
Verksamhetsberättelse för ArkivCentrum Örebro län 2012 1

Verksamhetsberättelse
För

2012

Aktstycket

FOTO: YVONNE BERGMAN

Aktstycket 72.indd   1 2013-03-01   11:15:15



Verksamhetsberättelse för ArkivCentrum Örebro län 20122

Verksamhetsberättelse för 
ArkivCentrum Örebro län 2012

Kulturarvsinstitutionen ArkivCentrum Örebro 
län är en ideell förening med uppdrag att 
bevara och tillgängliggöra källorna till den 

enskilda sektorns historia i Örebro län, det vill säga 
föreningarnas, företagens, gårdarnas och de enskilda 
människornas historia. Dessutom ska arkivet ge råd 
och service i arkivfrågor och vara ett nav för den 
lokalhistoriska verksamheten i länet.

På ArkivCentrum finns länets bergshanterings 
historia och källorna som skildrar Örebro som sko- 
och kexstad, allt detta tillsammans med många fler 
företags bevarade arkiv. Sammanlagt finns arkiv från 
754 företag från 1500-talet och framåt utgörande 
3 375 hyllmeter.

På arkivet finns handlingarna som visar folkrörel-
sernas framväxt i länet och dess inverkan på samhäl-
lets utveckling. Samtliga riksdagspartier, sånär som 
ett, har handlingar från sina regionala och lokala 
organisationer på ArkivCentrum. Dessutom förvaras 
arkiv från idrottsföreningar, kulturföreningar, frikyr-
koförsamlingar och många fler, sammanlagt 4 745 
föreningar samlade på 2 223 hyllmeter.

På arkivet förvaras 282 övriga arkiv, stiftelser och 

personarkiv, totalt 275 hyllmeter.
15 riksorganisationer är medlemmar och ännu fler, 

nu nedlagda, riksorganisationers material förvaras på 
ArkivCentrum Örebro län.

Sammanlagt är ArkivCentrum Örebro län en min-
nesbank för 5 781 arkivbildare omfattande nästan 6 
km handlingar. Dessutom tillkommer en unik sam-
ling av fler än 2 300 minnesberättelser och intervjuer 
och en stor mängd fotografier och filmer.

Organisation   
ArkivCentrum Örebro län bildades den 1 januari 
2007 genom en sammanslagning av de båda arkiv-
organisationerna Folkrörelsernas arkiv i Örebro län 
och Örebro läns Företagsarkiv. Men institutionens 
historia startar med Folkrörelsearkivets bildande 
1969 följt av Företagsarkivet 1977.

Styrelsen avger härmed verksamhetsberättelse för föreningens fyrtiofjärde 
verksamhetsår.

Nikolaigatan 3 
702 10 ÖREBRO
Tfn 019-611 29 00

E-post: arkivcentrum@arkivcentrum.se
www.arkivcentrum.se 

Öppet måndag-fredag kl 08.30-17.00
samt sista lördagen i månaden (sept-maj)

 kl 10.00-14.00. 
Kvällsöppet tisdagar kl 17.00-20.00 

(sept-maj)

Aktstycket Redaktör och ansvarig utgivare 
Andreas Jeppsson

ISSN 2001-2551
Aktstycket nr 72, årg 18

Den 13 april höll arkivet sitt årsmöte i 
Syrianska Kultur centret efter mötet bjöds det 

på en musikalisk underhållning med låtar 
ur ”A musical movie night” från Lekebergs 

revysällskap i Fjugesta.
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Arkivet är medlem i Arbetarnas kulturhistoriska 
sällskap, Folkrörelsernas arkivförbund (FA), Fören-
ingen Bergslagsarkiv, Föreningen för folkbildnings-
forskning, Handelskammaren Mälardalen, Historie-
lärarnas förening, IDEA, Pro Memoria – Föreningen 
Riksarkivets vänner, Näringslivets arkivråd (NLA), 
Näringslivsarkivens Förening (NAF), Svenska Arkiv-
samfundet, Svenska Fornskriftssällskapet, Svenska 
Historiska föreningen samt Örebro läns idrottshis-
toriska sällskap. Arkivet är sedan den 1 januari 1999 
kansli åt Näringslivets arkivråd och från den 1 sep-
tember 2004 kansli åt Folkrörelsernas arkivförbund.

Årsmötet 2012
Den 13 april höll arkivet sitt årsmöte i Syrianska 
Kultur centret på Varbergagatan i Örebro. 110 perso-
ner var närvarande och efter mötet bjöds det på en 
musikalisk underhållning med låtar ur ”A musical 
movie night” från Lekebergs revysällskap i Fjugesta.

Arkivets styrelse

Arbetsutskott
Ordförande  Birgitta Almgren, 
   Konstfrämjandet Bergslagen
Vice ordförande Gerd Engman, 
   NHR Örebro län
Sekreterare  Yvonne Bergman arkivchef,
   adjungerad
Kassör   Egon Harfeldt, 
   adjungerad  
   Sören Klingnéus, 
   Lokalhistoriska sällskapet i
   Örebro län
   Conny Sandberg, 
   Örebro läns hembygdsförbund

Övriga
Lise-Lotte Alm, Svensk Handel Örebro köpmän
Peter Alsbjer, Regionförbundet Örebro
Gunnela Björk, Örebro Universitet
Dixie Eriksson, ÖSK Alliansen
Carl Jan Granqvist, Grappe AB
Göran Janzon, Evangeliska Frikyrkan
Sedin Keljalic, Verdandi Hallsberg
Inger Lindquist, Handelskammaren Mälardalen
Hans Lundell, Karlskoga bildningsråd 
Lars-Axel Nordell, NBV Örebro län
Elisabeth Pettersson, Internationella Engelska skolan
Gunilla Pihlblad, Svensk Servicehandel & Fast Food
Merja Stenlund, Stoneridge Electronics AB
Lars B Stenström, Örebro södra Rotaryklubb

Thomas Åkelius, Kommuninvest Sverige AB

Revisorer
Ordinarie
Åke Ericsson, PRO Wästerringen
Per Jacobson, Karlslunds IF
Ersättare
Lennart Andersson, Studieförbundet Vuxenskolan i 
Örebro län
Arild Wanche, Örebro läns blåbandsförening

Valberedning
Birgitta Lindahl, Folkpartiet Liberalerna Örebro
Sölve Persson, enskild ledamot
Torsten Pääjärvi, Manskören Örebro sångargille
Yvonne Bergman (adjungerad)

Möten
Styrelsen har under året haft fem sammanträden.

Lärarrådet
Mikael Hellgren, Alléskolan i Hallsberg
Claes Wirestedt, Rudbecksskolan i Örebro

Lärarrådet är en pedagogisk resurs för arkivet och en 
länk mellan arkivet och skolorna i länet. 

Forskningsrådet för enskilda arkiv
ArkivCentrum är numera en del av Forskningsrådet 
för enskilda arkiv. Övriga medlemmar i Forsknings-
rådet är Arkiv Västmanland, Föreningsarkivet i 
Sörmland, Företagens arkiv i Sörmland, Mälardalens 
högskola, Södertörns högskola och Örebro universi-
tet. Följande personer är representanter från Örebro 
län:

Yvonne Bergman, ArkivCentrum
Sören Klingnéus, ArkivCentrum
Gunnela Björk, Örebro universitet
Daniel Alsarve, Örebro universitet

Forskningsrådets främsta uppgift är att stärka sam-
arbetet mellan rådsmedlemmarna.

Medlemmar
Vid årets slut hade arkivet 643 medlemmar, varav 98 
är enskilda medlemmar. 8 företag, 12 organisationer 
och 23 personer har tillkommit under året. 12 orga-
nisationer och 1 företag har avförts som medlemmar, 
de flesta på grund av nedläggning av verksamheten. 
Dessutom har 8 enskilda personer avslutat sitt med-
lemskap.
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Året innan hade ArkivCentrum 621 medlemmar, 
varav 83 var enskilda medlemmar. 

Nya medlemmar
Aktiebolaget A.P. Hallqvist (Örebro)
BRF Hässleberg (Hallsberg)
Brukarhuset i Örebro
Dispose AB, Örebro
Hofors Energi AB
Hjälmarens Vattenvårdsförbund
Hällefors Värme AB
Högfors Skogs AB
Ideella kulturföreningen Cirkustältet – Stadra Som-
marscen
Lekebergs Bibliotek
Lions Club Örebro Kajsa Warg
Maria-loge nr 2 a. V. Örebro
Miljöpartiet de gröna i Hallsbergs kommun
Säffle Fjärrvärme AB
Värmevärden i Nynäshamn AB
Värmevärden AB (Örebro)
Åmmebergs Bygdeförening
Örebro Fältrittklubb
Örebro Konståkningsklubb
Örebro läns Fotbollförbund

Dessutom har 23 nya enskilda medlemmar till-
kommit.

Lokaler
ArkivCentrums lokaler, som finns på Nikolaigatan 3 
i Örebro, har en sammanlagd yta på 1 100 kvadrat-
meter, varav 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. 

Arkivet har utrymmesproblem, magasinen i Öre-

bro och depån i Fjugesta beräknas vara fyllda 2015-
2016. Därför är det angeläget att utreda frågan om 
ytterligare utrymmen. En gemensam depå i Arboga 
tillsammans med Arkiv Västmanland utreds för när-
varande. Se nedan under rubriken samverkan.

Personal 
Yvonne Bergman är arkivchef och har arbetat heltid 
under 2012. 

Siw Ehrendahl har arbetat heltid som assistent.
Håkan Henriksson är arkivarie och har ansvar för 

forskning, undervisning, kommunikation och tek-
nik. Han har även ansvar för Näringslivets arkivråds 
kansli. Han har uppdaterat och underhållit hemsidan 
för ArkivCentrum och Arkivets hemsida om folk-
parker, www.folkpark.nu , Folkrörelsernas Arkiv-
förbunds hemsida www.faf.nu samt Lokalhistoriska 
sällskapets hemsida www.lokalhistoriska.se.  Han har 
arbetat heltid under året.

Andreas Jeppsson är arkivarie och har arbetat 80 %. 
Han har haft ansvar för marknadsföring och även 
haft depå- och förteckningsansvar. Han har också 
varit redaktör för Aktstycket och haft ansvar för 
Arkivets facebook-sida. Han har även arbetat med 
uppdrag.

Evelyn Lauritzen har arbetat heltid som administra-
tör och skött bokföring och lönerutiner. 

Carl Magnus Lindgren är arkivarie och har arbetat 
heltid. Han har haft ansvar för register och statistik 
samt ansvarat för kontakten med döva och hörsel-
skadade forskare och besökare. Även han har arbetat 
med uppdrag.

Emma Ode som är arkivarie har arbetat 90 % till 
och med 31 juli, därefter har hon arbetat 80 %. Hon 
har haft ansvar för uppdrag, råd och service samt 
arkivets minnesberättelser och intervjuer.

Rita Pyy-Ryhänen har arbetat 50% med intervju-
projekt.

Birgitta Rosenberg har varit timanställd som arki-
vets lokalvårdare under året.

Bengt-Arne Fernström var praktikant under januari 
– maj, Niklas Holgersson från 15 oktober och Kerstin 
Mertala från 28 november. 

Representation
Yvonne Bergman är kassör i Folkrörelsernas arkiv-
förbund (FA) och ingår också i arkivförbundets 
utvecklingsgrupp. Hon är även styrelseledamot i 
Näringslivsarkivens förening. Hon är ledamot i 
Länskulturrådet och i styrelsen för Örebro läns- och 
stadsbiblioteks vänner samt kassör i Lokalhistoriska 
sällskapet i Örebro län.

Hjälp med snöskottning vid lokalerna i Fjugesta.

FO
TO

: A
N

D
R

EA
S 

JE
PP

SS
O

N

Aktstycket 72.indd   4 2013-03-01   11:15:18



Verksamhetsberättelse för ArkivCentrum Örebro län 2012 5

Håkan Henriksson är kassör i Föreningen Berg-
slagsarkiv. 

Andreas Jeppsson är regionansvarig för Arkivens 
dag.

Carl Magnus Lindgren är kassör i Sveriges Dövhis-
toriska Sällskap och är redaktör för SDHS:s med-
lemstidning ”Dövas Rötter”. 

Kurser och konferenser
Den 20 mars deltog Håkan Henriksson på Näringsli-
vets Arkivråds årsmöte som hölls på Myntkabinettet 
i Stockholm. 

Den 9 maj deltog Yvonne Bergman i en ledarskaps-
utbildning i Lund anordnad av Länsarkivariefören-
ingen. 

Den 10-11 maj var Yvonne Bergman och Birgitta 
Almgren i Lund på årsstämma och konferens för 
Folkrörelsernas arkivförbund och Näringslivsarki-
vens förening.

Den 31 maj deltog Carl Magnus Lindgren, Evelyn 
Lauritzen, Håkan Henriksson och Siw Ehrendahl på 
Föreningen Bergslagsarkivs årsmöte i Almunge och 
Faringe, Uppland.

Den 24–30 juli var Carl Magnus Lindgren i Toronto, 
Kanada, som deltagare i den 8:e DHI-konferensen. 
DHI står för Deaf History International. Konferen-
sen hade 397 deltagare från 22 olika länder och Carl 
Magnus Lindgren var en av nio deltagare från Sverige. 
Konferensens tema var »Telling Deaf Lives. Biograp-
hies and Autobiographies«. 

Den 10-11 oktober var Yvonne Bergman och Håkan 
Henriksson på Göteborgs Landsarkiv på konferens 
anordnad av Näringslivsarkivens Förening 

Den 12 oktober deltog Yvonne Bergman på en 
konferens i Norrköping rörande industrisamhällets 
kulturarv i praktik och forskning. Konferensen an-
ordnades av Arbetets museum, Arbetslivsmuseernas 
Samarbetsråd, Industrihistoriskt Forum, KTH och 
Svenska Industriminnesföreningen.

13-14 oktober var Carl Magnus Lindgren i Göte-
borg på ett dövhistoriskt seminarium anordnat av 
Sveriges Dövhistoriska Sällskap.

Den 17oktober deltog Andreas Jeppsson på Arkiv-
pedagogiskt Forum i Uppsala där det presenterades 
olika sätt att arbeta med skolelever.

Den 19 oktober var Evelyn Lauritzen på avtalskurs i 
Stockholm, anordnad av IDEA.

Den 15 november var Yvonne Bergman på kurs om 
PA-frågor anordnad av IDEA.

Den 19-20 november var Yvonne Bergman och Bir-
gitta Almgren på Riksarkivet i Stockholm på Folkrö-
relsernas Arkivförbunds höstkonferens.

Den 21 november var Siw Ehrendahl, Håkan Hen-
riksson, Andreas Jeppsson och Evelyn Lauritzen på 
seminariet ”Göm och glöm” i Eskilstuna. Arrangör 
var Forskningsrådet för enskilda arkiv, där också 
ArkivCentrum numera ingår. Temat för dagen var 
riskerna med historielöshet och vikten av arkiv. 

Leveranser 
Under 2012 registrerades 304 (2011: 291) leveran-
ser med en sammanlagd volym på 184,01 hyllme-
ter (2011: 142,23). Det är alltså en liten ökning i 
jämförelse med föregående år och i genomsnitt har 
arkivet de senaste åren ökat med drygt 165 hyllme-
ter/år. Viss gallring sker varje år efter överenskom-
melse med arkivlämnarna, men det finns behov av 
nya arkivutrymmen inom de närmaste åren.

2012 var det en dominans på arkivmaterial från 
länstäckande verksamheter, 27 % av det registrerade 
kom därifrån, tätt följt av material från Örebro kom-
mun med 25 % och från Ljusnarsbergs kommun med 
14 %.

När det gäller det inkommande materialet volym-
mässigt och ur kategorisynpunkt så dominerar hand-
lingarna från företagen med 52 %. Därefter kommer 
de som benämns övriga organisationer med 21 % 
följt av fackliga organisationer med 14 %.

Den största leveransen från företagssidan utgjor-

Leverans av kartskåp från Högfors bruk.
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des av arkivet från Högfors bruk/Högfors Skogs AB 
(25,65 hm). Regionförbundet Örebro var den största 
leveransen bland organisationerna (23,58 hm).

Spännvidden i materialet är som vanligt stor och 
här är ett axplock av levererade arkiv från de 304 
leveranserna: AB Alcometaller (Mosjö), Antimilita-
ristiska kommittén (Örebro), Atlas Copco (Örebro), 
Byggmästare Erik Jansson (Lindesberg), Fritid T-län, 
La Goutte-föreningen (verksamma i Frankrike, men 
säte i Örebro), Nya Konditoriet (Örebro), Svenska 
Skogs- och Flottningsarbetareförbundet avd 243 i 
Laxå, avd 368 i Villingsberg och avd 487 i Finneröd-
ja, Svenska Tyngdlyftningsförbundet, Sveriges Döv-
historiska Sällskap, Via kvarn (Hackvad), Vintrosa-
Tysslinge hembygdsförening, Örebro finskspråkiga 
socialdemokratiska förening samt Örebro poliskårs 
idrottsförening och pistolklubb. Dessutom har de 
flesta av de nya medlemmarna lämnat in sina arkiv 
för förvaring.

Ordnings- och förteckningsarbete
Då vi under 2012 inte hade möjlighet att tillsätta 
tjänsten efter den arkivarie som gått i pension, så 
minskade antalet förtecknade arkiv kraftigt i jäm-
förelse med tidigare år. Dessutom kunde en person 

enbart ägna sig åt förteckningsarbete under 2011.
Antalet förtecknade arkiv minskade alltså kraftigt i 

jämförelse med föregående år: 647 volymer (2011: 2 
148 volymer). Dessa utgörs av 15 nyförtecknade ar-
kiv med 593 volymer (2011: 63 med 1 497 volymer) 
och 3 kompletterade och genomgångna arkiv med en 
tillväxt på 54 volymer. (2011: 26 arkiv med en tillväxt 
med 651 volymer). 

Det mest omfattande nyförtecknade företagsarkivet 
under 2012 var Oriel Tryck AB, Lindesberg med 436 
volymer och på föreningssidan Kungl. Livregemen-
tets grenadjärers idrottsförening med 27 volymer. 

Det är en stor diskrepans mellan antalet ordnade 
arkiv och antalet leveranser, det märks tydligt då 
Arkivet har en tjänst mindre mot föregående år. Men 
Arkivet har sedan flera år prioriterat en noggrann 
genomgång av leveranser med mer utförliga kvit-
ton. Arkivet har en ambition att vara tillgängligt för 
forskare och allmänhet genom ett generöst öppet-
hållande och en regelbundet uppdaterad hemsida. 
Likaså har gruppbesök, externa uppdrag och arkivets 
kurs- och föreläsningsverksamhet tagit en stor del av 
personalens tid. Detta är ytterligare en anledning till 

Studenter och lärare från Bregårdsskolan i Karlskoga i 
forskartagen hos ArkivCentrum.
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att personalen inte hinner med förteckningsarbetet i 
den utsträckning som vore önskvärt.

Arkivets databaser underhålls och uppdateras av 
Carl Magnus Lindgren.

Besökare 
ArkivCentrum har generösa öppettider från 8.30–
17.00 varje dag, tisdagskvällar 17–20 samt sista 
lördagen i månaden mellan 10–14. Endast under 
sommaren har arkivet något kortare öppettider. Trots 
detta har antalet besökare minskat under året, något 
som drabbat de flesta arkiv i landet. 

I ArkivCentrums forskarsals besöksliggare har 
under 2012 noterats 732 forskarbesök, en minskning 
från föregående år (2011: 831) och antalet framtagna 
volymer har varit 1 800 (2011: 1 847).

Ett antal gruppbesök har också avlagts på Arkiv-
Centrum under året. 110 grupper (2011: 120) omfat-
tande 2 215 personer (2011: 2 581) besökte arkivet. 

Därutöver har ArkivCentrum mottagit 636 besök 
som inte avsett forskarsalen (2011: 678). 

Sammantaget blir antalet besök till arkivet under 
2012 3 583 (2011: 4 090). 930 förfrågningar har be-
svarats (2011: 962).

Besökarna har trots allt varit många under året och 
det är glädjande att så många som 3 583 personer har 
varit på arkivet. Det visar att arkivets tjänster efter-
frågas.

Forskning
Arkivets omfattande källmaterial används fortlö-
pande av olika slags forskare: fritidsforskare, studen-
ter och akademiska forskare. Följande skrifter och 
uppsatser, helt eller delvis baserade på källmaterial 
från ArkivCentrum, har lagts fram under 2012:

Andersson, Tobias: Kampen om en likvärdig 
fotboll. Damfotbollen i Karlslund år 1970-1989. C-
uppsats i historia. Örebro universitet 2012.

Björnsson, Anders: Organisationen som skapade 
en profession. Nedslag i FSA:s och de svenska arbetste-
rapeuternas historia. Nacka 2012

Danielsson, Dan & Bohlin, Erland (red): 
Sällskapet av den 18 februari 1862 Concordia. Min-
nesbok – Sällskapets 150-årsjubileum. Örebro 2012.

Jansson, Rolf: Sophie Janson – Ljusets drottning. 
Axelsson & Jansson Media AB. Fjugesta 2012.

Karlsdotter, Angelica: Mandom, mod och 
morske män. Läraryrket ur ett genusperspektiv 1920-
1960-tal. C-uppsats i historia. Örebro universitet 
2012.

Sanner, Leif: Fattigvården under tidigt 1900-tal – 
exemplet Örebro. Örebro 2012.

Thunberg, Gunnar: Jag fick aldrig höra farfar 
sjunga. Förlagstryckeriet Vitterleken 2012.

Därutöver har en rad B-studenter i historia använt 
vårt källmaterial för att skriva uppsatser om bl a Vita 
Bandet, Rynninge IK och Latorps Alunverk. Vi har 
dessutom anledning att tro att det finns ytterligare 
arbeten som inte kommit till vår kännedom.

Antalet forskande gymnasieelever har ökat kraftigt 
under de senaste åren, de kommer framför allt från 
Rudbecksskolan, Karolinska skolan och IT-gymna-
siet i Örebro. De har under 2012 arbetat med min-
nesberättelser och ämnen som idrottsrörelsen och 
missionärsverksamhet och de har dessutom använt 
sig av material från bland annat Oscaria AB, Varu-
huset Härold, Röda Korset, Tekniska Föreningen och 
Örebro Pappersbruk.

Dessutom har arkivet ett allt större antal forskare 
från högskolor och universitet utanför vårt eget län. 
Under 2012 har arkivet haft besök av studenter och 
forskare från Göteborgs universitet, Karlstads univer-
sitet och Uppsala universitet.

Arkivet har också haft ett stort antal övriga besök-
are från olika delar av landet samt besök av forskare 
från Brasilien som studerat missionärsverksamheten 
där. Ett flertal förfrågningar har under året kommit 
från USA och Brasilien.

Utåtriktad verksamhet

Egna arrangemang
Den 26 januari arrangerades på ArkivCentrum den 
traditionella hindersmässoföreläsningen i samarbete 
med Lokalhistoriska sällskapet. Historikern och ryss-
landsexperten Kristian Gerner föreläste under rub-
riken ”Ryssland – en europeisk civilisationshistoria”.  
90 personer åhörde det uppskattade föredraget. 

Den 1 februari hölls en ”Ordning & reda”-kurs för 
Örebro läns Bildningsförbund med 4 deltagare.

Den 15 februari föreläste journalisten Bo Hazell 
om ämnet ”Resandefolket – från tattare till traveller” 
med ett 70-tal personer närvarande. 

På internationella kvinnodagen den 8 mars föreläs-
te Håkan Henriksson om gruvpigor och gruvdrängar 
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med betoning på det förstnämnda. 42 personer 
åhörde föreläsningen.

Den 14 mars hölls en föreläsning i samarbete med 
Föreningen Norden i Örebro. Det var informations-
sekreteraren vid Ålandskontoret i Stockholm som 
berättade om ”Åland bortom färjorna”. 57 personer 
var närvarande.

Den 22 mars fick ett 30-tal intresserade åhörare 
veta mer om den nya våren för gruvindustrin i Öre-
broregionen. Det var gruv- och prospekteringsgeo-
logen Stefan Sädbom från Bergskraft som föreläste 
under ämnet ”Nu öppnar gruvorna igen!”.

I samband med den europeiska språkdagen den 
26 september var det återigen dags för ett arrang-
emang i samarbete med Föreningen Norden Örebro. 
Ämnet var ”Förstår vi varandra i Norden?” och det 
var professor Per Ledin från Örebro Universitet som 
föreläste kring ämnet.  26 personer var närvarande.

Den 9 oktober gästades ArkivCentrum av Agneta 
Ljung och Maria Sedell som läste ett urval av öre-
brosonen Hjalmar Bergmans brev med koppling till 
Örebro. Föreläsningen introducerades av Sten Wi-
strand från Örebro universitet. Arrangemanget var 
i samarbete med Hjalmar Bergman-samfundet och 
Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner 

och 43 personer var närvarande.
Den 10 november: Arkivens dag se nedan
Den 14 november höll Yvonne Bergman och Håkan 

Henriksson en kurs i ”Ordning och reda” för arkivets 
medlemsorganisationer och sammanlagt 26 personer 
deltog.

Den 6 december höll företagsekonomen Leif San-
ner en föreläsning om ”Fattigvården under tidigt 
1900-tal – exemplet Örebro”. Föreläsningen var ett 
samarrangemang med Lokalhistoriska sällskapet i 
Örebro län och hade 45 åhörare.

Arkivens dag
Lördagen den 10 november arrangerades Arkivens 
dag och 2012 års gemensamma tema för arkiven i 
landet var Framtiden. Besökarna bjöds på kaffe och 
kunde gå en tipspromenad och lyssna på två föreläs-
ningar under dagen. Arkivets förre medarbetare Bo 
Fransson visade ljud- och bildspel med titeln 1939 – i 
schlagerns och jazzens tecken och fil dr Anna Carl-
stedt, Stockholms universitet, föreläste utifrån sin 
doktorsavhandling under titeln Nostradamus – poet 
eller profet? Arkivet hade gjort utställningsaffischer 
som på temat Framtiden, bland annat presenterade 
ett antal större utställningar som varit i Örebro där 

Agneta Ljung och Maria Sedell som läste ett 
urval av örebrosonen Hjalmar Bergmans brev 

med koppling till Örebro. 
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man visat upp stadens potential utifrån industri och 
annat. Även Svenska skifferoljebolagets verksamhet i 
Kvarntorp belystes där man under ett antal år experi-
menterade med att framställa olja och uran ur skiffer 
för att i framtiden göra Sverige självförsörjande på 
denna typ av energi. Ett 130-tal personer passade på 
att besöka arkivet. 

Gruppbesök
Under våren och hösten har Yvonne Bergman och 
Håkan Henriksson medverkat med föreläsningar 
på grundkursen i lokalhistoria i Örebro län.  Håkan 
Henriksson har även undervisat på påbyggnadskur-
sen.

Liksom tidigare år har Universitetets studenter i 
historia haft lektioner på arkivet, då ArkivCentrums 
material och uppslag till uppsatsämnen diskuterats. 
Besök har också gjorts av ett ökande antal elever från 
gymnasieskolorna i länet. 

Utöver studenter och skolelever har ett stort antal 
släktforskargrupper, studiecirklar och föreningar 
anlitat arkivet under året.

 De visningar och presentationer som genomförs i 
samband med studiebesök och möten är ett viktigt 
medel för att förankra arkivets verksamhet och möda 

läggs ner på att göra presentationerna trevliga och in-
formativa. Håkan Henriksson har ansvarat för under-
visningen för universitetets studenter om materialet 
på ArkivCentrum, liksom för gymnasieeleverna. 
Övriga skolgrupper har Andreas Jeppsson och Emma 
Ode ansvarat för och de övriga studiebesöken har 
varit fördelade på arkivets arkivarier.

Under året tog ArkivCentrum emot 110 gruppbe-
sök. Några grupper kan särskilt nämnas:

Den 2 februari hade Örebro läns hembygdsförbund 
ett regionmöte för hembygdsföreningarna i Örebro 
och ca 40 personer deltog.

Den 14 februari besöktes ArkivCentrum av 12 
personer från Föreningsarkivets i Sörmland och Fö-
retagsarkivets i Sörmland styrelser för att få informa-
tion om ArkivCentrums verksamhet.

Den 23 februari gästades ArkivCentrum av Stöd-
föreningen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
i Stockholm. 21 personer fick information om verk-
samheten.

Den 8 mars kom 5 personer från styrelserna för 
Folkrörelsearkivet för Uppsala län och Föreningen 
för Företagens historia i Uppsala län.

Den 20 mars förlade personalen från Lekebergs 
bibliotek ett studiebesök på ArkivCentrum.

Utställningsaffischer från Arkivens dag som 2012 hade Framtiden som tema.

Kvarntorp 

Framtidens energi

Svenska ski� eroljeaktiebolaget 

bildades 1941 med syfte 

att ur ski� erfyndigheterna i 

Närke utvinna för vårt lands 

försörjning viktiga produkter, 

främst brännolja och bensin.

Initialt var tanken att Sverige 

under beredskapsåren skulle bli 

självförsörjande på olja. Eft er 

kriget var det meningen att 

bolaget skulle utveckla lönsamma 

metoder för att så småningom 

bli självförsörjande och gå med 

vinst. Stora summor pengar lades 

ned i projektet för att utveckla 

metoder att utvinna olja och 

andra produkter ur skiff ern. 

Men man lyckades aldrig 

att driva en vinstgivande 

produktion. Kritiska röster 

höjdes om att det kostade de 

svenska skattebetalarna allt för 

mycket. 

Början till slutet kom med 

en skrift  med titeln Kvarntorp: 

En studie i slöseri av Anders 

Byttner år 1960. Byttner 

gick till hårt angrepp mot 

verksamheten. 
Året eft er gjordes en statlig 

utredning där det beslutades att 

produktionen skulle upphöra. 

År 1962 började produktionen 

avvecklas för att så småningom 

helt upphöra.

Branden banade 
väg för 

framtidens ÖrebroStrax efter midnatt, natten mellan 22 och 23 mars 1854 bröt en brand ut i färgarmästare Landbys färgeri sydväst om Storbron invid Svartån.
Branden spred sig snabbt till östra sidan av Stora gatan (Drottninggatan) och mot nuvarande Kungsgatan. Sedan spred den sig söderut längs dåvarande Gamla gatan mot Stortorget. Totalt brann 

92 gårdar upp och 1200 av Örebros 5300 invånare blev hemlösa. En nödhjälpskommitté bildades för att hjälpa de hemlösa och man beslutade även att ta fram en ny stadsplan. Redan veckan eft er kom ingenjör Gestrin och stadsarkitekt Fridolf Wijnbladh fram med ett förslag. De nybyggda husen uppfördes nu i sten för att försöka hindra att så stora bränder skulle ske igen. De raka gatorna och Stortorget som en stor och bred brandgata var något som var på modet i de europeiska städerna. Det gamla samhället var föråldrat och man trädde in i en ny tidsperiod.
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Den 21 mars förlades Kultur- och Medborgar-
nämnden i Örebro sitt möte till ArkivCentrum och 
Yvonne Bergman fick möjlighet att berätta om arki-
vets verksamhet.

Den 2 maj besöktes arkivet av kulturchefen Mikael 
Palo från Sörmlands läns landsting och museichefen 
Karin Lindvall, Sörmlands museum. 

Den 10 maj fick ArkivCentrum besök av den brasi-
lianske forskaren Samuel Pereira Valério från Pontifí-
cia Universidade Católica i São Paulo som studerade 
Örebromissionens arkiv och speciellt handlingarna 
från Brasilien. Till sin hjälp med att tyda de svenska 
handlingarna hade han med sig Silas och Camila 
Valério från Sorocaba.

Den 18 september informerades präster från för-
samlingar inom länet tillhörande Västerås stift om 
arkivets verksamhet. Sammanlagt var det 12 perso-
ner.

Den 13 december var det för tredje året i rad 
 gemensamt Luciakaffe i ArkivCentrums lokaler för 
personal från ArkivCentrum, Örebro läns museum 
och Stadsarkivet i Örebro. Cirka 30 personer var 
gäster. 

Forskningscirklar
Den 19 januari var det avslutning på Första världs-
kriget-cirkeln, deltagarna hade då under ett par år 
forskat om livet under Första världskriget i Örebro. 
De hade bland mycket annat studerat ransonering, 
spanska sjukan och musikunderhållning. Leif  Sanner 
var cirkelledare och övriga deltagare var Lennart 
Bäck, Lars Bergqvist, Anneli Hellkvist, Göran Hen-
rikson och Sven-Olof Lindén. 
Gruppens fina resultat förvaras 
på ArkivCentrum.

Den 1 mars startade en ny 
forskningscirkel som inför Öre-
bros 750-årsjubileum kommer 
att ta fram uppgifter kring vad 
som hänt i Örebro från 1965 
och framåt. Resultatet kommer 
att på något sätt publiceras 2015. 
Cirkelledare är Inger Göransson 
och övriga deltagare är: Lennart 
Bäck, Inga Davidsson-Friberg, 
Lars Edenskär, Bo Fransson, 
Maiken Mattisson och Bengt 
Rosdahl.

Lokalhistorisk kurs 
Termin två av grundkursen i lokalhistoria hölls un-
der våren med 28 deltagare. Höstterminen 2012 star-
tade på ArkivCentrum för fjortonde året i rad grund-
kursen i lokalhistoria. Nu är det 26 personer som 
följer kursen som har Yvonne Bergman och Sören 
Klingnéus som kursledare. För första gången startade 
under hösten en påbyggnadskurs i lokalhistoria med 
71 deltagare. Föreläsarna kommer från ArkivCen-
trum, Örebro universitet, Örebro stadsarkiv, Örebro 
läns museum och Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 
Kurserna är ett utmärkt exempel på ett fruktbart 
samarbete mellan kulturarvsverksamheter i länet. 
Huvudman för kursen är Lokalhistoriska sällskapet i 
samarbete med Folkuniversitetet och ArkivCentrum. 

Externa framträdanden
Den 17 januari var Yvonne Bergman och Andreas 
Jeppsson på invigning av Örebro läns Idrottshisto-
riska sällskaps utställning om Örebro som ”Årets 
sportstad” i Örebro läns museums lokaler. Arkiv-
Centrums styrelseledamot Dixie Eriksson var invig-
ningsvärd och intervjuade bland annat kultur- och 
idrotts minister Lena Adelsohn-Liljeroth. 

Även i år har Håkan Henriksson deltagit i Örebro 
kommuns satsning ”Kulturrundan” för seniorer. Han 
har föreläst om olika ämnen och visat bildspel och 
den 29 februari var han på Angelgården, den 14 mars 
på Almby trygghetsboende, den 11 april i Varberga, 
den 19 september i Ladugårdsängen, den 3 oktober 
åter på Angelgården, den 31 oktober på Laurentius-
gården och slutligen den 28 november på Askenäs-

Den 1 mars startade en ny forskningscirkel som inför Örebros 750-årsjubileum 
kommer att ta fram uppgifter kring vad som hänt i Örebro från 1965 och 
framåt.
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hemmet i Odensbacken.
Den 13 mars var Håkan Henriksson på Kumla 

bibliotek och föreläste om sitt specialområde, kosack-
iska krigsfångar under stora nordiska kriget.  Samma 
före läsning höll han den 29 september på Sörm-
ländska släktforskarmässan i Eskilstuna och den 3 
december på Krigsarkivet i Stockholm.

Den 16-17 mars var Carl Magnus Lindgren i Växjö 
och i Rottne angående Sveriges Dövhistoriska 
 Instituts (SDHI) arkiv och diskussioner fördes om 
vad som ska ske med dess arkiv. En arbetsgrupp har 
tillsatts för att utreda frågan.

Den 21 mars föreläste Håkan Henriksson för Nora 
släktforskarklubb på Nora bibliotek om vad släkt-
forskare kan hitta i förenings- och företagsarkiv. 
Detsamma gjorde han den 4 december för Västra 
Mälardalens släktforskare i Köping.

Den 13-15 april hölls Bokmässan på Conven-
tum Arena, anordnad av ABF. ArkivCentrum hade 
ett bokbord och delade ut broschyrer om arkivets 
verksamhet. Yvonne Bergman, Håkan Henriksson och 
Evelyn Lauritzen turades om att stå där.

Den 4 maj föreläste Yvonne Bergman om Arkiv-
Centrum för Örebro Södra Rotaryklubb och gjorde 

detsamma för Örebro Västra Rotaryklubb den 10 
september.

Den 12-13 maj deltog Håkan Henriksson i minnes-
symposiet ”Krig och fred – Örebro 1812” på  Örebro 
läns museum. Ett symposium som initierats av 
Bernadottesamfundet och Sällskapet Concordia 
för att ihågkomma freden mellan Sverige och Stor-
britannien samt freden mellan Storbritannien och 
Ryssland som slöts i Örebro den 18 juli 1812.

I slutet av maj var Håkan Henriksson i Ukraina 
där han först föreläste den 24 maj i Tjernihiv om 
kosackiska krigsfångar under stora nordiska kriget. 
Strax innan föreläsningen blev Håkan Henriksson 
intervjuad av ukrainsk TV. Den 25 maj deltog han 
vid invigningen av en utställning om staden Kyivs 
symboler på Historiska museet i Kyiv, Den 28 maj 
föreläste Håkan Henriksson återigen om kosackiska 
krigsfångar, denna gång på Ukrainska vetenskaps-
akademiens historiska institut i Kyiv. 

Den 11 juni guidade Håkan Henriksson på upp-
drag av Örebro universitet den amerikanska familjen 
Kellogg under deras besök i Örebro län och den 7 
oktober föreläste han i Vikers församlingshem om 
emigrationen och Hanna Kellogg.

I slutet av maj var Håkan Henriksson i Ukraina där han först föreläste den 24 maj i Tjernihiv om kosackiska 
krigsfångar under stora nordiska kriget. Strax innan föreläsningen blev Håkan Henriksson intervjuad av ukrainsk TV.
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Den 12 juni bevistade Andreas Jeppsson invigning-
en av Örebro läns Idrottshistoriska Sällskaps utställ-
ning ”Olympiader med Örebro läns deltagare genom 
tiderna”. Arkivets styrelseledamot Dixie Eriksson var 
invigningsvärd och intervjuade bland annat Karin 
Lindén, guldmedaljör vid OS i Helsingfors 1952.

Den 14 juni medverkade Yvonne Bergman vid ett 
seminarium i Eskilstuna om enskilda arkiv i Sörm-
land och den 15 juni deltog hon som representant 
för enskilda arkiv vid möte på Riksarkivet angående 
framtida samarbetsformer.

Den 4 juli höll Håkan Henriksson ett föredrag om 
gruvpigor för Grythyttans hembygdsförening på 
hembygdsgården Skräddartorp och detsamma gjorde 
han den 15 september för Knyppelföreningen Öre-
brouddarna.

Den 29 augusti firade Örebro stadsbibliotek 150 år 
och Yvonne Bergman och Håkan Henriksson var med 
och uppvaktade med blommor.

Den 7 september hade SVT:s Tvärsnytt ett inslag 
om ArkivCentrums planer på en eventuell depå i 
Arboga. Yvonne Bergman intervjuades liksom Arkiv 
Västmanlands chef Christina Sirtoft Breitholz.

Den 27 september besökte Håkan Henriksson Mal-
mö Stadsarkiv för att på seminariet »Att berätta sin 
historia, i nuet och för framtiden« föreläsa om Arkiv-
Centrums erfarenheter från projektet »Invandrares 
minnen från arbets- och vardagsliv i hemlandet«. 

Den 6 oktober deltog Yvonne Bergman och Håkan 
Henriksson med ett bokbord på Seniorfestivalen på 
Conventum.

Den 18 oktober föreläste Yvonne Bergman om Ar-
kivCentrums verksamhet på ett lunchmöte i Nikolai-
kyrkan i Örebro.

Aktstycket
Under 2012 utkom Arkiv-
Centrums medlemstidning 
Aktstycket med fyra nummer, 
varav ett innehöll verksamhets-
berättelsen. Jul- och sommarn-
umren trycktes i vardera 1 200 
ex. I tidningen ges utrymme 
åt presentationer av arkivma-
terial, historiska artiklar och 
annat som kan vara av intresse 
för läsekretsen. Artiklarna 
skrivs av personalen, men här 
ges också utrymme för gäst-
skribenter. Aktstycket spreds 
under 2012 till media samt en 
allt bredare krets av politiker 

och andra beslutsfattare som ett viktigt led i institu-
tionens informations- och förankringsarbete. An-
dreas Jeppsson har svarat för tidningens innehåll och 
utformning under året. 

Hemsidan
Aktstycket kan också läsas på ArkivCentrums hem-
sida www.arkivcentrum.se och Håkan Henriksson 
har varit webbansvarig under året.  Han har utfor-
mat hemsidan och fyller den kontinuerligt med ett 
informativt innehåll. Där finns uppgifter om öppet-
tider, arkivbestånd, digitaliserade handlingar, nätut-
ställningar, nyheter och mycket annat. Här kan man 
också göra inköp från det sortiment av litteratur, 
vykort med mera som finns på arkivet. Hemsidan 
har dessutom ett flertal länkar till andra kultursidor. 

Arkivets hemsidor lockar många intresserade, det 
visar antalet besökare som har varit inne på arkivets 
sidor. 2012 hade arkivet 53 731 unika besök (2011: 
53 688). Det är ett fantastiskt resultat som visar vik-
ten av att ha en välskött hemsida. 

Arkivets hemsida rörande folkparker och bygde-
gårdar i Örebro län www.folkpark.nu har haft 18 658 
unika besök (2011: 16 610). Webbansvarig för den 
sidan har varit Håkan Henriksson.

Arkivets Facebook-sida har skötts av Håkan 
 Henriksson och Andreas Jeppsson.

Projekt
Finska intervjuprojektet
Intervjuprojektet startades i slutet av 2011 med syfte 
att lyfta fram de fördrivna karelarnas historia. Bland 
svenskar i gemen är denna historia tämligen okänd. 

Efter fortsättningskriget fick Fin-
land avträda en stor del av Karelen 
och över 400.000 karelare tvångs-
förflyttades till övriga delar av 
Finland. Ett antal av dem hamnade 
i Sverige. 

Projektet, som utförs av Rita Pyy-
Ryhänen på halvtid, inleddes med 
att grundligt kartlägga relevanta 
frågor och frågeställningar. Fråge-
listan, som finns på både svenska 
och finska, har sedan arbetats om 
under projektets gång. Karelen 
finns idag egentligen bara som 
ett minne och frågan är hur detta 
minne har förändrats och förts över 
till nästa generation. Hur upplev-
des den första ofrivilliga flytten 
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till  Finland och sedan den oftast frivilliga flytten till 
Sverige?  

Det är karelare av första och andra generationen 
som har intervjuats. Intervjuerna är gjorda både på 
svenska och finska och är ofta gjorda i flera omgång-
ar.

Ett syrianskt »riksarkiv«
Under våren 2012 fick ArkivCentrum kontakt med 
örebroarna Iskender De Basso och Hanna Altunkay-
nak med förslag om att på ArkivCentrum bygga upp 
ett digitalt syrianskt »riksarkiv«. Det syrianska kul-
turarvet är spritt på en rad olika länder och tanken 
är att man genom avfotografering och skanning ska 
kunna göra de syrianska handskrifterna och arkiven 
mer lättillgängliga och samtidigt också garantera 
deras bevarande. 

Under hösten 2012 fick ArkivCentrum ta emot 
två hårddiskar fulla med inskannade dokument från 
bl.a. Turkiet. Ett stort arbete kvarstår dock med att ge 
alla dessa dokument relevant metadata för att i nästa 
steg också kunna göra materialet mer tillgängligt. 
Då planen att anställa en person som ska arbeta med 
detta inte kunde realiseras under året, så har medel 
reserverats för detta. 

Barn och unga
ArkivCentrum har under många år tagit emot stu-
diebesök från gymnasieskolorna i länet. Vid besöken 
har eleverna informerats om arkiv i allmänhet och 
sedan har vi presenterat vilket material som finns 
på ArkivCentrum. Syftet är att eleverna ska känna 
till vilka källor som finns och ge dem redskap till att 
söka information i olika sammanhang och att lära 
dem att kritiskt granska och tolka texter. Samtidigt 

förmedlar vi en kunskap och förståelse för tidigare 
händelser och personer samt undervisar om länets 
lokala historia. Många av eleverna återkommer sedan 
för att skriva olika fördjupningsarbeten, en verk-
samhet som kräver en hel del handledning och som 
ständigt växer för varje år. 

ArkivCentrum arbetar även med vad vi kallar för 
forskarskolor där eleverna på ett handfast sätt agerar 
forskare. Utifrån ett tema tas ett antal frågor fram 
som eleverna ska finna svar på genom att läsa och 
tolka ett begränsat antal arkivhandlingar. Eleverna 
ges här möjlighet att känna på hur det är att forska 
och samtidigt också lära sig mer om den lokala his-
torien. 

Under året har ArkivCentrum påbörjat arbetet 
med att ta emot grundskoleelever på studiebesök. Ett 
samarbete har startat med Wallerska skolan. Arbetet 
inleddes med diskussioner mellan ArkivCentrum 
och skolan om hur ett upplägg för ett studiebesök 
för yngre barn skulle kunna se ut. Därefter förverk-
ligades det med studiebesök. Arbetet kommer att 
fortsätta och vidareutvecklas för att hitta lämpliga 
former för hur verksamheten för barn och unga skall 
se ut. Medel har reserverats för fortsatt arbete under 
2013.

Digitalisering av Saxons klippsamling
Saxons klippsamling är deponerat av Örebro stads-
bibliotek och består av ca 35 hyllmeter tidnings-
urklipp från 1920-talet och framåt. Materialet, 
som är mycket skört, är sedan tidigare uppdelad 
topografiskt med ämnen som underavdelningar. En 
betydande del är dessutom biografiskt och samlingen 
har nyttjats flitigt under årens lopp. Genom digitali-
seringen kommer den att bli mer tillgänglig genom 

att resultatet ska integre-
ras med Stadsbibliotekets 
bibliotekskatalog och läg-
gas ut på ArkivCentrums 
hemsida. Ett generöst 
bidrag från Örebro stads- 
och länsbiblioteks vänner 
har möjliggjort projektet 
och Niklas Holgersson 
startade med arbetet i 
oktober.

Under hösten har ett 
digitaliseringsprojekt startats. Saxons 

klippsamling  skall digitaliseras och 
tillgängliggöras på  ArkivCentrums 

hemsida.FO
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Samverkan
Arkiv Västmanland
Sedan 2011 har cheferna och arbetsutskotten från 
ArkivCentrum och Arkiv Västmanland träffats för att 
diskutera en utökad samverkan mellan de två län-
sarkiven. Från ArkivCentrum har Yvonne Bergman, 
Birgitta Almgren, Gerd Engman, Egon Harfeldt, Sören 
Klingnéus och Conny Sandberg medverkat. Diskus-
sionerna har gällt samverkan kring uppdrag, projekt 
och marknadsföring. Men då båda arkivinstitution-
erna har behov av ytterligare arkivutrymmen så in-
tensifierades samtalen kring en eventuell gemensam 
arkivdepå i Arboga. I början av året sökte ArkivCen-
trum och Arkiv Västmanland medel från Kultur-
rådet och från Näringslivsarkivens stödfond (NAS). 
Projektet ”Innovativ arkivsamverkan” erhöll 200 
000 kr från Kulturrådet och 20 000 kr från NAS. En 
utredning tillsattes och utredaren Per Matsson från 
Per Matsson Konsult AB föreslog i sin rapport att de 
båda institutionerna borde gå vidare med samverkan 
dels genom att bilda ett aktiebolag med syfte att driva 
en gemensam depå i Arboga, dels att på olika sätt 
främja samarbetet samt att på sikt utröna möjlighe-
terna till samarbete med institutioner i närområdet. 
Arboga kommun har föreslagit en stor lokal, som ti-
digare tillhört Försvaret. Nästa steg blir att diskutera 
finansiering av detta, men även hur samverkan ska 
ske i framtiden.

Övrig samverkan
ArkivCentrum ser värdet i och är öppen för samver-
kan med andra institutioner, både lokalt, regionalt 
och nationellt, det kan stärka utvecklingen av den 
egna institutionen. Yvonne Bergman har under året 
haft träffar, mer eller mindre oregelbundet, med 
cheferna för Länsbiblioteket, Länsmuseet, Örebro 
stadsbibliotek och Kulturmiljöenheten på Läns-

styrelsen. Syftet med träffarna har varit att informera 
varandra om den egna verksamheten och diskutera 
gemensamma angelägenheter.

Sedan mitten av året är ArkivCentrum del av 
Forskningsrådet för enskilda arkiv, tillsammans med 
arkivinstitutionerna i Sörmland och Västmanland. Se 
ovan…

Uppdrag
Emma Ode har undervisat och instruerat arkivper-
sonal på Örebro universitet hur man använder 
förteckningsprogrammet Visual Arkiv. Hon har även 
arbetat med Örebro läns Bildningsförbund för att 
ordna och förteckna deras arkiv. 

Andreas Jeppsson redigerade och layoutade tidskrif-
ten ”Tidvis” åt Karlskoga kommunarkiv. 

Carl Magnus Lindgren har på uppdrag utfört gall-
ringsarbete åt Stoneridge Electronics AB samt ordnat 
och förtecknat Per Erikssons stiftelse. Han har även, 
på plats, kompletterat Skyllbergs bruks arkiv. 

Övriga uppdrag se nedan.

Folkrörelsernas arkivförbund
Folkrörelsernas arkivförbund (FA) är ett nationellt 
samarbetsorgan på arkivområdet för de svenska 
folkrörelserna och föreningslivet och företräder såväl 
arkivinstitutioner som deponenter av arkivhan-
dlingar. Från och med den 1 september 2004 har 
organisationen sitt kansli på ArkivCentrum och 
sköts av arkivets personal med Yvonne Bergman som 
ansvarig. Håkan Henriksson sköter arkivförbundets 
hemsida. 

Näringslivets arkivråd
Näringslivets Arkivråd (NLA) är en riksorganisation 
för företag och företagsarkiv vars syfte är att främja 
en rationell dokumenthantering och arkivering i 
företag, organisationer och institutioner. Från och 
med årsskiftet 1998/99 överfördes organisationens 
kansli från Stockholms företagsminnen till Arkiv-
Centrum. Ett avtal upprättades i samband med detta 
mellan de två organisationerna. Håkan Henriksson 
ansvarar för kansliets skötsel som bland annat inklu-
derar medlems- och kursservice, bokföring samt 
organisationens hemsida. 

Kommuninvest
ArkivCentrum och Kommuninvest i Sverige AB har 
under ett antal år haft ett avtal för förtecknande av 
Kommuninvests arkiv. Emma Ode har under året 
arbetat i genomsnitt 4 timmar i veckan i Kommun-

Eventuell gemensam arkivdepå i Arboga
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invests lokaler i Örebro med att ordna och förteckna 
handlingarna från bolagens verksamhet inom hela 
koncernen Kommuninvest. Handlingarna utgörs dels 
av handlingar härrörande från bolagsstarten år 1986 
och framåt, dels av dagsaktuella handlingar rörande 
upplåning på den internationella kreditmarknaden 
och utlåning till kommuner och landsting i Sverige. 

Nerikes Allehandas Örebrofrågor
Allmänheten har möjlighet att skicka in frågor som 
rör lokalhistoria i Örebro via Nerikes Allehandas 
Stadslivsredaktion. ArkivCentrum har besvarat 10 av 
dessa, frågorna har handlat om Magasin Pompadour, 
Julius Gumaelius, Henning Linds skomakeri, kaffer-
osterier i Örebro stad, Våffelbruket i Adolfsberg, Erik 
Jakobssons snickerirörelse, fanmålaren Viktor Lind-
blad, ortnamnet Markbacken, Café 29:an på Köp-
mangatan och Erik Bennermalms livsmedels butiker.

 Frågorna har besvarats av arkivets personal med 
Carl Magnus Lindgren som ansvarig.

ArkivCentrum har besvarat allmänhetens frågor om 
örebrohistoria i Nerikes Allehanda. Bland annat om 
fanmålare, kafferosterier och damekiperingsaffärer.
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Ekonomi
Örebro läns landsting är av stor betydelse för Arkiv-
Centrums verksamhet då det är den störste bidrags-
givaren och 2012 stod för 47 % av arkivets drifts-
medel. Statens del när det gäller finansieringen av 
arkivets kostnader under året var 23 % och i det ingår 
ersättningar från Arbetsförmedlingen.

I övrigt låg den egna finansieringsgraden på hela 
25 % och i detta ingår medlems- och hyllavgifterna. 
Den ekonomiska insats som arkivets egna med-
lemsorganisationer står för är helt avgörande för 
arkivets finansiella ställning och en av grundpelarna 
i verksamheten. Under 2012 var medlemsintäkterna 
 sammantaget 813 650 kr. 

Örebro kommuns bidrag är viktigt, men under-
dimensionerat. Det motsvarar endast 5 % av omsätt-
ningen. I september gjorde Yvonne Bergman, Birgitta 
Almgren och Gerd Engman en uppvaktning hos 
Örebro kommun där de träffade ordföranden  Bechet 
Barsom och vice ordföranden Eva Eriksson från 
 Kultur- och Medborgarnämnden.

Då en tjänst inte tillsattes under året, så har det 
inneburit att verksamheten har minskat i om fattning. 
Det har också inneburit att personalen inte har 
mäktat med att driva två av projekten fullt ut, utan 
de medel som reserverats för dessa förs nu över till 
2013. Den del av kärnverksamheten som består av 
att ordna och förteckna har också i allra högsta grad 
blivit lidande. Tjänsten efter den person som gick i 
pension 2011 måste tillsättas under 2013 för att vi ska 
kunna fullfölja de uppdrag som åligger oss.

Stödet för ett nystartjobb upphör under året, det 
innebär ett kraftigt minskat bidrag från Arbets-
förmedlingen.

Så länge intäkterna från bidragsgivarna inte  stiger 
i samma takt som de fasta kostnaderna ökar, är 
arkivet starkt beroende av ökade intäkter genom 
uppdragsverksamhet. Detta inkräktar alltmer på 
arkivets kärnverksamhet. Men med en person färre i 
personalstyrkan så minskar utrymmet för att utföra 
uppdrag. Det blir en Moment 22-situation.

ArkivCentrum måste också ha en ny depå inom två 
år, då både magasinet i Örebro och depån i Fjugesta 
beräknas vara fyllda. Arboga, tillsammans med Arkiv 
Västmanland, är ett förslag. Det betyder att det måste 
finnas en hållbar ekonomisk plan för att finansiera 
detta.

Årets verksamhet har genererat ett överskott på 
44 734 kr. För detaljer i ekonomin hänvisas till 
 separat redovisning.

Verksamhetsplan 2013-2015

•	 Kärnverksamheten	prioriteras	
•	 Digitaliseringsarbetet	fortsätter
•	 Utveckla	kontakten	med	skolorna
•	 Arbeta	med	interkulturell	verksamhet
•	 Fördjupa	kontakten	med	vård	och	omsorg
•	 Fortsätta	med	cirkelverksamhet
•	 Fokusera	på	berättelser	genom	intervjuer
•	 Arbeta	med	dövas	historia
•	 Fortsätta	samarbetet	inom	ABM-sektorm
•	 Vidareutveckla	samarbetet	med	Arkiv		 	

  Västmanland
•	 Planera	för	ny	depå

Axplock ur ArkivCentrums verksamhet 2012. Örebro 
kommuns kultur- och medborgarnämd sammanträdde 
hos oss i mars, brasilianskt forskarbesök.
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