukarser
vice. 
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Sammanstlillning (jver samtliga m.f!Jdel för 
driften av Folkr(jrelsernas arkiv i Orebro 
llin 1995 

Absoluta tal % 

Staten/riksarkivet 
Bidrag till 33,5 % av föreståndartjänst 115500 
Inventeringsbidrag 15000 

Staten/AMS 
Lönebidrag arkivarietjänst deltid 79817 
ALU-API-projekt 174600 

Summa statliga medel 384917 12,64 

Örebro läns landsting 
'Kostnad för 66,5 % av föresttjänst 227836 
Kostnad för 1,75 % arkivarietjänst 561 771 
Lokalkostnads- och verks.hetsbidrag 369900 
Projektbidrag hyllor 50000 

Summa landstingsmedel 1209507 39,70 

Örebro kommun 
Bildningsförvaltningen: Lokal-
kostnad och verksamhetsbidrag 213 000 
Axberg-Hovsta KON: kostnad för 
arkivarietjänst deltid 133700 

Summa örebro kommun 346700 11,38 

Karlskoga kommun 
Kostnad för arkivdepå 51000 
Kostnad forskarservice 28000 

Summa Karlskoga kommun 79000 2,60 

Egna medel 
Medlems- och hyllavgifter 113 050 
Jubileumsinsamling 11 525 
Räntor 65907 
Litteraturförsäljning 682466 
Övriga intäkter 153267 

Summa egna medel 1026305 33,68 

Summa totalt 3046429 100,00 
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Nyinkommet till tolkrärelsearkivet 
Under 1995 har ett stort antal ac
cessioner in kommit till arkivet. 

Här är några axplock: 
Laxå lottakår, som bildades 

1941- 1942. Den huvudsakliga 
uppgiften under beredsskapsåren 
var att utspisa militärer och det 
beskrevs bl a så här i en jubi
leumsskrift 1951: 

" .. . Minns ni hur vi först fick stå 
ute på stationsplanen och utspisa 
mannarna i ur och skur? Och hur 
glada vi var då utspisningshallen 
blev byggd, då fick vi ju tak över 
huvudet och två stora plåtkami
ner att värma oss vid då det var 
kallt ute. Hur vi satt där runt om
kring dem och väntade - för det 
var något som vifick lära oss un
der den tiden, så var det att vän
ta. Tågen var ofta flera timmar 
sena och ibland kom de inte alls, 
men då de kom blev det fart på 
oss, var och en visste sin plats 
och det är nog åtskilliga liter 
varm dryck och många tusen bul
lar som lottorna delat ut, för att 
inte tala om mat av olika slag ... " 

Örebro läns ansgarieförbunds 
arkiv har kompletterats 1995. Fö
reningen bildades 1865 och hade 
till uppgift "att utgöra ett sam
band emellan länets missions
vänner av evangelistisk-Iutheran
ska bekännelsen" och att på olika 
sätt "väcka ett mer livligt delta
gande för hednamissionen". 

Man underhöll många missio
närer, en av dem var Per Erik La
ger. 

1994 uppgick förbundet i EFS 
i Mittsverige. 

John Jansson var under 
många år ordförande i GåIsjö 
missonsförsamling. Hans sång
bokssamling på drygt 50 band har 

lämnats till arkivet. 
Örebro norsk-svenska kam

ratkrets arkiv har också kom
pletterats under 1995. 

Föreningen bildades 1942 och 
upphörde efter krigsslutet och in
nehåller spännande material från 
krigsåren. Den hade till uppgift 

Per Erik Lager. född J 83 7 i Sverige. 
utsänd J 866 till Kunama i Östafrika. 
dödad 1876 i Abessinien (t v). 

Ur Örebro norsk-svenska kamratkrets 
arkiv (nedan). 

21. august 

QUISLlNGS SOVNLOSE NÄTTER 



att hjälpa norska flyktingar och 
att stärka banden mellan län
derna. 

Bland övriga arkiv eller kom
pletteringar till arkiv som har 
kommit in under 1995 kan näm
nas: 

• Svenska Celiakiforeningen Örebro 
län 

• Hovsta nya tröskverksförening 
• Nerikesbygdens trädgårdsamatörer 
• PRO Hardemo 
• Glanshammar socialdemokratiska fö

rening 
• FNL-rörelsen 
• Nerikes damfrisörsforening avd 19 D. 

Sällskapet Gamla Örebros sto
ra bildmaterial som kom in 1994 
har under 1995 scannats in i en 
databas. Nu kan man alltså söka 
efter fotografier i datorn på gatu
och kvartersnamn eller motiv. 

Årsmötet 
Årsmötet äger som tidigare meddelats 
rum Torsdagen den 28 mars kl 18.30 
på Frlilsningsarmen, Kungsgatan 
24, Örebro. 

Föredraget handlar om kampen 
kring fOrbud mot rusdrycker i seklets 
början och vi får också lyssna till 
kampsånger från nykterhetsrörelsens 
glansdagar. 

Som vanligt bjuder vi på kaffe och 
hoppas att årsmötesdeltagarna vill vara 
generösa och skänka en slant till Ar
mens verksamhet. 

. Kom ihåg att anmäla er represen
tant senast den 21 mars! 

Medlemsavgiften 
Med detta utskick kommer också en 
faktura på medlemsavgiften for 1995. 

Den minnesgode kommer ihåg att 
avgifterna då höjdes, eller snarare åter
ställdes till sitt ursprungliga värde efter 
att ha legat stilla i många år. Var vän
liga betala avgiften inom utsatt tid. 

Avgiften baseras på de medlems
uppgifter vi fått från er. Var vänliga att 
se till att vi får ev forändrade medlems
uppgifter från er organisation. Förse 
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Sammanställning över intäkter och kostna
der för Folkrörelsernas arkiv 1995-1997 

Intäkter 

Statsbidrag 
Landstingsbidrag 
Landstingsbidrag projekt 
Bidrag Örebro kommun 
Övriga bidrag 
Medlemsavgifter 
Hyllavgifter 
Lönebidrag 
JubileuIIlsinsamling 
50-talsprojekt 
Arkivkatalog 
Räntor 
Övriga intäkter 

Summa 

Kostnader 

Lokalkostnader 
Löner/arvoden 
Sociala avgifter 
Administration 
Resor/traktamenten 
Personalvård 
Porton/frakter 
Räntekostnader 
Telefon 
Litteratur/tidskrifter 
Representation 
Reparation/underhåll 
Inventeringar 
IT-projekt 
5 O-taisprojekt 
Övriga adm kostnader 
Inventarfer/avskrivningar 
Reserveringar 
Resultat 

Summa 

oss också med nya adresser på 
kontaktpersoner, när sådana byts. 

Arkivkatalog 
Arkivets fOrnämliga arkiv katalog reas 
fr o m 1996 fOr 90 kr. Beställ eller köp 

Bokslut Rev budget 
1995 1996 

15000 
369000 

50000 
213 000 

88150 
24900 
79817 
Il 525 

666051 
16415 
65997 

181267 

l 782022 

399214 
308661 
104305 
99085 
45 186 
Il 763 
20848 

5600 
31 765 
14730 
6361 

10 185 

487569 
5539 

57015 
161 525 

12671 

20000 
369900 

180000 
200000 
120000 
80000 

100000 

70000 
2000 

50000 
160000 

1351900 

410000 
390000 
152000 
100000 
40000 
15000 
20000 

32000 
15000 
6000 

10000 
30000 

100000 
15000 
6900 

10 000 

Budget 
1997 

20000 
380000 

213000 

125000 
85000 

100000 

13000 

35000 
100000 

1071000 

420000 
310 000 
110 000 
100000 
30000 
15000 
15000 

33000 
15000 
6000 

10000 

7000 

l 782022 l 351 900 l 071 000 

på årsmötet. På årsmötet kommer vi 
som vanligt ha bokbord så att ni kan 
fynda till kanonpriser. 

Välkomna till ett "härligt möte" 
Göran Henrikson 
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Göran Henrikson, 
föreståndare 

. j, 

Z 
Thomas Kult 

Karin Jirenius 
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Olle Bergström 

Arkivets 
personal 

5tadstryck AB Örebro 1996 

Yvonne Bergman 

Karin Sjöstedt 




