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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 även källorna som skildrar Örebro som 
sko- och kexstad, allt detta tillsammans med många 
fler företags bevarade arkiv. Sammanlagt finns arkiv 
från 791 företag från 1500-talet och framåt utgörande 
3 334 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 4 876 
föreningar samlade på 2 253 hyllmeter.

På arkivet förvaras 299 övriga arkiv, stiftelser och 
personarkiv, totalt 288 hyllmeter.

17 riksorganisationer är medlemmar och ännu fler, 
nu nedlagda, riksorganisationers material förvaras på 
ArkivCentrum Örebro län.

Sammanlagt är ArkivCentrum Örebro län en min-
nesbank för 5 966 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.

Arkivet är medlem i Arbetarnas kulturhistoriska 
sällskap, Folkrörelsernas arkivförbund (FA), Fören-
ingen Bergslagsarkiv, Föreningen för folkbildnings-
forskning, Föreningen för arkiv- och informations-

På arkivets årsmöte den 7 april underhöll musiker från 
Svenska Kammarorkestern.
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förvaltning – FAI, Handelskammaren Mälardalen, 
Historielärarnas förening, IDEA, Näringslivsarkivens 
förening (NAF), Pro Memoria – Föreningen Riksar-
kivets vänner, 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 2014
Den 7 april höll arkivet sitt årsmöte i Frälsnings-
arméns stora sal på Kungsgatan 24 i Örebro. 110 
personer var närvarande och efter mötet bjöds det på 
vacker musik framförd av en kvartett från Svenska 
Kammarorkestern.

Arkivets styrelse
Arbetsutskott
Ordförande  Birgitta Almgren, 
   Konstfrämjandet Bergslagen
Vice ordförande Gerd Engman, 
   NHR Örebro län
Sekreterare  Yvonne Bergman arkivchef,   
   adjungerad
Kassör   Egon Harfeldt, adjungerad 
   Conny Sandberg, 
   Örebro Läns Hembygdsför-  
   bund

Övriga
Lise-Lotte Alm, Svensk Handel Örebro köpmän
Peter Alsbjer/Rikard Åslund, Örebro läns landsting
Gunnela Björk, Örebro universitet
Ann-Charlotte Dalin, Kommuninvest i Sverige AB
Dixie Ericson, ÖSK Alliansen
Staffan Fors,  Göran Janzon, Evangeliska Frikyrkan
Sören Klingnéus, Lokalhistoriska Sällskapet i Örebro 
län
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, Strängnäs stiftshistoriska sällskap
Inger Sundström, Svenska Kommunal-Tekniska 
Föreningen

Revisorer
Ordinarie
Ulf Marcusson, Örebro läns landstings chefsfören-
ings seniorgrupp

Per Jacobson, Karlslunds IF
Ersättare
Lennart Alm, Olaus Petri hembygdsförening

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.

Medlemmar
Vid årets slut hade arkivet 659 medlemmar, varav 106 
är enskilda medlemmar. 5 företag, 13 organisationer 
och 13 personer har tillkommit under året. 11 orga-
nisationer och 1 företag har avförts som medlemmar, 
de flesta på grund av nedläggning av verksamheten. 
Dessutom har 9 enskilda personer avslutat sitt med-
lemskap.

Året innan hade ArkivCentrum 649 medlemmar, 
varav 101 var enskilda medlemmar. 

Nya medlemmar
Art & Original (Glanshammar)
Bernadottesamfundet i Örebro
Gammeldanskens Vänner i Örebro
Hopajola (Örebro)
IOGT-NTO Lf 1815 Rosenborg (Vekhyttan)
Isonine Consulting AB
Lions Club Askersund
Länsteatern i Örebro AB
Musikkåren Lyran (Örebro)
Riksförbundet DHB
Scoutgillet Engelbrekt (Örebro)
Svenska Aussieklubben
Sveriges Kreditgarantiförening för lokal utveckling
Sydnärkes Diabetesförening
TakeOff AB
Örebro läns Författarsällskap
Örebro läns Tandläkarförening
Örebro stads- och länsbiblioteks vänner

Dessutom har 13 nya enskilda medlemmar tillkom-
mit.

Lokaler
ArkivCentrums lokaler, som finns på Nikolaigatan 3 
i Örebro, har en sammanlagd yta på 1 100 m², varav 
hälften är arkivmagasin. 

Arkivet har också en depå i Fjugesta sedan 2003. 
Den utgörs av Telias gamla växelstation och har en 
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yta på 180 kvadratmeter. 
Arkivet har utrymmesproblem, magasinen i Öre-

bro och depån i Fjugesta är i det närmaste fyllda. En 
gemensam depå i Arboga tillsammans med Arkiv 
Västmanland planeras för inflyttning 2015. Den ska 
ersätta depån i Fjugesta. Se nedan under rubriken 
Arboga och Arkiv Västmanland.

Personal 
Tillsvidareanställda:
Yvonne Bergman är arkivchef och har arbetat heltid 
under 2014. 

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

forskning, undervisning och kommunikation. Han 
har även ansvar för Näringslivets arkivråds kansli. 
Han har uppdaterat och underhållit hemsidan för 
ArkivCentrum www.arkivcentrum.se
och Arkivets hemsida om folkparker, www.folkpark.
nu , Folkrörelsernas Arkivförbunds hemsida www.faf.
nu samt Lokalhistoriska sällskapets hemsida www.lo-
kalhistoriska.se.  Han anlitas i stor utsträckning som 
föreläsare och han har arbetat heltid under året.

Andreas Jeppsson är arkivarie och har arbetat heltid. 
Han har haft ansvar för utåtriktad verksamhet och 
marknadsföring. 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 adminis-

tratör och skött medlemskontakter, bokföring och 
lönerutiner. 

Carl Magnus Lindgren är arkivarie och har arbetat 
heltid. Han har haft depåansvar samt ansvarat för 
register och statistik. Han har även skött kontakten 
med döva och hörselskadade forskare och besökare. 
Han har också arbetat med uppdrag.

Emma Ode, som är arkivarie, har varit tjänstledig 
under året.

Övrigt anställda:
Musa Budak var heltidsanställd mellan 10 januari till 
30 juni 2014 för att arbeta med det syrianska projek-
tet.

Bo Fransson har varit timanställd för förtecknings-
arbete under året och han är redaktör för boken som 
750-cirkeln arbetar fram.

Anna Melander är arkivarie och har varit anställd 
som vikarie för Emma Ode. Hon har arbetat sedan 16 
juni 2014 och har haft ansvar för den arkivpedago-
giska verksamheten.

Kenneth Nyman är arkivarie och har varit anställd 
från 9 juni 2014 för att arbeta med förteckningspro-
jekt.

Birgitta Rosenberg har varit timanställd som arki-
vets lokalvårdare fram till 7 mars.

Arkivarien Carina Seiberlich arbetade fram till den 
30 juni som vikarie för Emma Ode. Hon har framför 
allt arbetat som arkivpedagog.

ArkivCentrums blivande arkivdepå i Arboga.
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Praktikanter:
Inger Forsberg Eriksson var praktikant från 4 novem-
ber 2013 till 29 september 2014. Hon arbetade med 
digitalisering. 

Sara Gustafsson var praktikant under hela hösten 
från Kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet och 
hon arbetade med bland annat Arkivens dag. 

Riita Pyy Ryhänen var praktikant till och med 31 
maj och hon arbetade med det finska intervjuprojek-
tet. 

Representation
Yvonne Bergman är kassör i Folkrörelsernas Arkivför-
bund och ingår också i arkivförbundets utvecklings-
grupp. Hon är även styrelseledamot i Näringslivsarki-
vens förening och Näringslivsarkivens stödfond och 
ordförande för FEAM (Föreningen för enskilda arkiv 
i Mellansverige). Hon är ledamot i Länskulturrådet 
och ordförande för Örebro läns- och stadsbiblioteks 
vänner samt kassör i Lokalhistoriska sällskapet i 
Örebro län.

Håkan Henriksson är kassör i Föreningen Bergs-
lagsarkiv. 

Andreas Jeppsson är regionansvarig för Arkivens 
dag.

Carl Magnus Lindgren ingår i Örebro läns lands-
tings Temagrupp Kultur & Teckenspråk. Han är kas-
sör i Sveriges Dövhistoriska Sällskap och är redaktör 
för SDHS:s medlemstidning ”Dövas Rötter”. 

Kurser och konferenser
Den 10 januari var Siw Ehrendahl och Carina Sei-
berlich på en remisskonferens angående Örebro läns 
regionala digitala agenda.

Den 12 februari var Siw Ehrendahl och Evelyn Lau-
ritzen på konferensen ”Att störa homogenitet”.

Den 19 februari var Carina Seiberlich på Västman-
lands länsmuseum på en seminariedag om digitalt 
tillgängliggörande.

Den 5 mars deltog Yvonne Bergman på årets Kul-
turting, denna gång i Eskilstuna.

Den 12 mars var Håkan Henriksson med på Folkrö-
relsernas arkivförbunds utbildningsträff i Stockholm.

Den 21 mars var Håkan Henriksson i Bromma på 
Näringslivets arkivråds årsmöte.

Den 26-27 mars deltog Carina Seiberlich i Digikults 
konferens i Göteborg.

Den 16 april deltog Håkan Henriksson i Föreningen 
Bergslagsarkivs minnesseminarium i Karlstad för 
arkivchefen Thomas Kvarnbratt, Värmlandsarkiv.

Den 13 maj deltog Yvonne Bergman i Länsarkiva-
rieföreningens årsmöte och konferens i Visby och 
den 14-15 maj var Yvonne Bergman, Birgitta Almgren 
och Håkan Henriksson i Visby på Folkrörelsernas 
arkivförbunds och Näringslivsarkivens förenings 
årsmöten och konferens.

Den 20 maj var Yvonne Bergman på Näringslivsar-
kivens stödfonds årsmöte i Halmstad.

Den 30 maj deltog Yvonne Bergman, Bo Fransson, 

Den 14-15 maj 
var Yvonne 
Bergman, 

 Birgitta Alm-
gren och Håkan 

Henriksson i 
Visby på Folk-

rörelsernas 
arkivförbunds 

och Näringslivs-
arkivens fören-
ings årsmöten 
och konferens. 
Cia Hipfl från 
Landsarkivet i 

Visby visar upp 
samlingarna 

för konferens-
deltagarna. FO
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Håkan Henriksson, Evelyn Lauritzen och Carl Mag-
nus Lindgren på Föreningen Bergslagsarkivs årsmöte 
i Köping.

Den 9 september var Andreas Jeppsson och Sara 
Gustafsson på Arkivens Dag-möte i Stockholm.

Den 8-9 oktober deltog Yvonne Bergman, Håkan 
Henriksson och Andreas Jeppsson i Näringslivsarki-
vens förenings konferens i Norrköping.

Den 10-12 oktober deltog Carl Magnus Lindgren i 
ett dövhistoriskt seminarium i Norrköping anordnat 
av Sveriges Dövhistoriska Sällskap.

Den 10 november deltog Yvonne Bergman i Läns-
arkivarieföreningens kurs i Uppsala om ”att leda 
hållbar utveckling”. 

Den 11-12 november var Birgitta Almgren, Yvonne 
Bergman och Håkan Henriksson på Folkrörelsernas 
Arkivförbunds höstkonferens i Uppsala med Folkrö-
relsearkivet för Uppsala län som värd.

Den 18 november var Anna Melander i Uppsala på 
en arkivpedagogisk konferens.

Leveranser 
Under 2014 registrerades 206 (2013: 292) leveran-
ser med en sammanlagd volym på 306,58 hyllmeter 
(2013: 147,87). Det är alltså en kraftig volymmässig 
ökning i jämförelse med föregående år och i genom-
snitt har arkivet de senaste åren ökat med drygt 165 

hyllmeter/år. Viss gallring sker varje år efter överens-
kommelse med arkivlämnarna.

2014 var det en stark dominans på arkivmaterial 
från organisationer och företag i Örebro kommun. 
61 % av det registrerade kom därifrån, följt av läns-
täckande verksamheter, 21 % och organisationer eller 
företag utanför Örebro län 9 %.

När det gäller det inkommande materialet volym-
mässigt och ur kategorisynpunkt så dominerar hand-
lingarna från företagen med 67 %. Därefter kommer 
de som benämns kulturella organisationer 16 % följt 
av övriga organisationer med 8 %.

Den största leveransen från företagssidan utgjordes 
av arkivet från Stoneridge Electronics AB (157,99 
hm). Örebro läns tandläkarförening var den största 
leveransen bland organisationerna (5,33 hm).

Spännvidden i materialet är som vanligt stor och 
här är ett axplock av levererade arkiv från de 206 
leveranserna: Axel Gissléns personarkiv, E W Törn-
bloms konditori i Kopparberg, fängelsepastor Olle 
Ericssons brevsamling, Klaessons Möbler AB, SEKO 
Telia Sonera samt Örebro flyglottakår.

Dessutom har de flesta av de nya medlemmarna 
lämnat in sina arkiv för förvaring.

Ordnings- och förteckningsarbete
Antalet förtecknade arkiv ökade dock i jämförelse 

med föregående år: 913 volymer 
(2013: 855 volymer). Dessa utgörs 
av 38 nyförtecknade arkiv med 
756 volymer (2013: 34 med 705 
volymer) och 21 kompletterade 
och genomgångna arkiv med en 
tillväxt på 157 volymer. (2013: 
19 arkiv med en tillväxt med 150 
volymer). 

Under 2014 har vi haft många besökare i vår 
forskarsal. Bland annat (ovan) Ingrid Ussher från 
University of KwaZulu-Natal i Durban, Sydafrika och 
(till höger) professor Arkady Melua från St Peters-
burg som hade sällskap av sin fru och Vadim Azbel 
från Centrum för Näringslivshistoria i Stockholm. FO
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Det mest omfattande nyförtecknade företagsarkivet 
under 2014 var Klaessons Möbler AB med 240 voly-
mer och på föreningssidan KFUK-KFUM Örebro-
Värmlands scoutdistrikt med 17 volymer. 

Det är en stor diskrepans mellan antalet ordnade 
arkiv och antalet leveranser, det märks tydligt då 
Arkivet har en tjänst mindre mot tidigare 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 
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 17.00-20.00 samt sista 
lördagen i månaden mellan 10-14. Endast under 
sommaren har arkivet något kortare öppettider. Och 
återigen har antalet besökare ökat.

I ArkivCentrums forskarsals besöksliggare har un-
der 2014 noterats 798 forskarbesök, en liten ökning 
från föregående år (2013: 783) och antalet framtagna 
volymer har varit 1 504 (2013: 1 362).

Ett antal gruppbesök har också avlagts på Arkiv-
Centrum under året. 122 grupper (2013: 109) omfat-
tande 2 695 personer (2013: 2 225) besökte arkivet. 
Därutöver har ArkivCentrum mottagit 643 besök 
som inte avsett forskarsalen (2013: 657). 

Sammantaget blir under 2014 antalet besök till 
arkivet 4 136 (2013: 3 665). 766 förfrågningar har 
besvarats (2013: 803).

Besökarna har varit många under året och det är 
glädjande att så många som 4 136 personer har varit 
på arkivet. Det visar att arkivets tjänster efterfrågas.

Forskning
Arkivets omfattande källmaterial används fortlöpan-
de av olika slags forskare: fritidsforskare, studenter 
och akademiska forskare. Vi känner till följande skrif-
ter och uppsatser som är helt eller delvis baserade på 
källmaterial från ArkivCentrum och som har lagts 
fram under 2014:

Alsarve, Daniel: I ständig strävan efter fram-
gång? Föreningsdemokratins innehåll och villkor i Öre-

bro Sportklubb 1908-89. Doktorsavhandling. Örebro 
Studies in History 15, Örebro universitet 2014.

Alvarsson, Jan-Åke (red): Svenskt frikyrko-
lexikon. Sveriges Frikyrkosamråd och Bokförlaget 
Atlantis 2014.

Blomstrand, Inga: Arbetsterapi lokalt mot 
globalt. Örebro län under 1950-talet. Örebro 2014.

Brage, Per & Johansson, Katarina: 
»Johannes Larsson Authén – en dalsländsk dövprofil.« 
I Häradsbladet nr 1/2014. Dals Långed 2014.

Freding, Mats: Industrijärnvägar i Dalarna. 
Svenska Järnvägsklubben 2014.

Furumark, Erik: Röd offentlighet. Exemplet Öre-
bro. Örebro 2014.

Malmer, Elin: Hemmet vid nationens skola. 
Väckelsekristendom, värnplikt och soldatmission, ca 
1900–1920. Stockholm Studies in History 98. Dok-
torsavhandling i historia vid Stockholms universitet 
2013.

Vi har anledning att tro att det finns en hel del övriga 
arbeten som inte har kommit till vår kännedom, 
då vi har haft många forskare från universitet och 
högskolor.

Den 
23 maj 
2014 
dispu-
terade 
Daniel 
Alsarve 
med sin 
doktorsav-
handling.  
Efter att ha 
spenderat 
många 
timmar med 
ÖSK:s ma-
terial i Arkiv-
Centrums 
forskarsal.
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Antalet forskande gymnasieelever har ökat kraftigt 
under de senaste åren, de flesta kommer från Rud-
becksskolan, Karolinska skolan, Rytmus gymnasium 
och Plusgymnasiet i Örebro. De har under 2014 
framför allt arbetat med minnesberättelser och med 
äldre tidningslägg. De har dessutom använt sig av 
material från bland annat Varuhuset Härold, Örebro 
kexfabrik, mejeriföreningar och Helgelseförbundet.

Dessutom har arkivet ett allt större antal forskare 
från högskolor och universitet utanför vårt eget län. 
Under 2014 har arkivet haft besök av studenter och 
forskare från Göteborgs universitet, Linnéuniversite-
tet, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Umeå 
universitet, Uppsala universitet samt Ludwig-Maxi-
milians Universität i München.

Arkivet har också haft ett stort antal övriga forskare 
och besökare från olika delar av landet. Vi har även 
haft besök från Ryssland, Sydafrika och USA.

Utåtriktad verksamhet
Egna arrangemang
Den 23 januari arrangerades på ArkivCentrum den 
traditionella hindersmässoföreläsningen i samarbete 
med Lokalhistoriska sällskapet. Journalisten och 
författaren John Chrispinsson föreläste under rub-
riken ”den glömda historien” som handlade om de 
områden som på den östra sidan av Östersjön under 
lång tid varit en del av det svenska riket. 126 personer 
åhörde det uppskattade föredraget. 

Under året hölls ett antal eftermiddagsföreläs-
ningar. Först ut den 28 februari var Martin Dyfver-
man som kallade sin föreläsning för ”Med mikrofon 
och nyfikenhet” och handlade om hans uppdrag för 
Sveriges Radio i och utanför länet. Den 11 april hette 
föredraget ”En tröstlös poet föds i Örebro” och hand-
lade om författaren Jeremias i Tröstlösa. Journalisten 
Dixie Ericson föreläste om honom. Den 26 september 
berättade Torbjörn Wall om ett företag, med anknyt-
ning både till Mosås och Amerika, under rubriken 
”Dirigold, historien om en gyllene legering och män-
niskorna omkring den”. Den 24 oktober berättade 
Lennart Alm och visade bilder om hur livet såg ut i 

Två av de mest besökta föreläsningarna under 
2014 var John Chrispinssons Hindersmässo-
föreläsning (lilla bilden), och Lennart Alms före-
läsning om Örebro 1945 (stora bilden).
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Örebro vid andra världskrigets slutskede. Den 28 no-
vember föreläste Elin Kullingsjö om hur kristen mis-
sion har bedrivits i Afrika av de tre svenska samfund 
som idag utgör Evangeliska Frikyrkan. Detta gjorde 
hon under rubriken ”I ord och handling”. Samman-
lagt 280 personer lyssnade på dessa föreläsningar.

Den 19 mars föreläste doktoranden vid Uppsala 
universitet Mats Larsson under rubriken ”Före sin 
tid i sin samtid” som handlade om Askers jungfru-
förening under åren 1865-1903. Det var en kvinno-
förening inom Askers baptistförsamling. 24 personer 
åhörde föreläsningen.

Den 9 april och den 19 november höll Yvonne Berg-
man och Håkan Henriksson en kurs i ”Ordning och 
reda” för arkivets medlemsorganisationer och sam-
manlagt 21 personer deltog.

Den 8 oktober föreläste Daniel Alsarve kring sin 
avhandling ”Förening och demokratin i förändring – 
exemplet Örebro sportklubb 1908-1989”. 15 personer 
åhörde detta och det var i samarbete med Lokalhis-
toriska sällskapet i Örebro län.

Den 9 oktober föreläste fil dr Anders Trumberg, 
strategisk planerare vid Örebro kommun, om ”Barn-
fattigdom i Norden”. En föreläsning i samarbete med 
Föreningen Norden Örebro och 30 personer lyssnade 
på föredraget.

Den 6 november föreläste historikern Ingemar Lin-
daräng om ”Beginer – en medeltida och nutida kvin-
norörelse”. En föreläsning i samarbete med Riseberga 
Rediviva och 35 personer deltog.

Den 8 november: Arki-
vens dag se nedan.

Den 3 december föreläste 
professor Sture Eriksson om 
uppfinnaren Jonas Wen-
ström, en av Sveriges mest 
geniala uppfinnare som 
bodde större delen av sitt 
liv i Örebro. 55 personer 
åhörde detta och det var 
ett samarrangemang med 
Lokalhistoriska sällskapet i 
Örebro län.

Arkivens dag
Lördagen den 8 november arrangerades Arkivens 
dag och 2014 års gemensamma tema för arkiven i 
landet var ”Orostider”. 

Besökarna bjöds på kaffe och kunde gå en tipspro-
menad och lyssna på två föreläsningar under dagen. 
Sören Klingnéus var först ut med sin föreläsning om 
Örebro gevärsfaktori där han berättade om vapen-
tillverkningen under Sveriges stormaktstid och hur 
detta påverkade bondesamhället. 

På eftermiddagen berättade före detta utrikeskor-
respondenten Lennart Winblad bland annat om sitt 
arbete på SVT. Under sin föreläsning berörde Win-
blad många händelser som påverkat världen, allt från 
mordet på John F Kennedy och konflikten på Nord-
irland till Nelson Mandelas frigivning och Berlinmu-
rens fall. 

Arkivet hade gjort utställningsaffischer på dagens 
tema. Bland annat presenterades material ur Röda 
Korsets arkiv. 

Cirka 130 personer passade på att besöka arkivet.
Sara Gustafsson, som studerar Kulturarvsstudier 

vid Göteborgs universitet och gjorde sin praktik på 
ArkivCentrum, ansvarade för evenemanget.

Studiebesök
Under våren och hösten har Yvonne Bergman och 
Håkan Henriksson medverkat med föreläsningar på 
grundkursen i lokalhistoria i Örebro län och under 
hösten på fortsättningskursen.  

Temat för Arkivens dag var 
»Orostider«. Här poserar 

Evelyn Lauritzen och Anna 
Melander i lottauniformer 
framför vårt utställnings-

skåp om ransoneringar 
 under de båda världs-
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Liksom tidigare år har Örebro universitets studen-
ter i historia haft lektioner på arkivet, då ArkivCen-
trums material och uppslag till uppsatsämnen dis-
kuterats. 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 vik-
tigt medel för att förankra arkivets verksamhet, och 
möda läggs ner på att göra presentationerna trevliga 
och informativa. Håkan Henriksson har ansvarat 
för undervisningen för universitetets studenter om 
materialet på ArkivCentrum, liksom för gymnasie-
eleverna. Han har även haft ansvar för de flesta av de 
övriga studiebesöken.  

Under året tog ArkivCentrum emot 122 gruppbe-
sök. Några besök kan särskilt nämnas:

Den 18 februari höll kulturkonsulenterna i Örebro 
län ett möte på ArkivCentrum och Carina Seiberlich 
berättade om Arkivets pedagogiska verksamhet. 9 
personer var närvarande.

Den 6 maj samlades representanter från hembygds-
föreningar, Örebro läns museum och Örebro stadsar-
kiv till ett möte för att tillsammans med ArkivCent-
rum samtala kring samordning inför Örebro stads 
750-årsjubileum 2015. 23 personer deltog.

Den 5 september förlade Föreningen MABBAS 

(museernas arkiv-, biblioteks- och bildanställda) 
ett studiebesök på ArkivCentrum. Yvonne Bergman 
informerade om ArkivCentrums verksamhet. 14 
personer deltog.

Den 28 november hade Astrid Lindén och Clas 
Thor boksläpp av sin bok ”Författarna och staden. 
Örebro – 750 år i litteraturen”. 100 personer kom på 
detta evenemang.

Den 12 december bjöd ArkivCentrum, för femte 
året i rad, på ett gemensamt luciakaffe för personal 
från ArkivCentrum, Stadsarkivet i Örebro och Öre-
bro läns museum, 21 personer deltog.

Forskningscirkel
Den 1 mars 2012 startade en ny forskningscirkel som 
inför Örebros 750-årsjubileum kommer att ta fram 
uppgifter kring vad som hänt i Örebro från 1965 och 
framåt. Resultatet kommer att publiceras i en bok 
2015. Cirkelledare är Inger Göransson och övriga del-
tagare är: Lennart Bäck, Inga Davidsson-Friberg, Lars 
Edenskär, Bo Fransson, Maiken Mattisson och Bengt 
Rosdahl.

Lokalhistorisk kurs 
Termin två av grundkursen i lokalhistoria hölls 
under våren med 28 deltagare. Höstterminen 2014 
startade för sextonde året i rad grundkursen i lo-
kalhistoria. Nu är det 34 personer som följer kursen 
som har Yvonne Bergman och Sören Klingnéus som 

Cirkeldeltagarna som forskar kring Örebros historia under de senaste 50 åren. Från 
vänster Lars Edenskär, Bo Fransson, Maiken Mattisson, Bengt Rosdahl, Lennart Bäck och 
Inger Göransson. Inga Davidsson-Friberg saknas på bilden.
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kursledare. Dessutom startade en fortsättningskurs 
med 30 deltagare. Föreläsare på dessa kurser kommer 
bland annat från ArkivCentrum, Örebro universitet, 
Örebro stadsarkiv, Örebro läns museum och Läns-
styrelsens kulturmiljöenhet. Kurserna är ett utmärkt 
exempel på ett fruktbart samarbete mellan kultur-
arvsverksamheter i länet. Huvudman för kursen är 
Lokalhistoriska sällskapet i samarbete med Arkiv-
Centrum. 

Externa framträdanden och besök
Den 8 januari föreläste Håkan Henriksson om ko-
sackiska krigsfångar på Påvliga Johannes Paulusuni-
versitetet i Kraków.

Den 14 januari föreläste Håkan Henriksson om 
gruvpigor på Örebro filatelistförening och den 25 
februari för Sällskapet Släktforskarne i Fagersta, den 
28 februari för Örebro södra Rotaryklubb, den 8 april 
för Odd Fellows seniorer, den 24 april för Hantverks-
föreningen i Örebro samt den 4 november för Sam-
larföreningen Engelbrekt. Sammanlagt 211 personer 
lyssnade på föreläsningarna. 

Den 21 januari föreläste Håkan Henriksson om 
länets lokala historia samt om ArkivCentrums verk-
samhet i Adolfsbergs församlingshem, den 5 feb-
ruari på Anhörigcentrum i Örebro, den 10 februari 
för PRO Centrum på Södermalmshemmet, den 1 
april på Immanuelsträffen i Örebro, den 23 april på 
Klosterbacken, den 16 maj för SPF Glanshammar i 
Glanshammars bygdegård, den 21 oktober för pen-
sionerade lärare på Olaus Petri församlingshem, den 
18 november för SPRF på Olaus Petri församlings-
hem samt den 24 november för Kumla Rotaryklubb 
på Kumla hotell. Totalt 337 personer åhörde föreläs-
ningarna.

Den 5 februari föreläste Yvonne Bergman om Ar-
kivCentrums verksamhet samt om bruksförvaltare 
Muhr från Laxå bruk. Hon föreläste på Rostahem-
met för Kommunalpensionärerna och ca 90 personer 
lyssnade.

Även under 2014 har Håkan Henriksson deltagit 
i Örebro kommuns satsning ”Kulturrundan” för 
seniorer. Han har föreläst om olika ämnen och visat 
bildspel och den 12 februari var han på Angelgården, 
den 26 februari på Adolfsbergshemmet, den 26 mars 
på Vintrosahemmet, den 9 april på Varberga biblio-
tek, den 17 september på Södermalms Träffpunkt 
samt den 26 november på Brolyckan. Sammanlagt 
155 personer lyssnade på föreläsningarna.

Den 3 mars föreläste Håkan Henriksson om krigs-
fångar på Olaus Petri hembygdsförenings årsmöte i 
Betaniakyrkan, den 23 april på Katrineholms biblio-

tek, den 24 september på Skövde stadsmuseum, den 
8 november på Arkivens dag, på Västerås stadsbiblio-
tek samt den 13 november på Bornholm i samband 
med ett boksläpp på Rönne theater. Sammanlagt 255 
personer åhörde dessa föreläsningar.

Den 13 mars medverkade Carina Seiberlich på Kul-
turutbudsdagen för lärare som ägde rum på Konsert-
huset i Örebro. Hon informerade om ArkivCentrum 
och om den digitala skolsalen på Arkivets webbplats.

Den 19 mars föreläste Håkan Henriksson om Riks-
arkivets evakuering till Örebro 1713 för Svarta Örns 
Orden i Örebro och den 30 september på Lekebergs 
bibliotek. Sammanlagt lyssnade 35 personer på före-
läsningen.

Den 20 mars föreläste Håkan Henriksson om bergs-
män för NBV på Vretens kursgård med 20 närvaran-
de och den 2 december för Nora släktforskarklubb på 
Nora bibliotek med 40 deltagare.

Den 25 mars visade Håkan Henriksson lokalhisto-
risk film på Marklyckan för 25 personer.

Den 28-29 mars deltog ArkivCentrum på Bokmäs-
san på Conventum. Yvonne Bergman och Håkan 
Henriksson sålde böcker och informerade om Arkiv-
Centrums verksamhet.

Den 10 april deltog Yvonne Bergman, som sekrete-
rare, på Arkiv Västmanlands årsmöte i Västerås. 

Den 8 maj var Yvonne Bergman på Engelbrekts 
Rotaryklubb och föreläste om bruksförvaltare Muhr 
vid Laxå bruk. 20 personer lyssnade.

Den 23 augusti talade Håkan Henriksson vid Vikers 
s-förenings 90-årsjubileum med 45 personer som 
närvarade.

Den 4 oktober deltog Håkan Henriksson och Evelyn 
Lauritzen på Seniorfestivalen i Örebro. De sålde 
böcker och informerade om ArkivCentrums verk-
samhet.

Den 5-6 oktober var Birgitta Almgren, Yvonne Berg-
man, Gerd Engman och Dixie Ericson med på Pro-
motionbåten. Temat för året var näringsliv-idrott och 
Dixie Ericson föreläste om Örebro sportklubb. Ar-
kivCentrum hade ett informationsbord tillsammans 
med Arkiv Västmanland och delade ut broschyrer 
och flygblad.

Den 21 oktober föreläste Håkan Henriksson om 
bergsmän och gruvpigor på Fagersta bruksmuseum 
för 55 personer.

Den 12 november föreläste Håkan Henriksson om 
ArkivCentrums projekt ”ett syrianskt riksarkiv” på 
Folkrörelsernas Arkivförbunds höstkonferens i Upp-
sala med ett 50-tal deltagare.

Den 9 december deltog Yvonne Bergman i ett dia-
logmöte kring kulturarvet på Örebro läns museum. 
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Det var ett möte anordnat av Örebro läns landsting 
inför arbetet med den nya kulturplanen. Ett 15-tal 
personer var närvarande.

Aktstycket
Under 2014 utkom ArkivCentrums medlemstid-
ning Aktstycket med fyra nummer, varav ett innehöll 
verksamhetsberättelsen. Sommar- och julnumren 
trycktes i vardera 1 200 ex. I tidningen ges utrymme 
åt presentationer av arkivmaterial, historiska artiklar 
och annat som kan vara av intresse för läsekretsen. 
Artiklarna skrivs av personalen, men här ges också 
utrymme för gästskribenter. Aktstycket spreds under 
2014 till media samt en allt bredare krets av poli-
tiker och andra beslutsfattare som ett viktigt led i 
institutionens informations- och förankringsarbete. 
 Andreas Jeppsson har svarat för tidningens innehåll 
och utformning under året. 

Arkivets webbplats
Aktstycket kan också läsas på ArkivCentrums webb-
plats www.arkivcentrum.se och Håkan Henriksson 
har varit webbansvarig under året.  Han har utformat 
webbplatsen 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. Webbplatsen 
har dessutom ett flertal länkar till andra kultursidor. 

Arkivets webbplatser lockar många intresserade, 
det visar antalet besökare som har varit inne på 
arkivets sidor. 2014 hade arkivet 34 643 unika besök 
(2013: 50 921). Visserligen en minskning, men det 
är ändå ett bra resultat som visar vikten av att ha en 
välskött webbplats. 

Arkivets webbplats rörande folkparker och bygde-
gårdar i Örebro län www.folkpark.nu har haft 16 150 
unika besök (2013: 17 846). Webbansvarig för den 
sidan har varit Håkan Henriksson.
Arkivets Facebook-sida har skötts av Håkan Henriks-
son 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 Finland avträda en stor 
del av Karelen och över 400 000 karelare tvångsför-
flyttades till övriga delar av Finland. Ett antal av dem 

hamnade i Sverige. 
Projektet, som utförts av Riita Pyy-Ryhänen på 

halvtid, inleddes med att grundligt kartlägga relevan-
ta frågor och frågeställningar. Frågelistan, 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 upplevdes den första ofrivilliga flytten till Fin-
land och sedan den oftast frivilliga flytten till Sverige? 

Projektet inleddes med att utföraren satte sig in i 
hur tidigare intervjuprojekt bedrivits och började 
sedan grundligt kartlägga relevanta frågor och fråge-
ställningar. En omfattande frågelista togs fram som 
under projektets gång också kom att byggas på och 
arbetas om. Intervjufrågorna består av två delar. Den 
första delen handlar om Karelen och den andra om 
flytten till Sverige och om livet därefter. 

Två längre provintervjuer med finska invandrare 
gjordes till en början. Därefter har intervjuer gjorts 
med åtta personer av karelskt ursprung och en med 
ursprung från den ockuperade delen av Salla. Inter-
vjuerna gjordes vid flera tillfällen och är i allmän-
het drygt två timmar långa. Fyra av intervjuerna är 
gjorda på finska. Intervjuerna har spelats in digitalt 
och fyra av intervjuerna är dessutom utskrivna. Pro-
jektet avslutades den sista maj 2014.

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. Materialet var dock ostrukturerat och 
svåröverskådligt, speciellt för personer som inte har 
kunskaper i syriska. Detta gäller inte minst den del av 
det digitala materialet som består av avfotograferade 
kyrkliga handskrifter från ett kloster i Diyarbakir 
(Amed på syriska) i östra Turkiet. För att kunna lägga 
till grundläggande metadata till just dessa digitala 
filer (236 böcker om drygt 61 000 bildfiler) timan-
ställdes Musa Budak i februari 2013. Från januari till 
juni 2014 arbetade han heltid. 

Den äldsta handskriften är daterad till 1324, men 
de flesta är från 1600-, 1700- och 1800-talen. Hand-
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skrifterna består huvudsakligen av religiösa stan-
dardtexter som används vid olika kyrkliga högtider, 
men här och där i handskrifterna finns insprängda 
brottstycken med annan information. Först och 
främst kan det finnas anteckningar om vem som 
skrivit boken och vem eller vilka som bekostat den. 
Där finns dock ibland också andra anteckningar om 
präster, biskopar, prästvigningar, kyrkor, väderfeno-
men, krig, konflikter och epidemier. Musa Budak har 
gått igenom samtliga handskrifter men det saknas 
ännu en del metadata och det saknas även en språk-
genomgång.

Det digitala klassrummet
ArkivCentrum har skapat ett digitalt klassrum med 
ett antal arkivpedagogiska teman. Örebroregionens 
alla skolelever, oavsett ålder, ska fortsättningsvis 
kunna arbeta i skolan med primärkällor från regio-
nen. Särskild hänsyn har tagits för att möta skolans 
styrdokument, men också med tanke på läsbarhet 
och möjligheter att problematisera utifrån olika 
teman.

Skolans kursplaner betonar vikten av att eleven 
själv ska söka sig till källorna och ställa relevanta frå-
gor. I varje tema har därför ett antal olika handlingar 
valts ut för att varje elev i skolans olika stadier ska 
kunna finna lämpligt källmaterial att arbeta med. Till 
de olika temana har också lärarhandledningar utfor-
mats med tips och förslag på arbetsuppgifter.

De olika teman som hittills tagits fram är ”Från 
statare till lantarbetare” – ett tema som visar på fram-
växten av vårt välfärdssamhälle och de stora föränd-
ringar som det innebar. Tema ”Kristider i krigstider” 
fokuserar på hur vi påverkades av andra världskriget 
trots att vi stod utanför. Tema ”Sko och mode” ger 
bland annat möjlighet att stifta bekantskap med Öre-
broföretaget Härolds och hur det var att arbeta i mo-
debranschen omkring 1930-40. Tema ”Mission och 
uppror” utgår från livet som missionär i främmande 
länder under de senaste hundra åren. Många missio-
närer från Örebrotrakten har genom åren hamnat i 
politiska revolutioner, ibland med förödande utgång. 
Temat ”Ur dövhistoriska samlingar” visar hur det var 
att leva som döv förr i tiden.

Fortsatt pedagogiskt arbete
I juni anställdes arkivarien Anna Melander för att 
fortsätta arbetet med att utveckla den pedagogiska 
verksamheten. Med fokus på aktiviteter som ska vara 
för barn och av barn har dels pedagogiska manualer 
skrivits för hur man ska lägga upp studiebesök och 
dels material tagits fram för användning under själva 

studiebesöken. Under hösten har ArkivCentrum 
haft besök av högstadieelever där det nya uppläg-
get har tillämpats, justerats och utvecklats. Tanken 
har varit att aktivera och utmana eleverna, att göra 
dem delaktiga. De har inte bara fått se och känna på 
arkivhandlingar, men även fått höra bitar ur Örebro-
regionens historia. De har också själva fått prova på 
att läsa gammal handstil, att skriva med penna och 
bläck och att placera ut arkivmaterial på en tidslinje. 
De har också fått frågor att besvara med hjälp av 
arkivhandlingar. 

Att få lärare att verkligen få upp ögonen för arkiv 
som läromedel och arkivet som ett lärorikt studiebe-
sök är en utmaning och en viktig del av det fortsatta 
arbetet. Under hösten gjordes ett utskick till samtliga 
barn- och utbildningsnämnder i länet där skolor 
allt från lågstadiet upp till gymnasiet bjöds in till 
studiebesök och att ta del av vårt digitala klassrum. 
Förhoppningen är att informationen sprids vidare till 
rektorer och lärare. Vi behöver dock utveckla nya vä-
gar för att nå ut så att vi får fler skolklasser på besök 
och fler som använder vår skolresurs på nätet. 

I ArkivCentrums pedagogiska satsning har tanken 
varit att aktivera och utmana eleverna, att göra 

dem delaktiga. De har  själva fått prova på att läsa 
gammal handstil, att skriva med penna och bläck 

och att placera ut arkivmaterial på en tidslinje. 
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Studiebesök från gymnasieskolor
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. 

Digitalisering av Saxons klippsamling 
Saxons klippsamling är deponerat av Örebro stads-
bibliotek och består av ca 35 hyllmeter tidningsur-
klipp från 1910-talet och framåt. Materialet, som är 
mycket skört, är sedan tidigare uppdelat topografiskt 
med ämnen som underavdelningar. En betydande del 
är dessutom biografiskt och samlingen har nyttjats 
flitigt under årens lopp. Genom digitaliseringen kom-
mer den att bli mer tillgänglig genom att resultatet 
ska integreras med Stadsbibliotekets bibliotekskata-
log samt läggas ut på ArkivCentrums webbplats. Ett 
generöst bidrag från Samfundet Örebro stads- och 
länsbiblioteks vänner har möjliggjort projektet. 
Projektet påbörjades hösten 2012 av Niklas Holgers-
son och från november 2013 till sista september 2014 
fortsattes skanningsarbetet av Inger Forsberg Eriksson. 
Hela den biografiska delen är inskannad men en sista 
genomgång och kontroll återstår. 

Samverkan
Arboga och Arkiv Västmanland
Sedan 2011 har cheferna och arbetsutskotten från 
ArkivCentrum och Arkiv Västmanland träffats för att 
diskutera en utökad samverkan mellan de två läns-
arkiven. Från ArkivCentrum har Yvonne Bergman, 
Birgitta Almgren, Gerd Engman, Egon Harfeldt, Sören 
Klingnéus och Conny Sandberg medverkat. Diskussio-
nerna gällde samverkan kring uppdrag, projekt och 

marknadsföring. Men då båda arkivinstitutionerna 
hade behov av ytterligare arkivutrymmen så inten-
sifierades samtalen kring en gemensam arkivdepå i 
Arboga.

Beslut har tagits under året att ArkivCentrums 
depå i Fjugesta flyttas till fastigheten Gösen i Arboga. 
Den har tidigare varit Försvarsmaktens centralför-
råd. Lokalen är på många sätt en idealisk arkivdepå 
som även medger möjligheter till annan verksamhet 
såsom digitalisering, kurser och utbildningar. En bra 
dialog har förts med fastighetsägaren Sturestadens 
Fastighets AB. Under hösten skickades en ansökan 
till Boverket om ekonomiskt stöd till ombyggnation, 
beslut därifrån kommer i februari 2015 och ett posi-
tivt besked innebär en lägre hyreskostnad. Byggna-
dens namn kommer att vara Arkivcentrum Arboga.

Örebro läns landsting, Västmanlands landsting och 
Kulturrådet har under 2014 betalat ut medel för fort-
satt utredning angående en gemensam verksamhet i 
Arboga som ska vara till gagn för båda länen och för 
ArkivCentrums och Arkiv Västmanlands medlem-
mar.

I slutet av året bildades ett gemensamt bolag för de 
båda arkivinstitutionerna, Örebro-Västmanlands Ar-
kiv AB för att driva verksamheten i Arboga. Styrelsen 
består av fyra personer, de båda arkivinstitutionernas 
båda ordförande och de två cheferna.

Samarbetet har fungerat bra mellan ArkivCentrum 
och Arkiv Västmanland. Under perioden 1 april-30 
juni vikarierade Yvonne Bergman som chef för Arkiv 
Västmanland, då arkivchefen där var tjänstledig för 
en utredning. 

Föreningen Enskilda Arkiv i Mellansverige (FEAM)
FEAM startade som ett nätverk i februari 2013, det 
formaliserades till en ideell förening 2014. Med-
lemmar är de enskilda regionala arkiven i Dalarna, 
Sörmland, Värmland, Västmanland och Örebro län. 
Syftet med föreningen är att stärka och öka samar-
betet mellan de enskilda arkiven och att vid behov 
bedriva samarbetsprojekt. Yvonne Bergman är ordfö-
rande och Birgitta Almgren är suppleant i styrelsen.

Forskningsrådet för enskilda arkiv
ArkivCentrum är en del av Forskningsrådet för 
enskilda arkiv. Övriga medlemmar i Forskningsrådet 
är Arkiv Sörmland, Arkiv Västmanland, Mälardalens 
högskola, Södertörns högskola och Örebro universi-
tet. Följande personer är representanter från Örebro 
län: Yvonne Bergman, ArkivCentrum, Sören Klingné-
us, ArkivCentrum, Gunnela Björk, Örebro universitet 
samt Daniel Alsarve, Örebro universitet.
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Forskningsrådets främsta uppgift är att stärka sam-
arbetet mellan rådsmedlemmarna. ArkivCentrum 
har uppdraget att ordna med nästa konferens, men 
har inte mäktat med det under 2014.

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, bland många andra, med cheferna för 
Örebro läns museum, Örebro stadsbibliotek och 
Örebro universitetsbibliotek. Syftet med träffarna har 
varit att informera varandra om den egna verksam-
heten och diskutera gemensamma angelägenheter.

Uppdrag
Under året har Carl Magnus Lindgren förtecknat 
Klaessons Möbler AB på uppdrag av Lekebergs kom-
mun. Han har även haft ordnings- och gallringsupp-
drag åt Stoneridge Electronics AB.

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 arkivhand-
lingar. Sedan 1 september 2004 har organisationen 

sitt kansli på ArkivCentrum och sköts av arkivets 
personal med Yvonne Bergman som ansvarig. Håkan 
Henriksson sköter arkivförbundets webbplats. 

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

Kommuninvest i Sverige AB
ArkivCentrum och Kommuninvest i Sverige AB har 
under ett antal år haft ett avtal för förtecknande av 
Kommuninvests arkiv. Under året har Andreas Jepps-
son arbetat med det. Uppdraget går ut på att i Kom-
muninvests lokaler i Örebro ordna och förteckna 
handlingar från bolagets 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.

Under året levererades ett stort material från Klaessons Möbler AB som hade sin verksamhet i Fjugesta. 
Carl Magnus Lindgren har jobbat med att förteckna arkivet.
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Under perioden mars till augusti arbetade Andreas 
Jeppsson även som registrator, då Kommuninvests 
registrator slutade och man behövde någon som tog 
hand om dessa uppgifter till dess att en ny anställts. 

Ekonomi
Örebro läns landsting är av stor betydelse för Arkiv-
Centrums verksamhet då det är den störste bidrags-
givaren och 2014 stod för 50 % av arkivets driftsme-
del. I detta ingår två generösa projektbidrag, 200 000 
kr till samverkansprojektet med Arkiv Västmanland 
och 200 000 kr till att vidareutveckla pedagogisk 
verksamhet på ArkivCentrum.

Statens del när det gäller finansieringen av arkivets 
kostnader under året var 17 % och i det ingår ersätt-
ningar från Arbetsförmedlingen. Örebro kommuns 
bidrag är viktigt, men kraftigt underdimensionerat. 
Det motsvarar endast 5 % av omsättningen. 

I övrigt låg den egna finansieringsgraden på hela 
28 % och i detta ingår medlems- och hyllavgifterna. 
Den ekonomiska insats som arkivets egna medlems-
organisationer står för är helt avgörande för arkivets 
finansiella ställning och en av grundpelarna i verk-
samheten. Under 2014 var medlemsintäkterna sam-
mantaget 929 324 kr. 

ArkivCentrums ekonomi har varit skakig under 
ett flertal år och stora besparingar har gjorts. En 
tjänst har redan dragits in och det kommer att vara 
svårigheter att fullt ut finansiera en av de nuvarande 

tjänsterna. 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 och arbetet med utåtriktad 
och pedagogisk verksamhet så minskar utrymmet för 
att utföra uppdrag. Det blir en Moment 22-situation. 

Trots detta ser ArkivCentrum med tillförsikt på 
framtiden.

Årets verksamhet har genererat ett underskott på 
14 454 kr. För detaljer i ekonomin hänvisas till sepa-
rat redovisning.

Verksamhetsplan 2015-2017

•	 Materialet i Fjugestadepån flyttas till Arboga
•	 En hållbar utveckling skapas för Arkivcen-

trum Arboga tillsammans med Arkiv Väst-
manland

•	 En plattform för ökad digital tillgänglighet 
 skapas

•	 Kontakten med skolorna utvecklas vidare
•	 Arbetet med interkulturell verksamhet fort-

sätter
•	 Kontakten med vård och omsorg fördjupas
•	 Dövas historia synliggörs
•	 Samarbetet inom ABM-sektorn fortsätter

Under Kulturnatten 
den 28 november var 
det mingel och bok-
släpp på ArkivCent-
rum. Clas Thor och 
Astrid Lindén släppte 
boken »Författarna 
och staden. Örebro – 
750 år i litteraturen«.FO
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