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Verksamhetsberättelse 2008 för
ArkivCentrum Örebro län

Styrelsen avger härmed 
verksamhetsberättelse för 
föreningens andra verk-

samhetsår. 
 Kulturarvsinstitutionen Ar-
kivCentrum Örebro län är en ide-
ell förening med uppdrag att be-
vara och tillgängliggöra källorna 
till den enskilda sektorns historia 
i Örebro län, det vill säga fören-
ingarnas, företagens, gårdarnas 
och de enskilda människornas 
historia. Dessutom ska arkivet ge 
råd och service i arkivfrågor och 
vara ett nav för den lokalhisto-
riska verksamheten i länet.
 På ArkivCentrum finns länets 

bergshanteringshistoria och käl-
lorna som skildrar Örebro som 
sko- och kexstad, allt detta till-
sammans med många fler före-
tags bevarade arkiv. Sammanlagt 
finns arkiv från 868 företag från 
1600-talet och framåt utgörande 
3  200 hyllmeter.
 På arkivet finns handlingarna 
som visar folkrörelsernas fram-
växt i länet och dess inverkan på 
samhällets utveckling. Exempel-
vis har samtliga politiska partier 
som finns representerade i riks-
dagen sina arkiv förvarade hos 
ArkivCentrum. Dessutom finns 
en mängd andra organisationers 

arkiv som idrottsföreningar, kul-
turföreningar, frikyrkoförsam-
lingar och många fler, samman-
lagt 4  514 föreningar samlade på 
2  000 hyllmeter.
 14 riksorganisationer är med-
lemmar och ännu fler, nu ned-
lagda, riksorganisationers mate-
rial förvaras på ArkivCentrum 
Örebro län.

Örebros revykung Peter Flack höll 
ett underhållande föredrag om sin 
egen revyhistoria och minnen från 
nöjets estrader på Arkivens Dag 2008. 
Föreläsningsalen på ArkivCentrum var 
fullsatt.
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Arkivets styrelse
Arbetsutskott
Ordförande  Birgitta Almgren, Lokasällskapet
Vice ordförande Gerd Engman, NHR Örebro län
Sekreterare  Yvonne Bergman arkivchef, adjungerad
Kassör  Egon Harfeldt, Swedbank Örebro

Övriga ledamöter
Liz Hultgren, Regionförbundet Örebro län
Sören Klingnéus, Örebro universitet
Hans Lundell, Karlskoga bildningsråd 
Torsten Pääjärvi, Handelskammaren Mälardalen
Conny Sandberg, Örebro läns hembygdsförbund
Merja Stenlund, Stoneridge Electronics AB
Lars B Stenström, Örebro södra Rotaryklubb
Karin Tellås Hermansson, KIF Örebro

Ersättare
Lise-Lott Alm, Svensk Handel Örebro köpmän
Claes Andersson, Örebro Företags- och Hantverksförening
Eva Bellsund, Föreningen Norden Örebroavdelningen
Gunnela Björk, Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län
Carl Jan Granqvist, Grappe AB
Sedin Keljalic, Verdandi Hallsberg
Bengt Mattisson, Örebro kommun
Eivy Åman Nilsson, LO-distriktet Örebro och Värmland
Lars-Axel Nordell, NBV Örebro län
Ragnar Åberg, Örebro kristna samarbetsråd

Styrelsen har under året haft sex sammanträden. 

Revisorer
Ordinarie
Åke Ericsson, PRO Wästerringen
Per Jacobson, Karlslunds IF

Ersättare
Lennart Andersson, Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län
Arild Wanche, Örebro läns blåbandsförening

Valberedning

Forskningsrådet
Lars Ekdahl, Mälardalens 
 högskola
Ann-Sofie Ohlander, 
 Örebro universitet
Thord Strömberg, Örebro 
 universitet

Forskningsrådets uppgift 
är att förmedla kontak-
ter mellan arkivet och den 
akademiska forskningen.

Lärarrådet
Mikael Hellgren, Allé-
 skolan i Hallsberg
Claes Wirestedt, Rudbecks-
 skolan i Örebro

Lärarrådet är en pedago-
gisk resurs för arkivet och 
en länk mellan arkivet och 
skolorna i länet. 

 ArkivCentrum Örebro län har 
en unik samling av fler än 2  300 
minnesberättelser och intervjuer 
som är viktiga komplement till 
det övriga arkivmaterialet. Dess-
utom förvaras en mängd fotogra-
fier och filmer på arkivet.

Organisation
ArkivCentrum Örebro län bil-
dades den 1 januari 2007 genom 
en sammanslagning av de båda 
arkivorganisationerna Folkrö-
relsernas arkiv i Örebro län och 
Örebro läns företagsarkiv.

Arkivet är medlem i Arbetar-
nas kulturhistoriska sällskap, 
Folkrörelsernas arkivförbund 
(FA), Föreningen Bergslagsarkiv, 
Historielärarnas förening, Pro 
Memoria – Föreningen Riksarki-
vets vänner, Näringslivets arkiv-
råd (NLA), Näringslivsarkivens 
förening (NAF), Selskabet til 

ArkivCentrum nominerat till 
utmärkelsen Årets Arkiv 2009
Priset är instiftat av DIK-förbundet, Riksarkivet, 
Näringslivets arkivråd och Svenska arkivsamfundet 
för att uppmärksamma arkivens roll i samhället.
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Forskning i Arbejderbevægelsens 
historia, Svenska Arkivsamfun-
det, Svenska Historiska fören-
ingen samt Örebro läns idrotts-
historiska sällskap. Arkivet är 
sedan den 1 januari 1999 kansli åt 
Näringslivets arkivråd och från 
den 1 september 2004 kansli åt 
Folkrörelsernas arkivförbund.

Medlemmar
Vid årets slut hade arkivet 558 
medlemmar, varav 41 är enskilda 
medlemmar. 5 organisationer 
och 1 enskild medlem har under 
året avförts. De flesta av organi-
sationerna har lagt ned sin verk-
samhet eller gått upp i en annan.
 Året innan hade ArkivCen-
trum 526 medlemmar, varav 22 
var enskilda medlemmar. 

Nya medlemmar
Almby-Norrbyås hembygdsförening
Anläggningssamfälligheterna 
 Täljstenen, Gråstenen, Glimmern och
 Kvartsen
Fridhems friskolas ekonomiska 
 förening
Föreningen Norden, Örebroavdelningen
Handels & Maskinteknik AB, Örebro
Intacts vänner
JPscript
Lokalhistoriska arkivet i Askersund
Psykiatriska utrednings- och 
 behandlingsteamet
Samordningsförbundet Finsam 
 i Örebro
Sköllersta-Pålsboda SPF
SPF Kilsbergsbygden
SPF Trevnad
Strängnäs stift
Unga hörselskadade i Örebro län
Örebro läns golfdistriktsförbund
Örebro poliskårs idrottsförening
Örebrouddarna, förening med spets

Dessutom har 20 nya enskilda 
medlemmar tillkommit.

Lokaler
ArkivCentrums lokaler, som 
finns på Nikolaigatan 3, har en 
sammanlagd yta på 1  100  m2, va-
rav hälften är arkivmagasin.

 Arkivet har också en depå i 
Fjugesta sedan 2003. Den utgörs 
av Telias gamla växelstation och 
har en yta på 180 kvadratmeter. 
I slutet av året installerades nya 
kompakthyllor vilket gör att det 
nu finns en ännu större hyllkapa-
citet.

Personal 
Yvonne Bergman är arkivchef och 
har arbetat heltid under 2008.
 Bo Fransson är arkivarie med 
ansvar för IT-frågor, kommuni-
kation och teknik. Han har också 
ansvarat för medlemstidningen 
Aktstycket samt arkivets hem-
sida, www.arkivcentrum.se, och 
bokutgivning. Han har arbetat 
heltid under större delen av året.
 Håkan Henriksson är arkivarie 
och har ansvar för forskning och 
handledning. Han har även an-
svar för Näringslivets arkivråds 
kansli. Han har uppdaterat och 
underhållit arkivets hemsida om 
folkparker, www.folkpark.nu, 
samt Lokalhistoriska sällskapets 
hemsida www.lokalhistoriska.se. 
Han har även arbetat med upp-
drag och har under året arbetat 
heltid.
 Andreas Jeppsson är arkivarie 
och har arbetat 80  %. Han har va-
rit ansvarig för marknadsföring 
och utåtriktad verksamhet. Han 
har även arbetat med uppdrag.
 Carl Magnus Lindgren är arki-
varie och har arbetat heltid och 
har haft depåansvar. Han har 
även haft ansvar för organisering 
av leveransmottagningar. Dess-
utom ansvarar han för kontak-
ten med döva och hörselskadade 
forskare och besökare. Carl Mag-
nus har också arbetat med upp-
dragsverksamhet.
 Evelyn Lauritzen har arbetat 
heltid som arkivassistent. Hon 
har också skött bokföring och lö-
nerutiner. 

 Gun Strandh har arbetat heltid 
som arkivassistent till och med 
juli månad då hon gick i pension. 
Förutom ordinarie assistentsyss-
lor har hon också arbetat med att 
skriva ut intervjuer samt haft an-
svar för ordningen i lokalerna. 
 Göran Henrikson har varit del-
tidsanställd som projektledare 
för intervjuprojektet »Muntliga 
källor till kommunalpolitiken i 
Örebro län«.
 Maryam Adjam arbetade med 
intervjuprojektet januari–maj, 
Mats Guldbrand januari–novem-
ber och Patrick Jonsson novem-
ber–december.
 Therese Eriksson arbetade som 
timanställd arkivarie i februari, 
halvtid under mars–april och se-
dan heltid i maj–september och 
hon har till största delen arbetat 
med uppdrag. Cecilia Lindström 
var timanställd som arkivarie i 
december månad.
 Siw Skansen var praktikant på 
arkivet under oktober–november 
och sedan anställd som arkiv-
assistent under december.
 Inger Martinsson, arkivets ti-
digare kassör, har arbetat några 
timmar i månaden med arkivets 
ekonomi.
 Birgitta Rosenberg har varit ar-
kivets lokalvårdare under året.
 Putte Skoog har varit timan-
ställd som hjälp vid större flyttar.
 Marie-Louise Gillström var 
praktikant under oktober–de-
cember.

Representation
Yvonne Bergman är kassör i Folk-
rörelsernas arkivförbund (FA) 
och ingår också i arkivförbundets 
ekonomigrupp och stämmo- och 
konferensgrupp.  Hon har också 
varit med i redaktionskommittén 
för FA:s jubileumsbok »Titta vad 
vi har! Nedslag i de enskilda ar-
kiven«. Yvonne Bergman är även 
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Resultaträkning 2008 och budget 2009–2010 för ArkivCentrum Örebro län

  Intäkter 2008 Budget 2009 Budget 2010
Statliga bidrag 420 943 422 503 425 000
Regionförbundet, verksamhetsbidrag 582 774 600 257 620 000
Regionförbundet, administrativt bidrag 1 389 156 1 430 830 1 450 000
Kommunala bidrag 267 000 267 000 270 000
Statens kulturråd, Intervjuprojektet 510 000 0 0
Projekt Invandrares arbetsminnen 0 50 000 0
Ersättning från Arbetsmarknadsverket 321 609 368 000 190 000
Medlemsavgifter 180 875 183 000 190 000
Hyllavgifter 542 525 545 000 560 000
Bokförsäljning 138 656 75 000 50 000
Uppdragsintäkter 409 316 475 000 200 000
Övriga bidrag 0 30 000 30 000
Övriga intäkter 33 443 30 000 30 000
Räntor 62 266 40 000 40 000

Summa 4 858 563  4 516 590 4 055 000
    
Kostnader
Personalkostnader 2 639 329  2 595 000 2 660 000
Extra personal 0  442 000 0
Reservering, gårds- och företagsprojekt 0  –125 000 0
Ianspråkstagande av reservering 0  –43 739 -150 000
Lokalkostnader 1 147 074  1 190 000 1 200 000
Hyllor 136 750  0 0
Reservering, hyllor -136 750  0 0
Inventarier 0  75 000 0
Ianspråkstagande av reservering 0  -75 000 0
Administrativa kostnader 193 155  205 000 205 000
Resor, transporter och konferenser 55 844  50 000 50 000
Litteratur och tidskrifter 14 425  15 000 15 000
Representation och marknadsföring 54 537  52 000 50 000
Föreläsningar och arrangemang 30 330  30 000 25 000
Jubileet med bok 0  100 000 0
Ianspråkstagande av reservering 0  -50 000 0
Personalkostnader Intervjuprojektet 479 957  30 000 0
Övriga kostnader, Intervjuprojektet 50 873  0 0
Ianspråkstagande av reservering -10 105  –23 671 0
Projekt Invandrares arbetsminnen 0  100 000 0
Ianspråkstagande av reservering 0  -50 000 0
Avskrivningar 52 164  0 0
Värdeminskning av fond 55 811  0 0
Reservering, jubileum 2009 50 000  0 0
Reservering, projekt Arbetsminnen 50 000  0 0
Årets resultat -4 831  0 0

Summa 4 858 563  4 516 590 4 055 000
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Balansräkning för ArkivCentrum Örebro län 
den 1 januari–31 december 2008

 Ing balans Utg balans

Tillgångar
Kassa 18 253 3 320
Plusgiro ÖLF  8 490 0
Plusgiro 248 830 137 067
Bank 1 447 501 1 709 476
Fonder 304 700* 248 889
Skattekonto 46 000 11 025
Fordringar, förutbetalda kostnader 480 130 309 926
Inventarier 1 1

Summa 2 553 905 2 419 704

Skulder
Skatter, anställda  55 966 47 159
Arbetsgivaravgifter 68 555 61 977
Löneskatt 82 149 61 481
Fakturaskulder  80 246 33 784
Reservering personal 1 046 637 1 046 637
Reservering inventarier 396 250 259 500
Reservering bokutgivning 100 000 100 000
Reservering Gårds- och
 företagsprojektet 138 974 138 974
Reservering Intervjuprojektet 33 776 23 671
Reservering jubileet 2009 0 50 000
Reservering Projekt arbetsminnen 0 50 000
Eget kapital 536 019 551 352
Årets resultat 15 333 -4 831

Summa 2 553 905 2 419 704

* Värde 2007-12-31: 288 996 kr.

styrelseledamot i Näringslivs-
arkivens förening och ledamot i 
Arbetslivsmuseernas Samarbets-
råds (ArbetSam) styrelse och har 
suttit med i referensgruppen för 
projektet »Folk i rörelse – ett di-
gitalt läromedel«. Vidare är hon 
kassör i Lokalhistoriska sällska-
pet i Örebro län.

Göran Henrikson är ordfö-
rande för Madli Kurdves min-
nesfond för nordiskt och baltiskt 

arkivsamarbete. Han har varit 
sammankallande i Folkrörel-
sernas arkivförbunds valbered-
ning och ledamot i styrelserna 
för Riseberga Rediviva, Stiftelsen 
Saxons Närkesarkiv, Sällskapet 
Örebro stads- och länsbiblioteks 
vänförening samt ordförande för 
Lokalhistoriska sällskapet i Öre-
bro län.
 Håkan Henriksson är supple-
ant i Föreningen Bergslagsarkivs 

styrelse. Han är även suppleant i 
Örebro läns hembygdsförbunds 
styrelse och är huvudredaktör för 
deras tidning Länsbuketten.

 Carl Magnus Lindgren sitter 
i styrelsen som kassör i Sveriges 
Dövhistoriska sällskap och är 
redaktör för SDHS:s medlems-
tidning. Han har under hösten 
ingått i Dövas förenings i Örebro 
län bokgrupp som samlar mate-
rial till en bok inför föreningens 
100-årsjubileum 2009.

Kurser och konferenser
Den 17 januari var Yvonne Berg-
man på Sveriges Järnvägsmuse-
um i Gävle och höll kurs för fö-
reträdare från arbetslivsmuseer 
och den 13 mars var hon i Hov-
mantorp. Kurserna gavs av Ar-
betslivsmuseernas samarbetsråd.
 Den 19 januari var Yvonne 
Bergman och Bo Fransson med 
vid invigningen av 55+ Akade-
min, en satsning av ABF.
 Den 24 januari deltog Yvonne 
Bergman, Håkan Henriksson och 
Andreas Jeppsson vid invigning-
en av Karlskoga kommuns nya 
arkivlokaler.
 Den 5 februari höll Yvonne 
Bergman ett föredrag om Arkiv-
Centrum för Örebro-Mosjö Ro-
taryklubb.
 Samma kväll föreläste Bo 
Fransson om »Örebro och dess 
berömdheter« när Kristdemokra-
terna i Örebro höll sitt årsmöte i 
ArkivCentrums lokaler.
 Den 3 mars var Håkan Henriks-
son i Degerfors tillsammans med 
representanter från Örebro läns 
museum, Örebro stadsarkiv samt 
Örebro universitetsbibliotek med 
forskningsarkiv. Tillsammans 
visade de kommuninvånarna 
vad som finns på institutionerna 
i Örebro som rör Degerfors kom-
mun. Mötet kallades »Nyfiken 
på kulturarvet«. Den 31 mars fick 
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 Den 22–23 oktober deltog 
Yvonne Bergman, Bo Fransson 
och Håkan Henriksson på Folk-
rörelsernas arkivförbunds jubi-
leumskonferens på Åkers Runö. 
Yvonne Bergman presenterade 
FA:s nya bok »Titta vad vi har. 
Nedslag i de enskilda arkiven« 
som framtagits inför 40-årsjubi-
leet.
 Den 16 november föreläste Hå-
kan Henriksson om gruvpigor på 
Bygdegården i Järnboås.
 Den 26–27 november var 
Yvonne Bergman, Bo Fransson 
och Håkan Henriksson på ABM-
konferens i Lund som arrangera-
des av Skånes arkivförbund, Kul-
turen i Lund samt Institutionen 
för kulturvetenskaper vid Lunds 
universitet.

Ekonomi
Regionförbundet i Örebro län är 
av stor betydelse för ArkivCen-
trums verksamhet då det är den 
störste bidragsgivaren och 2008 
stod de för 40  % av arkivets drifts-
medel. Statens del när det gäller 
finansieringen av arkivets kost-
nader under året var 26  % och i 
det ingår projektbidraget från 
Kulturrådet.

I övrigt låg den egna finan-
sieringsgraden på hela 27  % med 
projektmedlen borträknade. I 
detta ingår medlems- och hyll-
avgifterna, och den ekonomiska 
insats som arkivets egna med-
lemsorganisationer står för är 
helt avgörande för föreningens 
finansiella ställning och en av 
grundpelarna i verksamheten. 
Under 2008 var medlemsintäk-
terna sammantaget 723  400 kr.

Örebro kommuns bidrag är 
viktigt, men underdimensione-
rat. Det motsvarar endast 5  % av 
omsättningen.

Så länge intäkterna från bi-
dragsgivarna inte stiger är arki-

Nora ett motsvarande besök och 
den 2 september Kumla.

 Den 5 mars undervisade Yvon-
ne Bergman om utåtriktad verk-
samhet på B-kursen i arkivkun-
skap vid Karlstads universitet.
 Den 10 mars föreläste Håkan 
Henriksson på kursen om bergs-
hanteringens historia på Örebro 
universitet.
 Den 12 mars deltog Bo Frans-
son på en ABM-studiedag kring 
digitalt bevarande av kulturarvet 
på Örebro stadsbibliotek.
 Den 14 mars deltog Håkan 
Henriksson i Näringslivets arkiv-
råds årsmöte i Stockholm.
 Den 16 mars föreläste Håkan 
Henriksson på Uskavigården om 
gruvpigor.
 Den 26 mars var Evelyn Lau-
ritzen på kurs om avtalsförsäk-
ringar.
 Den 29 mars höll Yvonne Berg-
man en arkivkurs i Uddevalla 
för hembygdsföreningar i Västra 
Götalandregionen på uppdrag av 
Sveriges hembygdsförbund.
 Den 9–10 april deltog Bo Frans-
son i en nordisk arkivkonferens i 
Oslo där han visade ArkivCen-
trums ljud- och bildspel om folk-
parker.
 Den 25–26 april var Yvonne 
Bergman på Arbetslivsmuseer-
nas samarbetsråds årsstämma i 
Karlstad.
 Den 7–9 maj deltog Yvonne 
Bergman, Håkan Henriksson och 
Andreas Jeppsson på De svenska 
arkivdagarna i Göteborg.
 Den 20 maj var Bo Fransson 
och Håkan Henriksson på Fören-
ingen Bergslagsarkivs årsmöte på 
Arkivcentrum i Falun.
 Den 18 juni var Andreas Jepps-
son på ett marknadsföringssemi-
narium i Västerås.
 Den 14 augusti föreläste Yvon-
ne Bergman om ArkivCentrum 
för Engelbrekt Rotaryklubb.

 Den 14 september sålde The-
rese Eriksson böcker utgivna av 
ArkivCentrum på Kulturhusens 
dag på Länsarvet.
 Den 24 september var Hå-
kan Henriksson på äldreboendet 
Marklyckan i Örebro och visade 
»Vi minns det som igår. Historia i 
ljud och bild« i Örebro kommuns 
satsning »Kulturrundan«för se-
niorer. Han var även på biblio-
teket i Baronbackarna den 3 de-
cember.
 Den 4 oktober föreläste Hå-
kan Henriksson om gruvpigor 
på släkt- och bygdeforskardagen 
i Lindesberg. Föreläsningen gavs 
i repris den 6 oktober på Lindes-
bergs bibliotek.
 Den 9–10 oktober arrangerade 
Näringslivsarkivens förening 
en konferens i ArkivCentrums 
lokaler och Yvonne Bergman 
presenterade verksamheten. Bo 
Fransson och Carl Magnus Lind-
gren deltog också i konferensen. 
Bo Fransson underhöll dessutom 
med sitt ljud- och bildspel »Det 
var dans i Folkets park«.
 Den 11–12 oktober var Carl 
Magnus Lindgren på ett dövhis-
toriskt seminarium i Karlstad an-
ordnat av Sveriges dövhistoriska 
sällskap.
 Den 12–13 oktober deltog Bir-
gitta Almgren, Yvonne Bergman 
och Andreas Jeppsson på Promo-
tionbåten till Åland som gäster 
till Regionförbundet Örebro. De 
skapade kontakter och informe-
rade om arkivets verksamhet.
 Den 17 oktober var Andreas 
Jeppsson med på ÖSK:s invigning 
av sitt hundraårsjubileum på Sto-
ra Hotellet.
 Den 22 oktober var Bo Frans-
son och Håkan Henriksson på en 
konferens på Arkitekturmuseet i 
Stockholm där man presenterade 
ett nytt registreringsprogram för 
arkiv, bibliotek och museer.
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vet starkt beroende av ökade egna 
inkomster såsom medlems- och 
hyllavgifter, kurser, försäljning, 
projekt- och uppdragsinkomster. 
 Årets verksamhet har genere-
rat ett underskott på 4  831 kr. För 
detaljer i ekonomin hänvisas till 
sammanställningarna på s 5–6.

Uppdrag
Under året har Carl Magnus 
Lindgren på uppdrag förteck-
nat Arla Foods AB och varit 
behjälplig med råd och stöd till 
Stockholms Dövas förening 
samt Skyllbergs Bruks AB. Han 
har även utfört gallringsarbete 
åt Stoneridge Electronics AB. 
Therese Eriksson har på uppdrag 
utfört förteckningsarbete åt Öre-
bro kommuns Programkansli 
Samhällsbyggnad och åt Kom-
munfastigheter Örebro. Håkan 
Henriksson och Andreas Jeppsson 
har varit Karlskoga kommun be-
hjälpliga vid deras stora arkivflytt 
till nya lokaler. Dessutom har de 
vissa timmar i veckan haft funk-
tionen som kommunarkivarier 
under februari–maj. Bo Fransson 
har redigerat och layoutat Folk-
rörelsernas arkivförbunds bok 
»Titta vad vi har. Nedslag i de en-
skilda arkiven« och Håkan Hen-
riksson har redigerat och layoutat 
Lokalhistoriska sällskapets bok 
»Patroner, gästgivare och andra 
kvinnor«.

Folkrörelsernas arkivförbund
Folkrörelsernas arkivförbund 
(FA) är ett nationellt samarbets-
organ på arkivområdet för de 
svenska folkrörelserna och för-
eningslivet och företräder såväl 
arkivinstitutioner som deponen-
ter av arkivhandlingar. Från och 
med den 1 september 2004 har 
organisationen sitt kansli på Ar-
kivCentrum och sköts av arkivets 
personal med Yvonne Bergman 

som ansvarig.

Näringslivets arkivråd
Näringslivets Arkivråd (NLA) 
är en riksorganisation för före-
tag och företagsarkiv vars syfte 
är att främja en rationell doku-
menthantering och arkivering i 
företag, organisationer och insti-
tutioner. Från och med årsskif-
tet 1998/99 överfördes organisa-
tionens kansli från Stockholms 
företagsminnen till Örebro läns 
företagsarkiv. Ett avtal upprätta-
des i samband med detta mellan 
de två organisationerna. Håkan 
Henriksson ansvarar för kansliets 
skötsel som bland annat inklude-
rar medlems- och kursservice, 
bokföring samt organisationens 
hemsida. Han har också haft 
webbansvaret för Arkivveckans 
hemsida.

Folkrörelsearkivet i Karlskoga 
Sedan 1994 ansvarar arkivet för 
skötseln av Folkrörelsearkivet i 
Karlskoga. Arkivet tillhandahål-
ler kvalificerad forskarservice 
en dag varannan vecka på plats i 
Karlskoga. En källarlokal i Karl-
skoga bibliotek användes tidigare 
som depå av Folkrörelsernas ar-
kiv, men under våren slutfördes 
överflyttningen till Karlskoga 
kommuns nya arkiv. Ett avtal 
mellan Karlskoga kommun och 
ArkivCentrum reglerar ansvar 
och insatser parterna emellan. 
Håkan Henriksson och Andreas 
Jeppsson har skött servicen gen-
temot forskare och föreningar 
under året och dessutom har en 
omfattande överföring av be-
ståndsregister och förteckningar 
till Visual Arkiv påbörjats.
 I Karlskoga har det mottagits 
18 arkiv under året (2007: 30) 
omfattande 6,57 hyllmeter (2007:  
19,46). Att det har skett en minsk-
ning beror på att arkivet har haft 

leveransstopp på grund av flyt-
ten.

Sveriges Dövas Riksförbunds 
arkivprojekt
Carl Magnus Lindgren har peri-
odvis under året varit engagerad 
i Sveriges Dövas riksförbunds 
(SDR) arkivprojekt i Leksand 
(Västanviks Folkhögskola). Pro-
jektet påbörjades den 1 februari 
2007 och avslutades i maj 2008.
 Syftet med projektet, som fi-
nansierats med så kallade access-
medel från Kulturrådet, har varit 
att bringa ordning i SDR:s arkiv 
på Västanviks Folkhögskola. Ett 
par personer har varit engagerade 
för arkivarbetet under konsult-
ledning av Carl Magnus Lind-
gren. Till projektet har också hört 
komplettering och digitalisering 
av arkivförteckningen som Carl 
Magnus Lindgren arbetat med.

Sveriges Dövhistoriska säll
skaps projekt
Carl Magnus Lindgren har på 
halvtid från den 1 juni engagerats 
i Sveriges Dövhistoriska sällskaps 
projekt vars syfte är att inventera 
och förteckna dövföreningsarkiv 
runt om i landet. Projektet ska 
vara avslutat sista februari 2009 
och medel för detta har beviljats 
av Allmänna arvsfonden.

Nerikes Allehandas Örebro
frågor
Allmänheten har möjlighet att 
skicka in frågor som rör lokal-
historia i Örebro via Nerikes 
Allehandas Stadslivsredaktion. 
ArkivCentrum har besvarat 11 av 
dessa, frågorna har rört AB Öre-
bro Kexfabrik, AB Örebro Ång-
bageri, Repslagarbanan i Adolfs-
berg, Villa Örnsro och Ossian 
Adlers, Carsten Otter, Kliszów, 
Claes Bergman, Henrikssons 
Tekniska Fabriks AB och dal-
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I år firar ArkivCentrum 40 år. 
1969 bildades en arkivkom-
mitté för Örebro inom ar-

betarrörelsen. Redan på sitt första 
möte beslutade man utvidga 
kommittén till alla folkrörelser 
och föreningar och flyttade in 
i källarlokaler på Drottning-

gatan 56. En lönebidragsanställd 
arkivarbetare började ordna och 
förteckna med stöd av styrelsen, 
där bland annat stadsarkivarien 
ingick. 1971 anställdes ytterligare 
en arkivarbetare.

1973 togs nya stadgar och man 
utsträckte sin verksamhet till hela 
Örebro län och kallades därefter 
för Folkrörelsernas arkiv i Örebro 
län. 1975 kom man i åtnjutande av 
det statliga stödet till förestånd-

artjänster och en chef kunde 
anställas, det var Göran Hen-
rikson som sedan var verksam 
som chef till 2005. Verksamheten 
började skjuta fart och vid sitt 
20-årsjubileum hade man 319 
medlemsorganisationer. Ytter-
ligare personal kunde efterhand 
anställas.

Mot slutet av 1970-talet gavs 
möjlighet till nya lokaler i det 
biblioteksbygge som då plane-

rades och 1981 kunde Folkrörel-
searkivet flytta in i ändamålsen-
liga lokaler med forskarrum 
och alla arbets platser i dagsljus. 
Denna flytt ning hade stor be-
tydelse för arkivets fortsatta 
utveckling.

1985 bildades Örebro läns 
företagsarkiv efter att sedan 
1978 hade varit en kommunal 
stiftelse inom Örebro kommun. 
Redan 1986 gjordes en överen-

40 år i kamp för kulturarvet

Yvonne Bergman 
i arkivets första 
lokaler, i källaren till 
Drottninggatan 56 i 
Örebro. Dåvarande 
arkivchefen 
Göran Henriksons 
kontor var dock 
lokaliserat uppe i 
dagsljuset.
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skommelse med styrelsen för 
Folkrörelsearkivet att de båda 
arkiven skulle ha en gemensam 
chef och att vid behov låna 
personal av Folkrörelsearkivet. 
1985 hade Företagsarkivet lokaler 
i Vivalla företagsby och 1987 
flyttade arkivet till gamla Kexfab-
riken på norr.

1995 flyttade Företagsarkivet 
till nya lokaler i gamla post- och 
telehuset i Örebro. Tillsammans 
hade de två arkiven tecknat ett 
avtal med Telaris om att bygga 
om de gamla ytorna till än-
damålsenliga lokaler för mate-
rial, personal och besökare. 1997 
flyttade Folkrörelsearkivet in 
och en gemensam expedition 
och forskarsal kunde tas i bruk 
1997/98. En depå togs i anspråk 
i Fjugesta 2003 och tillsammans 

med magasinen i Örebro finns en 
tillväxtpotential.

Ett sammangående mellan de 
två arkivföreningarna följde lo-
giskt efter 10 år i de nya lokalerna, 
så 2007 bildades ArkivCentrum 
Örebro län.

En specialité:  
skrivna och muntliga 
berättelser

 Som namnen anger var 
Folkrörelsearkivet inriktat på 
länets föreningsliv och Före-
tagsarkivet var specialiserat 
på näringslivets handlingar. 
Verksamheterna har hela tiden 
haft sitt fokus på att ta hand 
om det material medlemmarna 
lämnat till arkiven samt att göra 

det tillgängligt för forskarna 
och gynna en användning av de 
insamlade källorna.

Mycket möda har lagts på 
arkivinventeringar och olika 
dokumentationsinsatser. En 
specialitet har blivit att ta emot 
skrivna eller muntliga berättelser 
och ge dessa en vidare spridning 
genom att publicera urval av 
dem. Arkiven har gett ut ett stort 
antal böcker under de senaste 15 
åren. Intervjuer har också varit 
en arbetsmetod; första projektet 
ägde rum i slutet av 1970-talet då 
folkrörelseveteraner intervjuades. 

Folkrörelsearkivet skildrat i pressen 
1975. Arkivarien Ragnar Malmros 
visade upp arkivet för besökande 
Örebro-Kuriren dagarna innan han 
gick i pension.

10 MARS 2009
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Det senaste projektet är »Mun-
tliga källor till kommunalpoli-
tiken« där framför allt nu aktiva 
politiker har intervjuats. 

Framgångsrik har också 
satsningen på den digitala 
tekniken och dess användning 

bland annat genom hemsidor, 
utställningar m m blivit. 
Arkivet har där legat i fram-
kant i många år. 1996 började 
medlemstidningen Aktstycket 
att ges ut. Den har, liksom 
hemsidan www.arkivcentrum.
se, blivit den främsta kanalen 
för att nå medlemmar och an-
dra intresserade. Föreläsnin-
gar, kurser och uppträdanden, 
bland annat ArkivCentrums 
hindersmässoföreläsning, har 
blivit uppskattade aktiviteter 
i verksamheten. Ett nära sa-
marbete äger rum med Lokal-
historiska sällskapet i Örebro 
län, vars kurser i lokalhistoria 
på ArkivCentrum vunnit stor 
popularitet.

Huvudinriktningen har 

hela tiden bestått i att vara 
en institution för forskning, 
lärande och folkbildning. 
ArkivCentrum utgör en viktig 
länk i en miljö som öppnar 
ett fönster för människor mot 

Invigningen av arkivets nya lokaler 
i stadsbibliotekets suterängvåning 
1981. I talarstolen dåvarande 
riksdagsmannen Helge Hagberg.
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den lokala historien och hjälper 
dem att hitta sin plats i gräns-
snittet mellan då, nu och fram-
tiden.

ArkivCentrums ekonomi är 
stabil och har hela tiden upp-
burit ett gott stöd, framför allt 
från Örebro läns landsting och 
sedan tre år från Regionförbun-
det. Det offentliga stödet från 
Landstinget/Regionförbundet, 
Örebro kommun och staten är en 
av förutsättningarna för arkivets 

goda utveckling. En annan är stö-
det från medlemmarna, generösa 
bidrag från fonder och stiftelser 
samt en viss egenförsörjning. 
Om de här förutsättningarna 
kan påräknas också i framtiden 
kan organisationen se fram mot 
50-års jubileet med stor tillförsikt.

Styrelsen vill härmed hedra 
de framsynta pionjärer som 

ArkivCentrums nuvarande lokaler 
invigdes hösten 1998 med tal av 
dåvarande landshövdingen Gerd 
Engman och – som här – med 
musik på enradigt dragspel av Hans 
Johansson. Nedan: ArkivCentrums 
exteriör, inrymt i gamla post- och 
telehuset på Nikolaigatan.
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1969 och 1978 tog initiativet till 
det som i dag är ArkivCentrum 
Örebro län.

Göran Henrikson 
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dockor, Adolfsbergs brunn, AB 
Järpens Tapetfabrik samt Märtas 
Kafé. Frågorna har besvarats av 
Carl Magnus Lindgren, Håkan 
Henriksson och Bo Fransson.

Leveranser 
Under 2008 har 292 (2007: 401) 
leveranser inkommit till arkivet 
med en sammanlagd volym på 
195,61 hyllmeter (2007: 286,82). 
Det är alltså en minskning i jäm-
förelse med föregående år som var 
ett rekordår med flera stora leve-
ranser.
 Om man ser till materialet ur 
geografisk synpunkt så domine-
ras leveranserna volymmässigt 
kraftigt av arkiv från Örebro 
kommun. De utgör 49  % (2007: 
66  %). Material från Askersunds 
kommun utgör 8  %, Laxå kom-
mun 4  % och 12  % av arkiven 
kommer från övriga länskom-
muner (2007: 5  %). Rikstäckande 
organisationer utgör 9  % av leve-
ranserna och länstäckande 18  %.
 När det gäller det inkomman-
de materialet volymmässigt och 
ur kategorisynpunkt så domine-
rar handlingarna från företagen 
med 39  %. Därefter kommer re-
ligiösa organisationer med 34  % 
och de som benämns övriga or-
ganisationer med 14  %.
 Den största leveransen från fö-
retagssidan utgjordes av arkivet 
från Stoneridge Electronics AB 
(24,47  hm). Strängnäs stifts präs-
terskap är den största leveransen 
bland de religiösa organisatio-
nerna (56,81  hm).
 Spännvidden i materialet är 
som vanligt stor och här är ett ax-
plock av levererade arkiv från de 
292 leveranserna: Strängnäs stifts 
prästerskaps arkiv, BPA Byggpro-
duktion AB, Örebro och Örebro 
läns golfdistriktsförbund.

Ordnings- och 
förteckningsarbete
Antalet förtecknade arkiv ökade 
kraftigt i jämförelse med föregå-
ende år: 1  085 volymer (2007: 703 
volymer). Dessa utgörs av 64 ny-
förtecknade arkiv med 348 voly-
mer (2007: 37 med 673 volymer) 
och 109 kompletterade och ge-
nomgångna arkiv med en tillväxt 
på 737 volymer (2007: 6 arkiv 
med en tillväxt med 30 volymer).
 Det mest omfattande nyför-
tecknade företagsarkivet under 
2008 var Glanshammars Musteri 
med 98 volymer och på fören-
ingssidan Frälsningsarmén i As-
kersund med 26 volymer.
 Ordnings- och förtecknings-
arbetet ökade i jämförelse med 
föregående år, men i förhållande 
till antalet leveranser hålls inte 
jämna steg. Arkivet har sedan 
flera år prioriterat en noggrann 
genomgång av leveranser med 
mer utförliga kvitton. Arkivet 
har en ambition att vara ständigt 
tillgängligt för forskare och all-
mänhet genom ett generöst öp-
pethållande och en regelbundet 
uppdaterad hemsida. Likaså har 
gruppbesök, externa uppdrag 
och arkivets kurs- och cirkel-
verksamhet tagit en stor del av 
personalens tid. Detta bidrar till 
att personalen inte hinner med 
förteckningsarbetet i den ut-
sträckning som vore önskvärt.
 Arkivets databaser underhålls 
och uppdateras av Bo Fransson 
med hjälp av Carl Magnus Lind-
gren.

Besökare 
ArkivCentrum har generösa öp-
pettider från 8.30 till 17.00 varje 
dag, tisdagskvällar 17–20 samt 
sista lördagen i månaden mellan 
10 och 14. Endast under somma-
ren har arkivet något kortare öp-

pettider.
I ArkivCentrums forskarsals 

besöksliggare har under 2008 
noterats 882 forskarbesök (2007: 
730) och antalet framtagna voly-
mer har varit 3  063 (2007: 3 064).

Ett antal gruppbesök har ock-
så avlagts på ArkivCentrum un-
der året. 118 grupper (2007: 106) 
omfattande 2  352 personer (2007: 
1  906) besökte arkivet. 

Därutöver har ArkivCentrum 
mottagit 556 besök som inte av-
sett forskarsalen (2007: 631). 

Sammantaget blir antalet be-
sök till arkivet under 2008 3  790 
(2007: 3  267). 670 brev- och tele-
fonförfrågningar har besvarats 
(2007: 744).

Besökarsiffrorna har återigen 
ökat under året och det är gläd-
jande att så många som 3  790 
personer har varit på arkivet. Det 
visar att arkivets tjänster efterfrå-
gas.

Forskning
Arkivets omfattande källma-
terial används fortlöpande av 
olika slags forskare: fritidsfors-
kare, studenter och akademiska 
forskare. Antalet arbeten gjorda 
på arkivets material visar i sin 
mångfald hur många olika forsk-
ningsinsatser som görs. Det är 
glädjande att arkivets material 
har använts vid ett avhandlings-
arbete. Följande skrifter och upp-
satser, helt eller delvis baserade 
på källmaterial från ArkivCen-
trum, har lagts fram under 2008:
 
Bergström, Emma: Kvarntorps social-
demokratiska kvinnoklubb – en studie 
över genuskontraktet inom Kvarntorps 
socialdemokrati 1944–1969. B-uppsats i 
historia, Örebro universitet VT 2008.

Björk, Gunnela: »Ett helgon i Örebro? 
Dagny Thorvall (1883–1933)«. I: Patroner, 
gästgivare och andra kvinnor. Lokalhis-
torisk läsning nr 9. 2008.
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Blomqvist, Martin: Kvinnorna i ÖSK 
under åren 1909–1933. B-uppsats i histo-
ria, Örebro universitet VT 2008.

Borgström, Eric: Vattendroppen urhål-
kar stenen – om förändringar i tidskrif-
ten Vita bandet 1904–1924. C-uppsats i 
historia, Örebro universitet VT 2008.

Fransson, Bo E I: »Ulla Billquist, bered-
skapsårens sångmö och stenkakornas 
okrönta drottning«. I: Patroner, gästgi-
vare och andra kvinnor. Lokalhistorisk 
läsning nr 9. 2008.

Grankvist, Johannes: ABF Örebro län 
och bildningsarbetet 1921–1936. B-upp-
sats i historia, Örebro universitet VT 
2008.

Helgesson, Bo: Elite Stora Hotellet 150 
år. 1858–2008. Örebro 2008.

Hellkvist, Anneli: »Johan Bergs hus-
tru«. I: Titta vad vi har! Nedslag i de 
enskilda arkiven. Folkrörelsernas arkiv-
förbund. 2008.

Janzon, Göran: Den andra omvändel-
sen. Från svensk mission till afrikanska 
samfund på Örebromissionens arbets-
fält i Centralafrika 1914–1962. Studia 
Missionalia Svecana. Uppsala universi-
tet. 2008.

Johnson, Anders: Fånga platsen. Guide 
till Sveriges företagsamma historia.

Karlsson, Claes: En reformerad rikstea-
ter. Örebro Teaterförenings verksamhet 
1940–1955 studerad utifrån aspekter i 
1943 års teaterutredning. B-uppsats i his-

toria, Örebro universitet VT 2008.

Karlsson, Stefan: Pilsnerdricka och 
allmännytta. En undersökning av öl-
kaféverksamheten i Örebro 1927–1933. 
B-uppsats i historia, Örebro universitet 
VT 2008.

Nilshamre, Torsten: Västerby & Garpa 
gruvor – ett annorlunda utflyktsmål. As-
kersund 2008.

Göran Eriksson m  fl (red): O land, o 
land, hör Herrens ord! Askers baptistför-
samling 150 år. Odensbacken 2006.

Rönnbäck, Christoffer: Monopol i Al-
kärret. En studie av fackliga relationer 
mellan SAC och LO i Örebro 1927–1930. 
B-uppsats i historia, Örebro universitet 
HT 2008.
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Sjöholm, Mikael: I rusdrycksdebattens 
spår. En studie av Örebro läns förbuds-
kommittés arbete inför folkomröstningen 
om rusdrycksförbud 1922. B-uppsats i 
historia, Örebro universitet HT 2008.

Sjölander, Anders: Unghinkeförening-
en. En uppsats om storstrejken 1909 och 
dess konsekvenser för Svenska metallar-
betareförbundet avdelning 21 i Örebro. 
B-uppsats i historia, Örebro universitet 

VT 2008.

Svensson, Hanna: Helgelseförbundet i 
Zululand. En undersökning om svenska 
missionärer i Sydafrika 1890-1910. B-
uppsats i historia, Örebro universitet 
VT 2008.

Thuresson, Johanna: Kamp i motvind. 
Beklädnadsarbetareförbundet avdel-
ning 10 under strukturomvandlingen. 
B-uppsats i historia, Örebro universitet 

ArkivCentrums monter »Nyhetsrummet« 
på Örebro läns museum. Här en 
utställning med anledning av 
fjolårets leverans från Strängnäs stifts 
prästerskap.
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Widlundh, Hanna: Örebro Vita Band 
förening. B-uppsats i historia, Örebro 
universitet HT 2008.

Wäppling, Maria: Från privata initiativ 
till kommunal verksamhet. En jämfö-
relse av Vintergårdens och Nygategår-
dens ungdomsverksamheter i Örebro. 
B-uppsats i historia, Örebro universitet 
VT 2008.

Åhlgren, Kristina: Inte så farligt som 
det ser ut, eller? Miljön under skifferol-
jeframställningen i Kvarntorp sedd ur 
bolagets respektive befolkningens synvin-
kel. B-uppsats i historia, Örebro univer-
sitet HT 2008.

Örebro missionsskola 1908–2008. Upp-
draget. Minnesskrift med essäsamling. 
Red. Pekka Mellergård, Göran Janzon, 
Willy Swahn. 2008.

Antalet forskande gymnasieele-
ver har ökat kraftigt under de 
senaste åren. De har arbetat med 
material från Brunnsparken, IFK 
Örebro, KFUM, Laxå bruk, Mil-
jöpartiet, Skofabriken Oscaria, 
Svenska Skifferoljebolaget, Ung-
socialisterna, Örebro kexfabrik, 
Örebroortens mejeriförening, 
Örebro sportklubb samt Örebro 
velocipedklubb.
 Dessutom har arkivet ett allt 
större antal forskare från högsko-
lor och universitet utanför vårt 
eget län. Under 2008 har arkivets 
forskarsal sålunda haft besök av 
studenter och forskare från Gö-
teborgs universitet, Högskolan 
Dalarna, Högskolan Gotland, 
Karlstads universitet, Mittuni-
versitetet, Stockholms universitet 
samt Uppsala universitet.
 Arkivet har även haft besökare 
från Schweiz, Tyskland och USA.
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Egna arrangemang
Under våren och hösten har 
Yvonne Bergman och Håkan 
Henriksson medverkat med före-
läsningar på kursen »Lokalhisto-
ria i Örebro län«.
 Liksom tidigare år har univer-
sitetets studenter i historia haft 
lektioner på arkivet, då Arkiv-
Centrums material och uppslag 
till uppsatsämnen diskuterats. 
Besök har också gjorts av ett 
ökande antal elever från gymna-
sieskolorna i länet.
 Utöver studenter och skole-
lever har ett stort antal släktfors-
kargrupper, studiecirklar och 
föreningar anlitat arkivet under 
året.
  De visningar och presentatio-
ner som genomförs i samband 
med studiebesök och möten är 
ett viktigt medel för att förankra 
arkivets verksamhet och möda 
läggs ner på att göra presentatio-
nerna trevliga och informativa. 
Håkan Henriksson har ansvarat 
för undervisningen för universi-
tetets studenter om materialet på 
ArkivCentrum, liksom för övriga 
skolgrupper. Övriga studiebesök 
har Yvonne Bergman, Bo Frans-
son, Håkan Henriksson och An-
dreas Jeppsson tagit hand om.
 Den 24 januari arrangerades 
på ArkivCentrum en hinders-
mässoföreläsning i samarbete 
med Lokalhistoriska sällskapet. 
Föreläsare detta år var professor 
Anita Göransson från Linköpings 
universitet som höll föreläsning-
en »Vem styr Sverige? Om klass, 
kön, etnicitet i maktens korrido-
rer«. 65 besökare åhörde föredra-
get som i efterhand kunde avlyss-

nas på ArkivCentrums hemsida.

 Den 14 februari samlades ett 
80-tal personer för en berät-
tarkväll om Konsum i Örebro. 
Sällskapet Gamla Örebro visade 
gamla glasplåtar från konsum-
tionsföreningens verksamhet.
 Den 5 mars berättade Dixie Er-
iksson och Christer Blohm ÖSK-
historier inför ett 25-tal personer. 
Det var med anledning av Öre-
bro sportklubbs 100-årsjubileum. 
Mötet var i samarbete med Lo-
kalhistoriska sällskapet i Örebro 
län.
 Den 13 maj fick arkivet besök 
från Västerås av kommunsty-
relsens ordförande och Kultur-
nämndens ordförande.
 Den 21 maj höll Åke Kihlander, 
Uppsala en föreläsning kring sin 
bok Vietnam var nära. Ett tret-
tiotal personer var närvarande 
och mötet var i samarbete med 
Tankarnas trädgård.
 Den 10 september höll eko-
nomhistorikern Jan Jörnmark en 
föreläsning om övergivna platser 
ur sin bok »Från Ronnie Peterson 

till Percy Barnevik«. 55 personer 
åhörde föreläsningen som var i 
samarbete med Tankarnas Träd-
gård.
 Den 9–10 oktober arrangerade 
Näringslivsarkivens förening en 
konferens i samarbete med Ar-
kivCentrum. Ett 25-tal personer 
deltog i konferensen.
 Den 14 oktober föreläste med-
eltidshistorikern Louise Berglund 
om drottning Filippa. Ett 60-tal 
personer var närvarande och det 
hela arrangerades i samarbete 
med Riseberga Rediviva och Lo-
kalhistoriska sällskapet i Örebro 
län.
 Den 29 oktober föreläste pro-
fessor Håkan Lindgren från 
Handelshögskolan, ämnet var 
»Familjearvet. Bröderna Marcus 
och Jacob Wallenberg i takt och 
otakt«. 30 personer var närva-
rande och föreläsningen skedde i 
samarbete med Handelskamma-
ren Mälardalen. 
 Den 30 oktober och den 4 no-
vember höll Yvonne Bergman 
och Håkan Henriksson en kurs i 

En studiecirkel om Konsums 
historia startade under hösten med 
välkomstkaffe. Cirkeldeltagarna har 

därefter träffats varannan vecka för att 
minnas det Konsum som en gång var.
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»Ordning och reda« för arkivets 
medlemsorganisationer och 46 
personer deltog.
 Den 8 november: Arkivens 
dag, se nedan.
 Den 3 december samlades ett 
40-tal personer för att lyssna på 
professor Ann-Sofie Ohlander 
när hon föreläste under rubriken 
»En frigörande historia – cen-
terkvinnorna«. Mötet skedde i 
samarbete med Lokalhistoriska 
sällskapet i Örebro län.
 Under hösten har fyra perso-
ner i en studiecirkel träffats för 
att forska om Konsums historia.
 ArkivCentrum har under året 
förfogat över en utställnings-
monter i Örebro läns museum 
där arkivet har haft möjlighet att 
presentera nyinkommet, eller på 
annat sätt aktuellt och intressant 
material. Satsningen kallas för 
Nyhetsrummet och där erbjuds 
länets kulturinstitutioner att visa 
upp sin verksamhet. Andreas 
Jeppsson har haft ansvaret för 
detta.

Lokalhistorisk kurs 
Höstterminen 2008 startade Lo-
kalhistoriska sällskapet för tion-
de gången sin två-terminerskurs 
i lokalhistoria. 45 personer följer 
kursen som har Yvonne Bergman 

Tre av 2008 års föredragshållare på ArkivCentrum: professor Håkan Lindgren 
från Handelshögskolan som talade om bröderna Marcus och Jacob Wallenberg, 
professor Anita Göransson från Linköpings universitet som höll 2008 års 
hindersmässoföreläsning under rubriken »Vem styr Sverige?« samt ekonomhistorikern 
Jan Jörnmark från Chalmers i Göteborg som talade om övergivna platser.
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och Sören Klingnéus som kurs-
ledare. Under hösten startade 
för första gången en fortsätt-
ningskurs i lokalhistoria, även 
denna på två terminer och med 
45 deltagare. Lärarna kommer 
från Örebro universitet, Örebro 
stadsarkiv, ArkivCentrum och 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 
Kursen är ett utmärkt exempel 
på ett positivt samarbete mellan 
kulturarvsverksamheter i länet. 
Huvudman för kursen är Lokal-
historiska sällskapet i samarbete 
med Folkuniversitetet och Arkiv-
Centrum. 

Arkivens dag
Arkivens dag inföll lördagen den 
8 november och årets gemen-
samma tema för arkiven i landet 
var »Nöjen«. Över 100 personer 
trängdes för att få lyssna när Pe-
ter Flack berättade hur hans re-
vyintresse en gång väcktes och 
hans mer eller mindre person-
liga möten med Martin Ljung, 
Povel Ramel, Marlene Dietrich 
och Frank Sinatra. En utställning 
med revyminnen, bland annat 
om Ragge Persson, kunde besö-
karna studera. Bo Fransson bjöd 
på ett uppskattat ljud- och bild-
spel om folkparkerna och Göran 
Henrikson höll en föreläsning om 
sin forskning om Spanienhjälpen 
på slutet av 1930-talet. Besökarna 
kunde även gå en tipspromenad 
där första pris var två revybiljet-
ter med middag skänkta av Peter 
Flack.  Sammanlagt besöktes ar-
kivet under dagen av ungefär 150 
personer.

Aktstycket
Under 2008 utkom ArkivCen-
trums medlemstidning Akt-
stycket med fyra nummer, varav 
ett innehöll verksamhetsberät-
telsen. Jul- och sommarnumren 
trycktes i vardera 1  200 ex. I tid-
ningen ges utrymme åt presen-

tationer av arkivmaterial, histo-
riska artiklar och annat som kan 
vara av intresse för läsekretsen. 
Artiklarna skrivs av personalen, 
men här ges också utrymme för 
gästskribenter. Aktstycket spreds 
under 2008 till media samt en 
allt bredare krets av politiker och 
andra beslutsfattare som ett vik-
tigt led i institutionens informa-
tions- och förankringsarbete. Bo 
Fransson svarar för tidningens 
innehåll och utformning.

Hemsidan
Aktstycket kan också läsas på 
ArkivCentrums hemsida www.
arkivcentrum.se. Bo Fransson är 
webbansvarig. Han har utformat 
hemsidan och fyller den kontinu-
erligt med ett informativt inne-
håll. På hemsidan finns uppgif-
ter om öppettider, arkivbestånd, 
nyheter och mycket annat. Det 
finns också möjlighet att lyssna 
på vissa av föreläsningarna som 
hållits på ArkivCentrum. Här 
kan man också göra inköp från 
det sortiment av litteratur, vykort 
m m som finns på arkivet. Hem-
sidan har dessutom ett flertal län-
kar till andra kultursidor.

Arkivets hemsidor lockar 
många intresserade, det visar an-
talet besökare som har varit inne 
på arkivets sidor. Tidigare har 
arkivet endast redovisat unika 
besök, men från och med 2008 
redovisas totala antalet besök och 
det är 426  482, ett fantastiskt re-
sultat som visar vikten av att ha 
en välskött hemsida. Den statis-
tiska rapporten visar att det är ar-
kivets föreläsningar som har fått 
de flesta besöken.

Arkivets hemsida rörande 
folkparker och bygdegårdar i 
Örebro län www.folkpark.nu 
har haft 19  994 besökare. Webb-
ansvarig för den sidan har varit 
Håkan Henriksson.

Intervjuprojektet
Intervjuprojektet »Muntliga käl-
lor till kommunalpolitiken i Öre-
bro län« har fortsatt under året. 
En del intervjuer har komplette-
rats och skrivits ut.
 Nu finns 184 intervjupersoner 
dokumenterade vid 215 intervju-
tillfällen. Intervjupersonerna/
politikerna fördelar sig enligt föl-
jande: Örebro kommun 69, Öre-
bro läns landsting 51, Hällefors 
23, Askersund 19, Karlskoga 22. 
Alla intervjuer är utskrivna och 
digitaliserade. Kulturrådet sköt 
till ytterligare 510  000 kr under 
2008 för att projektet skulle kun-
na fördjupas och avslutas.
 Mats Guldbrand och Maryam 
Adjam har arbetat under året. 
Adjam slutade i maj och Guld-
brand i oktober och en tidigare 
projektmedarbetare, Patrick 
Jonsson arbetade i november och 
december. Göran Henrikson har 
på deltid varit fortsatt projekt-
ledare. Arbetet under året har 
gått ut på att göra materialet mer 
användarvänligt genom att göra 
en sammanfattning för varje in-
tervju där i intervjun nämnda 
orter, ämnen/nyckelord och per-
soner har uppförts liksom en 
sammanfattning på ungefär en 
A  4-sida av intervjuns huvudsak-
liga innehåll. Här anges också 
förutom partitillhörigheten även 
intervjuns längd, plats, tidpunkt 
för samtalet och intervjuare och 
allt är digitalt sökbart. För varje 
kommun och för landstinget 
finns i projektmaterialet en ut-
värderande sammanfattning.
 Vid årsskiftet närmar sig pro-
jektet sin fullbordan, sedan åter-
står endast en sammanfattande 
rapport som skrivs av projektle-
daren. 
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Avslutning
Ett arkiv ska inte bara skydda och 
bevara källmaterial. En av de vik-
tigaste uppgifterna är att synlig-
göra historien. Det är också driv-
kraften bakom ArkivCentrums 
verksamhet.
 Återigen har besökarsiffrorna 
ökat, liksom antalet medlem-
mar. Forskare från hela landet, 
men även från utlandet, har sökt 
sig till arkivet, och gruppbesök 
av olika slag – skolklasser, stu-
diecirklar och föreningar – ökar 
ständigt i antal. Likaså har före-
läsningarna varit väl besökta un-
der året. Allt vittnar om att den 
väg som ArkivCentrum har slagit 
in på är riktig. Folkbildning har 
varit ett ledord för verksamheten 
och kommer så att vara även un-
der kommande år.
 En förutsättning för detta folk-
bildande arbete är att personalen 
hela tiden är redo att anta nya 
utmaningar för att svara mot de 
önskningar som besökare och 

arkivlämnare ställer på verksam-
heten. En annan nödvändighet 
är att det ekonomiska stödet för 
verksamheten är stabilt och att 
alla medfinansiärer – inte minst 
medlemmarna – stödjer det ar-

Verksamhetsplan
2009–2010
•	 Fortsätta förankringsarbetet 

hos allmänheten, skolorna 
och beslutsfattarna

•	 Satsa på ordnings- och för-
teckningsarbete

•	 Avsluta Intervjuprojektet
•	 Samarbeta med folkbild-

ningen med fler studiecirklar, 
kurser och föreläsningar

•	 Arbeta med projektet In-
vandrares arbetsminnen

•	 Fortsätta med ett projekt 
riktat till företagen om stöd 
och hjälp med dokumenthan-
tering

Aktstycket nr 56, årg 14

ArkivCentrum
Örebro Län

 

Nikolaigatan	3	•	702		10		ÖREBRO
Tfn 019-611  29  00 (även texttfn)

Fax 019-611  81  20
E-post : arkivcentrum@arkivcentrum.se

Internet : www.arkivcentrum.se

Öppet måndag–fredag kl 08.30–17.00
( lunchstängt kl 12.00–13.00 )

samt sista lördagen i månaden ( aug–maj )
kl 10.00–14.00. Kvällsöppet tisdagar

kl 17.00–20.00 ( aug–maj ).

Revisionsberättelse 2008

Undertecknade har granskat ArkivCentrums Örebro län räkens-
kaper och förvaltning för år 2008. Vi har tagit del av föreningens 
räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som lämnar upply-
sningar om föreningens ekonomi och förvaltning samt vidtagit 
de granskningsåtgärder som ansetts som erforderliga.
 Då det vid revisionen ej framkommit någon anledning till an-
märkningar tillstyrker vi

att balans- och resultaträkningen fastställes

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.

Örebro 2009-02-18

Åke Ericsson   Per Jacobson

Ny bok om missionshus och kapell!
Köp den direkt på ArkivCentrum för 80 kr

bete som arkivet uträttar.
 Till personal, medlemmar, Re-
gionförbundet Örebro och andra 
bidragsgivare vill styrelsen fram-
föra ett varmt tack.

Styrelsen 

Författaren Olle Bergström följer 
upp Örebro läns museums och 
Folkrörelsearkivets i Örebro län 

stort upplagda inventering av 
folkrörelsemiljöer från 1978–79.
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Avsändare: 
ArkivCentrum Örebro län
Nikolaigatan 3
702 10  ÖREBRO

Välkomna som 
nya medlemmar !
Handels- & Maskinteknik
 AB, Örebro
Al Risalah skandinaviska 
 stiftelse
Andet utbildning och förlag
Manskören Örebro sångar-
 gille
Familjevårdskonsulenterna
Stiftelsen Kungliga Gyttje-
 bad och Brunnsanstalten 
 Loka

Minns ni bilden från 
Adolfsbergs station 
i Aktstyckets de-

cembernummer med rubriken 
»Katastrof i Adolfsberg?« Den 
har nu fått sin förklaring. Vår 
brasklapp »Tågolycka (eller 
övning?)« visade sig vara befo-
gad, för det var just en övning 
och ingen autentisk tragedi det 
handlade om på järnvägsspåret. 
Inte heller var bilden från slutet 
av 1920-talet som vi antog, utan 
tagen exakt den 17 juni 1934 
klockan 13:27, om man får tro 
Lars Hammarlund i Adolfsbergs 
hembygdsförening. Tillsammans 
med kloka huvuden i Karlslunds 
dito vet han nämligen att be-
rätta att bilden från Adolfsbergs 
station föreställer en fingerad 
järnvägs olycka från just den 
tidpunkten. Det rörde sig om 
en Röda korsövning gemensam 
med SJ, polisen och brandkåren.

Harald Lundberg i Örebro, 

då 13 år, var åsyna vittne till 
händelsen. Hans far, som var 
anställd vid SJ, blev intresserad 
så han och Harald åkte dit och 
tittade. Spektaklet var nämli-
gen annonserat i förväg, vilket 
också var anledningen till att ett 
tusental åskådare var på plats. 
Ett stickspår var avspärrat med 
två urspårade järnvägsvagnar, 
varav en omkullvält och en satt i 
brand. I övningen använde man 
i huvudsak scouter som sårade, 
utspridda kring vagnarna. Man 
hade t o m målat blod på dem, 
så det hela såg riktigt autentiskt 
ut. Enligt pressklipp låg bl  a 
en med ett fult krossår i pan-
nan, en med ett gapande pulså-

Bildgåtan Adolfsberg löst! dersår och ytterligare en låg där 
blek och medvetslös på grund av 
röken i den brinnande vagnen. 
I röken arbetade brandmännen 
både med släckning och bort-
transportering av de »skadade«. 
Lustigt nog var det bara pojkar 
som spelade sårade, inga flickor, 
minns Harald. Doktor Bergner 
med fyra sjuksköterskor från 
lasarettet anlände och övertog 
ledningen av av de skadades 
omhändertagande.

Thomas Tell i Vallentuna 
bidrar med uppgiften att tåg-
vagnen på bilden är en gammal 
F1 av 1886 års modell som blivit 
ombyggd efter 1906. Den fick 
då konduktörskupén sänkt och 
försågs med furuklädd korg.

Bo E I Fransson
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