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ArkivCentrums årsmöte hölls 2015 på Alléskolan 
i Hallsberg. Mötesordförande var Hans Karlsson, 

styrelseordförande i Örebro läns museum.

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 803 företag från 1500-talet och framåt utgörande 
3 333 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 4 925 
föreningar samlade på 2 289 hyllmeter.

På arkivet förvaras 313 övriga arkiv, stiftelser och 
personarkiv, totalt 300 hyllmeter.

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

Sammanlagt är ArkivCentrum Örebro län en min-
nesbank för 6 041 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 arkivor-
ganisationerna Folkrörelsernas arkiv i Örebro län och 
Örebro läns Företagsarkiv. Men institutionens his-
toria startar med Folkrörelsearkivets bildande 1969 
följt av Företagsarkivets 1977.

Arkivet är medlem i Arbetarnas kulturhistoriska 
sällskap, Folkrörelsernas arkivförbund (FA), Fören-
ingen Bergslagsarkiv, Föreningen Enskilda arkiv i 
Mellansverige (FEAM), Föreningen för folkbildnings-
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forskning, Föreningen för arkiv- och informations-
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 2015
Den 15 april höll arkivet sitt årsmöte på Alléskolan i 
Hallsberg. 54 personer var närvarande och efter mö-
tet uppträdde Hallsbergskören ”3 nycklar”. 

Arkivets styrelse
Arbetsutskott
Ordförande  Birgitta Almgren, 
   Konstfrämjandet Bergslagen
Vice ordförande Gerd Engman, 
   Neuroförbundet Örebro län
Sekreterare  Yvonne Bergman arkivchef,   
   adjungerad
Kassör   Egon Harfeldt, adjungerad 
Ledamot  Conny Sandberg, 
   Örebro läns hembygdsförbund

Övriga
Lise-Lotte Alm, Svensk Handel Örebro köpmän
Gunnela Björk, Örebro Universitet
Ann-Charlotte Dalin, Kommuninvest Sverige AB
Dixie Eriksson, ÖSK Alliansen
Staffan Fors, Stiftelsen Kungliga Gyttjebad och 
Brunnsanstalten Loka
Göran Janzon, Evangeliska Frikyrkan
Sören Klingnéus, Lokalhistoriska sällskapet i Örebro 
län
Inger Lindquist, Handelskammaren Mälardalen
Hans Lundell, Karlskoga bibliotek
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
Rikard Åslund, Region Örebro län

Revisorer
Ordinarie
Ulf Marcusson, Region Örebro läns chefsförenings 
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 fyra sammanträden.

Medlemmar
Vid årets slut hade arkivet 656 medlemmar, varav 114 
är enskilda medlemmar. 10 organisationer och 11 
personer har tillkommit under året. 18 organisationer 
och 3 företag har avförts som medlemmar, de flesta 
på grund av nedläggning av verksamheten. Dessutom 
har 3 enskilda personer avslutat sitt medlemskap.

Året innan hade ArkivCentrum 659 medlemmar, 
varav 106 var enskilda medlemmar. 

Nya medlemmar
Boföreningen Vildsvinet kooperativ hyresrätts-
förening (Örebro)
Brf Stallmästaren (Örebro)
Föreningen Hälsobro (Örebro)
Glanshammars blåbandsförening
Lindholmens Vänner (Örebro)
Skebäcks Varfsförening (Örebro)
SPF Seniorerna Lerbäck
Stora Mellösa Sockenallmänning
Svenska Bouvierklubben
Örebro läns Journalistseniorer

Dessutom har 11 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 
yta på 180 kvadratmeter. 

Arkivet har utrymmesproblem, magasinen i Örebro 
och depån i Fjugesta är i det närmaste fyllda. I början 
av 2016 ersätts depån i Fjugesta av en gemensam 
depå i Arboga tillsammans med Arkiv Västmanland. 
Se nedan under rubriken Arboga och Arkiv Väst-
manland.
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Personal 
Tillsvidareanställda
Yvonne Bergman är arkivchef och har arbetat heltid 
under 2015. 

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 webbplatsen 
för ArkivCentrum www.arkivcentrum.se, Folkrörel-
sernas Arkivförbunds webbplats www.faf.nu samt 
Lokalhistoriska sällskapets webbplats www.lokalhis-
toriska.se.  Han anlitas i stor utsträckning som förelä-
sare 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 även haft ansvar för Arkivets face-
book-sida tillsammans med Håkan Henriksson. Han 
har även arbetat med uppdrag.

Ingemar Karlsson är arkivassistent och arbetar 50 %. 
Han bemannar Nora Bergslags järnvägsarkiv i Nora.

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 föräldraledig 
fram till 1 november och därefter arbetat 40 %.

Övrigt anställda
Bo Fransson har varit timanställd för förteckningsar-
bete under året och han var redaktör för boken ”50 år 
i Örebro 1965-2015”.

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 arkivpeda-
gogiska verksamheten. Under november och decem-
ber har hon arbetat 60 %. Hon har också arbetat med 
uppdrag.

Kenneth Nyman är arkivarie och har varit anställd 
på heltid från 9 juni 2014 för att arbeta med förteck-
ningsprojekt, han fortsatte med detta till 28 februari. 
Därefter har han varit timanställd under maj-decem-
ber.

Praktikanter
Riita Pyy Ryhänen var praktikant under mars-juli och 
arbetade med det finska intervjuprojektet. 

Jens Söderberg har varit praktikant från 20 april och 
året ut. Hans praktikperiod fortsätter under 2016. 
Han har huvudsakligen arbetat med digitalisering.

Representation
Yvonne Bergman är kassör i Folkrörelsernas Arkiv-
förbund och har ingått i arkivförbundets utvecklings-
grupp. Hon är även styrelseledamot i Näringslivsarki-
vens förening, vice ordförande i Näringslivsarkivens 
stödfond och ordförande för FEAM (Föreningen för 
enskilda arkiv i Mellansverige). Hon är vice ordföran-
de för Örebro läns- och stadsbiblioteks vänner samt 
kassör i Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län.

Håkan Henriksson är kassör i Föreningen Bergs-
lagsarkiv och är redaktör för årsboken Bergslagshis-
toria. 

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 januari deltog Carl Magnus Lindgren på ett 
dialogmöte om kultur och teckenspråk anordnad av 
Region Örebro län.

Den 24 februari deltog Yvonne Bergman i en kurs i 

Den 29 maj var Håkan Henriksson på invigningen av 
minnesmonumentet i Varberga till minne av folkmordet 
1915 i Osmanska riket. 
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”arbetsgivarens verktygslåda” anordnad i Örebro av 
IDEA.

Den 13 mars deltog Evelyn Lauritzen i en kurs om 
tjänstepensioner anordnad i Stockholm av Alecta.

Den 13 maj var Carl Magnus Lindgren på ett dia-
logmöte angående Örebro som teckenspråksstad.

Den 19 maj deltog Yvonne Bergman i Länsarki-
varieföreningens årsmöte och konferens i Umeå 
och den 20-21 maj var Yvonne Bergman och Gerd 
Engman i Umeå på Folkrörelsernas arkivförbunds 
och Näringslivsarkivens förenings årsmöten och 
konferens.

Den 27 maj hölls Föreningen Bergslagsarkivs 
årsmöte i Rättvik. Bo Fransson, Håkan Henriksson, 
Ingemar Karlsson, Evelyn Lauritzen, Anna Melander 
och Kenneth Nyman deltog från ArkivCentrum.

Den 29 maj var Håkan Henriksson på invigningen 
av minnesmonumentet i Varberga till minne av 
folkmordet 1915 i Osmanska riket. Landshövding 
Maria Larsson och kommunfullmäktiges ordförande 
Agneta Blom invigningstalade.

Den 10-11 juni var Yvonne Bergman på en konfe-
rens på Stockholms stadsarkiv anordnad av Samar-
betsrådet för enskilda arkiv vid Riksarkivet.

Den 10-11 september var Yvonne Bergman och 
Conny Sandberg på Arlanda på en konferens an-
ordnad av Länsarkivarieföreningen 
och Kulturrådet. Även 
kulturchefen Rikard 
Åslund och vice ordfö-
randen i Fokusnämnd 
för kultur, bildning och 
ideell sektor Ia Malm-
qvist deltog från Region 
Örebro län.

Den 7-8 oktober var 
Håkan Henriksson på 
Näringslivsarkivens för-
enings höstkonferens i Ronneby som tog upp ämnen 
som sociala medier och arkivpedagogik.

Den 10-11 oktober deltog Carl Magnus Lindgren 
i Sveriges Dövhistoriska sällskaps seminarium i Vä-
nersborg.

Den 3 november deltog Håkan Henriksson, Ingemar 
Karlsson och Carl Magnus Lindgren i Föreningen 
Bergslagsarkivs seminarium i Fagersta som hade 
temat ”Transporter i Bergslagen”.

Den 18-19 november var Yvonne Bergman på Folk-
rörelsernas arkivförbunds höstkonferens i Kalmar. 

Den 16 december var större delen av personalen på 
invigningen av Regionarkivet i Örebro.

Leveranser 
Under 2015 registrerades 292 (2014: 206) leveran-
ser med en sammanlagd volym på 88,42 hyllmeter 
(2014: 306,58). Det är alltså en kraftig volymmässig 
minskning i jämförelse med föregående år beroende 
på att ArkivCentrum har avvaktat med att ta emot 
stora leveranser då det är trångt i depåerna. I ge-
nomsnitt har arkivet de senaste åren ökat med drygt 
165 hyllmeter/år. Viss gallring sker varje år efter 
överenskommelse med arkivlämnarna.

2015 var det en stark dominans på arkivmaterial 
från organisationer och företag i Örebro kommun. 
73  % av det registrerade kom därifrån, följt av riks-
täckande organisationer eller företag utanför Örebro 
län med 10 % och länstäckande verksamheter med 
8 %.

När det gäller det inkommande materialet volym-
mässigt och ur kategorisynpunkt så dominerar hand-
lingarna från företagen med 27 %. Därefter kommer 
de som benämns övriga  organisationer 26 % följt av 
politiska organisationer med 20 %.

Den största leveransen från företagssidan utgjordes 
av arkivet från APeL AB (6,81 hm). Dövas Förening i 
Örebro län var den största leveransen bland organi-
sationerna (6,56 hm).

Spännvidden i mate-
rialet är som vanligt stor 
och här är ett axplock av 
levererade arkiv från de 
265 leveranserna: A.P. 
Kjellgrens Brödfabrik AB 
(APK), Folkorkestern 
Lyrans notsamling, Hel-
mut Röhnisch person-
arkiv, Kägleholms byg-
degårdsförening, RFSL 

(Örebro), Royal varuhus samt 
Socialdemokratiska kommunalrådskansliet i Örebro.

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

Ordnings- och förteckningsarbete
Antalet förtecknade arkiv minskade kraftigt i jäm-
förelse med föregående år: 410 volymer (2014: 913 
volymer). Dessa utgörs av 20 nyförtecknade arkiv 
med 302 volymer (2014: 38 med 756 volymer) och 
13 kompletterade och genomgångna arkiv med en 
tillväxt på 108 volymer. (2014: 21 arkiv med en till-
växt med 157 volymer). 

Det mest omfattande nyförtecknade arkivet bland 
organisationerna var Örebro dövas ungdomsklubb 
med 42 volymer. Inga företagsarkiv nyförtecknades, 
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men Stoneridge Electronics AB kompletterades med 
flest volymer, 54. Bertil Carlssons samling, Ljusnars-
berg nyförtecknades med 188 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. 
Antalet besökare har i förhållande till föregående år 
minskat något.

I ArkivCentrums forskarsals besöksliggare har un-
der 2015 noterats 927 forskarbesök, en större ökning 
från föregående år (2014: 789) och antalet framtagna 
volymer har varit många fler, 1 928 (2014: 1 504).

Ett antal gruppbesök har också avlagts på Arkiv-
Centrum under året. 117 grupper (2014: 122) omfat-
tande 2 393 personer (2014: 2 695) besökte arkivet. 
Därutöver har ArkivCentrum mottagit 735 besök 
som inte avsett forskarsalen (2014: 643). 

Sammantaget blir under 2015 antalet besök till 
arkivet 4 055 (2014: 4 136). 613 förfrågningar har 
besvarats (2014: 766).

Besökarna har varit många under året och det är 
glädjande att så många som 4 055 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 2015:

Fransson, Bo E.I. (red): 50 år i Örebro 1965–
2015. ArkivCentrum Örebro län 2015.

Jaldung, Håkan: Aspa Järnvägar. Smalspår, 
trallspår och hästbanor under 100 år. 2015.

Janzon, Bode: »Bandynordism och turnétrevare 
till Sovjet. Svenska klubblag i väster- och österled un-
der 1930-talet.« I: Bergslagshistoria 2014. Föreningen 
Bergslagsarkiv 2015.

Janzon, Göran: Minne och framtid – en liten 
handbok om dokumentation i mission. MI-rapport 
nummer 5. Missionsinstitutet, Örebro 2015.

Lindén, Astrid & Thor, Clas: Författarna 
och staden. Örebro – 750 år i litteraturen. Thor Media 
2014.

Strömberg, Thord: Makt och medborgare. 
Örebro under 1900-talet. Örebro universitet 2015.

Dessutom bidrog ArkivCentrum med filmer, foto-
grafier och fakta till filmen Tid Örebro, en film som 
togs fram av Takeoff AB med anledning av Örebros 
750-årsfirande.

ArkivCentrum bistod även med visst underlag i 
form av fotografier, föremål och faktauppgifter till 
Örebro läns museums utställning ”Vi blir Örebro”, 
även den med anledning av Örebros 750-årsfirande.

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

Antalet forskande gymnasieelever som kommer en-
skilt för att skriva en uppsats har ökat kraftigt under 
de senaste åren, de flesta kommer från Rudbeckssko-
lan och Rytmus gymnasium i Örebro. De har under 
2015 framför allt arbetat med äldre tidningslägg, 
studerat partiprogram och använt sig av material från 
bland annat ÖSK, Svenska Skifferoljeaktiebolaget och 
Stjärnparaden.

Dessutom har arkivet ett allt större antal forskare 
från högskolor och universitet utanför vårt eget län. 
Under 2015 har arkivet haft besök av studenter och 
forskare från Göteborgs universitet, Stockholms uni-
versitet och Uppsala universitet. 

Arkivet har också haft ett stort antal övriga forskare 
och besökare från olika delar av landet. 

Nora Bergslags Järnvägsarkiv
1 januari 2015 tog ArkivCentrum över ansvaret för 
NBJ-arkivet som finns på stationsområdet i Nora. 
Arkivet, som sedan 1987 är inlånat från Riksarkivet, 
innehåller drygt 250 hyllmeter handlingar från Nora 
bergslags järnväg (NBJ) samt ett flertal av dess före-
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gångare såsom Nora-Ervalla Järnväg, Nora-Karlskoga 
Järnväg och Vikern-Möckelns järnväg. 
Under året hade arkivet 300 besök och 150 telefon-
förfrågningar.

NBJ-arkivets öppettider är onsdag-torsdag 13.00–
16.30 och första torsdagen i månaden kvällsöppet till 
20.00. NBJ-arkivet sköts av Ingemar Karlsson. 

Utåtriktad verksamhet
Egna arrangemang
Den 22 januari var ArkivCentrum platsen för släppet 
av boken ”Jan och Nordens frihet – en svensk frivillig 
i Finland och Norge”. 18 personer, även från riksmed-
ia, fanns på plats för att träffa örebroaren Jan Daniel-
sen, 97 år, som fått sin unika historia nedtecknad av 
militärhistorikern Lars Gyllenhaal. Lars Gyllenhaal 
återkom den 8 april och föreläste kring boken med 
52 personer närvarande.

Den 29 januari arrangerades på ArkivCentrum den 
traditionella hindersmässoföreläsningen i samarbete 
med Lokalhistoriska sällskapet. Journalisten och 
författaren Maja Hagerman föreläste om rasbiologen 
Herman Lundborg. 95 personer åhörde det uppskat-
tade föredraget. 

Den 9 april höll Yvonne Bergman och Håkan 
Henriksson en kurs i ”Ordning och reda” för arkivets 
medlemsorganisationer och 13 personer deltog.

Under året hölls ett antal eftermiddagsföreläsning-
ar. Först ut den 24 april var läraren Christer Blohm 
från Rudbecksskolan som föreläste om ”Teknis, 
skolan som fick Sverige att rulla och rulla lätt”. Den 
25 september visade Bo Fransson en film om Wadkö-

ping 50 år. Den 6 november föreläste Göran Henrik-
son om ”Mällsingarna som cyklade till Rom”. Och 
slutligen den 27 november berättade Rune Bergstedt 
om järnvägens historia kring Nora.  Sammanlagt 225 
personer lyssnade på dessa föreläsningar.

Den 6 juni var det boksläpp och presskonferens av 
boken ”50 år i Örebro”.

Den 6 oktober föreläste universitetslektorn Thord 
Strömberg om ”makt och medborgare i Örebro”. 95 
personer åhörde föreläsningen. Det var ett samar-
rangemang med Lokalhistoriska sällskapet.

I samarbete med föreningen Riseberga Rediviva 
hölls den 14 oktober en föreläsning om ”Drottning 
Margaretas historia” av författaren Margareta Skantze 
med 50 personer närvarande.

Den 20 oktober föreläste Merja Polet från Örebro 
kommun under rubriken ”Örebro – ett finskt förvalt-
ningsområde. Vad innebär det?”. Det var ett samar-
rangemang med Föreningen Norden i Örebro och 9 
personer lyssnade på det.

Den 14 november: Arkivens dag se nedan.

Några av de föreläsare som gästade ArkivCentrum under 2015. Lars Gyllenhaal, Maja Hagerman och Thord Strömberg
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Arkivens dag
Lördagen den 14 november var det traditionsenligt 
dags för Arkivens dag, temat var i år ”Gränslöst”. På 
ArkivCentrum bjöds det på utställningar, en föreläs-
ning och tipspromenad. 

I utställningen lyftes bland annat syrianernas 
historia fram. Under 1960- och 1970-talen kom det 
många syrianer till Sverige och Örebro och de är nu 
etablerade och har blivit en del av Sveriges och Öre-
bros historia. En annan del av utställningen visade 
genom historiska kartor hur Örebro stad växt genom 
tiderna och hur stadens gränser ständigt utökats från 
medeltiden och fram till 1900-talet. Utställningen 
visade även hur Oscar Lindholm från Aspa i mitten 
av 1800-talet reste från Sverige till Afrika och hur 
man genom brev och dagboksanteckningar kunde 
följa hans äventyr. 

Utställningarna kommer att hänga  kvar i lokalerna 
fram till nästa Arkivens dag. 

Historikern Maria Småberg från Lunds universitet 
föreläste om missionären Alma Johansson och hen-
nes arbete med att hjälpa flyktingar efter Folkmordet 
1915. Under dagen så besöktes vi av dryga hundrata-
let besökare.

Tipspromenaden var som vanligt både uppskattad 
och svår. 

Studiebesök
Under våren föreläste Håkan Henriksson på grund-
kursen i lokalhistoria och under hösten föreläste han 
på litteraturkursen. Bo Fransson föreläste på fortsätt-
ningskursen i lokalhistoria.

Liksom tidigare år har 
Örebro universitets studen-
ter 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, studie-
cirklar och föreningar anlitat 
arkivet under året.

 De visningar och presenta-
tioner som genomförs i sam-
band med studiebesök och 
möten är ett viktigt medel 
för att förankra arkivets 
verksamhet, och möda läggs 

ner på att göra presentationerna trevliga och infor-
mativa. Håkan Henriksson har ansvarat för undervis-
ningen för universitetets studenter om materialet på 
ArkivCentrum, liksom för gymnasieeleverna. Han 
har även haft ansvar för de flesta av de övriga studie-
besöken.  

Under året tog ArkivCentrum emot 117 gruppbe-
sök. Några besök kan särskilt nämnas:

Den 10 februari hade Sveriges Hembygdsförbund 
en ordförandeträff i ArkivCentrums lokaler. Conny 
Sandberg var värd för mötet.

Den 26 mars kom landsarkivarien Anna-Karin 
Hermodsson från Uppsala landsarkiv på besök.

Den 27 mars förlade Bengt Storbacka ett längre be-
sök på ArkivCentrum. Han är ordförande för Fokus-
nämnden för kultur, bildning och ideella sektorn på 
Region Örebro län.

Den 17 april kom fyra representanter från Døve-
historisk Selskab i Köpenhamn på studiebesök. Carl 
Magnus Lindgren var värd.

Den 2 september kom åtta personer från Karl-
stads kommunarkiv på studiebesök och dagen därpå 
förlade TAM-arkivs styrelse (Stockholm) ett möte på 
ArkivCentrum och kombinerade det med ett studie-
besök.

Den 14 december bjöd ArkivCentrum, för sjätte 
året i rad, på ett gemensamt Luciakaffe för personal 
från ArkivCentrum, Stadsarkivet i Örebro och Öre-
bro läns museum. Denna gång deltog även personal 
från Kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen. Som van-
ligt blev det också en tipspromenad kring vad som 
hänt i världen under året. 30 personer deltog.

Maria Småberg från Lunds universitet föreläste på 
Arkivens dag.
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Forskningscirkel
Den 1 mars 2012 startade en ny forskningscirkel 
som inför Örebros 750-årsjubileum skulle ta fram 
uppgifter kring vad som hänt i Örebro från 1965 och 
framåt. Resultatet blev en bok ”50 år i Örebro”. Den 
6 juni var det boksläpp och presskonferens kring 
boken. Cirkelledare har varit Inger Göransson och 

övriga deltagare: Lennart Bäck, Inga Davidsson-Fri-
berg, Lars Edenskär, Bo Fransson, Maiken Mattisson 
och Bengt Rosdahl. Bo Fransson har varit redaktör 
för boken.

Lokalhistoriska kurser
Termin två av grundkursen i lokalhistoria hölls 
under våren med 34 deltagare och även termin 2 
av fortsättningskursen i lokalhistoria hölls då och 
med 35 deltagare. Yvonne Bergman och Sören Kling-
néus har varit kursledare. Föreläsare på dessa kurser 
kommer bland annat från ArkivCentrum, Örebro 
universitet, Örebro stadsarkiv, Örebro läns museum 
och Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Kurserna är ett 
utmärkt exempel på ett fruktbart samarbete mel-
lan kulturarvsverksamheter i länet. Huvudman för 
kursen är Lokalhistoriska sällskapet i samarbete med 
ArkivCentrum. 

Litteraturhistorisk kurs
Höstterminen 2015 startade en litteraturhistorisk 
kurs om författarskap från Örebro län. Den ges för 
första gången och har 45 deltagare. Kursen bygger 
på boken ”Författarna och staden Örebro – 750 år i 
litteraturen” skriven av Astrid Lindén och Clas Thor. 
Kursledare är Yvonne Bergman och Sten Wistrand 
från Örebro universitet. Föreläsare under hösten har 
varit Martin Dyfverman, Håkan Henriksson, Lennart 
Jörälv, Anne-Marie Lenander, Astrid Lindén, Lars 
B Stenström, Clas Thor och Sten Wistrand. Kursen 

ges av ArkivCentrum i 
samarbete med Örebro 
stads- och länsbiblioteks 
vänner och Lokalhisto-
riska sällskapet i Örebro 
län.

Externa fram  tr ä-         
d a n den och besök
Den 15 januari före-
läste Håkan Henriks-
son om gruvpigor för 
Kilsbergsbygdens SPF, 
den 11 mars för ABF i 
Storå, den 21 april för 
Eklundaveteranerna 
och den 22 november 
för Vasselhyttans hem-
bygdsförening. Sam-
manlagt 145 personer 
lyssnade på föreläsning-
arna.

Den 26 mars kom landsarkivarien Anna-Karin 
Hermodsson från Uppsala landsarkiv på besök.

Den 17 april kom fyra representanter från Døvehistorisk 
Selskab i Köpenhamn på studiebesök.
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Den 5 februari föreläste Håkan Henriksson om 
ArkivCentrum för Bostadsrättsföreningen Stallmäs-
taren. 25 personer var närvarande.

Även under 2015 har Håkan Henriksson delta-
git i Örebro kommuns satsning ”Kulturrundan” 
för seniorer. Han har föreläst om olika ämnen och 
visat bildspel och den 11 februari var han på Almby 
Träffpunkt, den 8 april på Norrby Träffpunkt, den 
22 april på Varberga bibliotek, den 16 september 
på Södermalmshemmet samt den 11 november på 
Träffpunkt Hovsta. Sammanlagt 110 personer åhörde 
föreläsningarna.

Den 12 februari föreläste Håkan Henrikson om 
Hindersmässan hos Hantverksföreningen i Örebro, 
den 28 februari hos Astma- och Allergiföreningen 
i Örebro och föreläste både den 10 september och 
den 23 september på äldreboendet Klosterbacken i 
Örebro samt den 12 oktober för PRO City på Söder-
malmshemmet. 125 personer lyssnade sammanlagt.

Den 24 februari föreläste Håkan Henriksson om 
krigsfångar under stora nordiska kriget för Sällskapet 
Släktforskarne i Fagersta, den 14 mars för Glansham-
mars sockenmagasin och den 7 april för Nora släkt-
forskarklubb. Sammanlagt med 85 närvarande.

Den 19 mars medverkade Håkan Henriksson och 
Anna Melander på Kulturutbudsdagen för lärare som 
ägde rum i Kulturhuset i Örebro. De informerade 
om ArkivCentrum och om den digitala skolsalen på 
Arkivets webbplats och om möjligheter för skolklas-
ser att göra studiebesök.

Den 29 mars föreläste Håkan Henriksson om vem 
bergsmannen var på DIS 
Bergslagens årsmöte i 
Västerås med 25 perso-
ner som åhörare.

Den 22 april föreläste 
Håkan Henriksson för 
Föreningen Norden i 
Nora under rubriken 
”Ukraina och Sverige – 
mer gemensamt än bara 
gult och blått”. 40 perso-
ner lyssnade.

Den 11 maj föreläste 
Yvonne Bergman om 
bruksförvaltare Muhr 
som var verksam på 
Laxå bruk i början av 
1800-talet. Det gjorde 
hon i Hallsberg för SKPF 
Södra Närke samt den 
8 september för Filate-

listföreningen i Örebro. Sammanlagt 150 personer 
åhörde föreläsningarna.

Den 26 maj föreläste Håkan Henriksson på Göth-
linska gården i Nora om bergshanteringens betydelse 
för Örebro län. Ett 20-tal personer lyssnade.

Den 23 september föreläste Håkan Henriksson om 
Riksarkivets evakuering till Örebro 1713 för Halls-
bergs släktforskarförening och den 19 november på 
Karlskoga bibliotek. Sammanlagt lyssnade 40 perso-
ner på föreläsningen.

Den 1 oktober föreläste Håkan Henriksson för 
elever på Alléskolan i Hallsberg om krigsfångar och 
om historisk forskning. 35 elever var närvarande på 
föreläsningen.

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

Den 21 oktober och den 22 oktober föreläste Hå-
kan Henriksson om ”Skor, kex och kläder” på äldre-
boendet Klosterbacken. 45 personer åhörde föreläs-
ningarna.

Den 2 december höll Yvonne Bergman och Håkan 
Henriksson en ”Ordning & reda-kurs” på Föreningar-
nas hus i Örebro.

Aktstycket
Under 2015 utkom ArkivCentrums medlemstid-
ning Aktstycket med fyra nummer, varav ett innehöll 
verksamhetsberättelsen. Sommar- och julnumren 

I början av oktober deltog ArkivCentrum på seniorfestivalen på Conventum och 
presenterade sin verksamhet.
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trycktes i 1 300 respektive 1 200 ex. I tidningen ges 
utrymme åt presentationer av arkivmaterial, histo-
riska artiklar och annat som kan vara av intresse för 
läsekretsen. 

Artiklarna skrivs av personalen, men här ges också 
utrymme för gästskribenter. Aktstycket spreds under 
2015 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. 

ArkivCentrums 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 kultursi-
dor. De senaste 
åren har antal 
unika besök le-
gat kring 35 000. 

Arkivets 
Facebook-sida 
har skötts av Hå-
kan Henriksson 

och Andreas Jeppsson. Det har blivit en viktig kanal 
att nå ut till en större allmänhet varför större kraft 
lagts ned på att uppdatera sidan. Som exempel kan 
nämnas att ett inlägg om Sveriges första folkomröst-
ning 1922 nådde nästan 3 000 personer. Vid årets slut 
hade sidan 415 gilla-markeringer jämfört med 335 
året innan.

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 
deltid, inleddes med att grundligt kartlägga relevanta 
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 Sve-
rige? 

Projektet inleddes med att utföraren satte sig in i 
hur tidigare intervjuprojekt bedrivits och började 
sedan grundligt kartlägga relevanta frågor och frå-
geställningar. En omfattande frågelista togs fram och 
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 an-
dra om flytten till Sverige 
och om livet därefter. 

Två längre provin-
tervjuer med finska 
invandrare gjordes till 
en början. Därefter har 
intervjuer gjorts med 
åtta personer av karelskt 
ursprung och en med 
ursprung från den ocku-
perade delen av Salla. 
Intervjuerna gjordes vid 
flera tillfällen och är i all-
mänhet drygt två timmar 
långa. Fyra av intervju-
erna är gjorda på finska. 
Intervjuerna har spelats 

Arkivets Facebook-sida har blivit en viktig kanal att nå ut. Som exempel kan nämnas att 
ett inlägg om Sveriges första folkomröstning 1922 nådde nästan 3 000 personer. 
Denna bild på några Ja-anhängare från Norrbyås fanns med i inlägget.
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in digitalt och intervjuerna är dessutom utskrivna. 
Projektet första del avslutades den sista maj 2014 och 
under mars-juli 2015 kompletterade och slutförde 
Riita Pyy-Ryhänen projektet.

Pedagogiskt arbete
2014 skapades ett digitalt klassrum med ett antal 
arkivpedagogiska teman som lades ut på ArkivCent-
rums webbplats. Örebroregionens alla skolelever, 
oavsett ålder, kan arbeta i skolan med primärkällor 
från regionen. 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 
varje tema har lärarhandledningar utformats med 
tips och förslag på arbetsuppgifter.

De teman som hittills tagits fram är ”Från statare 
till lantarbetare” – ett tema som visar på framväxten 

av vårt välfärdssamhälle och de stora förändringar 
som det innebar. Tema ”Kristider i krigstider” foku-
serar på hur vi påverkades av andra världskriget trots 
att vi stod utanför. Tema ”Sko och mode” ger bland 
annat möjlighet att stifta bekantskap med Örebro-
företaget Härolds och hur det var att arbeta i mode-
branschen omkring 1930–1940. 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. Detta arbete har under-
hållits under 2015.

Under 2015 fortsatte Anna Melander arbetet med 
att utveckla den pedagogiska verksamheten. Hon har 
tagit fram pedagogiska manualer för hur man ska 
lägga upp studiebesök och tagit fram material för 
användning under själva studiebesöken. Syftet är att 
aktivera och utmana eleverna samt att göra dem del-
aktiga. De får inte bara se och känna på arkivhand-
lingar, utan även höra episoder ur Örebroregionens 
historia. De får läsa gammal handstil och prova på att 

Under april månad besöktes ArkivCentrum av mellanstadieelever från Vivallaskolan som 
fick lära sig lite om vad ett arkiv är. De fick även prova på att skriva med stålpenna.
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skriva med stålpenna samt placera ut arkivmaterial 
längs en tidslinje. De får också besvara frågor med 
hjälp av arkivhandlingar. 

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 uppdelad 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 och under april-
december 2015 har Jens Söderberg arbetat med detta. 
Hela den biografiska delen är numera inskannad. 

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 och 
Conny Sandberg medverkat. Diskussionerna har gällt 
samverkan kring uppdrag, projekt och marknadsfö-
ring. Men då båda arkivinstitutionerna har haft be-
hov av ytterligare arkivutrymmen så intensifierades 
samtalen kring en gemensam arkivdepå i Arboga.

ArkivCentrums depå i Fjugesta och delar av det 
material som finns i Örebro kommer i början av 
2016 flyttas till fastigheten Gösen i Arboga. Den har 
tidigare varit Försvarsmaktens centralförråd. Lokalen 
är på många sätt en idealisk arkivdepå och som även 

ArkivCentrums och Arkiv Västmanlands nya depå i Arboga. Depåns namn kommer att vara Arkivcentrum Arboga. De 
båda arkivinstitutionerna har ett gemensamt bolag, Örebro-Västmanlands Arkiv AB för att driva verksamheten i Arboga. 
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medger möjligheter till annan verksamhet såsom 
digitalisering, kurser och utbildningar. Depåns namn 
kommer att vara Arkivcentrum Arboga. Region 
Örebro län,  Västmanlands landsting och Kulturrådet 
har betalat ut medel för fortsatt utredning angående 
en gemensam verksamhet i Arboga som ska vara 
till gagn för båda länen och för ArkivCentrums och 
Arkiv Västmanlands medlemmar.

 Den 26 mars skrevs ett hyresavtal med Sturesta-
dens fastighets AB. Lokalen har inretts med begag-
nade hyllor som kunnat finansieras tack vare ett lån 
på 1 miljon kronor från Region Örebro län.

Sedan slutet av 2014 har de båda arkivinstitutioner-
na ett gemensamt bolag, Örebro-Västmanlands Arkiv 
AB för att driva verksamheten i Arboga. Styrelsen 
består av fyra personer, de båda arkivinstitutionernas 
ordföranden och de två cheferna.

En utvecklingsgrupp bildades under året för att 
planera för verksamheten i Arkivcentrum Arboga. 
Gruppen har bestått av de båda arkivcheferna, nä-
ringslivschefen i Arboga, Göran Dahlén, senior råd-
givare från Region Örebro län, Magnus Persson samt 
före detta kommunalrådet i Arboga, Olle Ytterberg.

Föreningen Enskilda Arkiv i Mellan-
sverige (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, 
Södermanland, Värmland, Västmanland och Örebro 
län. Syftet med föreningen är att stärka och öka sam-
arbetet mellan de enskilda arkiven och att vid behov 
bedriva samarbetspro-
jekt. Yvonne Bergman är 
ordförande och Birgitta 
Almgren är suppleant i 
styrelsen.

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 en del gallrings- och  förtecknings-
uppdrag gjorts av material som förvaras på Arkiv-
Centrum.

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 

Sturestadens Fastighets 
AB:s VD Robert Wibom 

och ArkivCentrums chef 
Yvonne Bergman sätter här 

sina namnteckningar på 
hyresavtalet för den nya 

arkivlokalen i Arboga.
På bilden ovan syns 

utvecklingsgruppen för 
Arkivcentrum Arboga, Göran 
Dahlén,  Olle Ytterberg samt 
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sitt kansli på ArkivCentrum och sköts av arkivets 
personal med Yvonne Bergman som ansvarig. Håkan 
Henriksson sköter arkivförbundets webbplats. 

Glanshammars församling
Under perioden mars-september arbetade Andreas 
Jeppsson på uppdrag åt Glanshammars församling. 
Uppdraget bestod i att på plats ordna och förteckna 
samt sortera ut gallringsmaterial ur församlingens 
arkiv. 

Karlskoga kommun
Under Karlskoga kommunarkivaries föräldraledighet 
under hösten har Anna Melander haft som uppdrag 
från ArkivCentrum att arbeta där cirka 20 % i måna-
den.

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 
 Jeppsson arbetat med det. Uppdraget går ut på att i 
Kommuninvests lokaler i Örebro ordna och förteck-
na handlingar 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 kreditmark-
naden och utlåning till kommu-
ner och landsting i Sverige. 

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. 

Örebrogalan
Örebro kommun arrangerar sedan ett antal år en gala 
där lokala förebilder och eldsjälar hyllas. Under galan 
delas tolv priser ut till människor, företag och orga-
nisationer som har lyckats extra bra inom näringsliv, 
kultur, idrott och andra områden i samhället. Temat 
för 2015 års gala var »Tillbaka till framtiden« där 
man under galan lyfte fram historiska lokala förebil-
der. Galans producenter Hedén & Jungander AB gav 
ArkivCentrum i uppdrag att ta fram lämpliga his-
toriska profiler som skulle gestaltas och presenteras 
dels under galan och dels under den föregående Nä-
ringslivsdagen. Fakta i form av texter och bilder leve-

rerades löpande under vintern 
2014/15. Bland de personer som 
lyftes fram kan nämnas Adolf 
Lindgren, Alfred Nobel, Sofia 
Gumælius och Jonas  Wenström. 

Till Örebrogalan hjälpte ArkivCentrum till med att ta fram fakta kring historiska personer med koppling till 
Örebroregionen. Bland annat Adolf Lindgren, Jonas Wenström, Sofia Gumælius och Alfred Nobel.
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Galan hölls på Conventum Arena den 5 mars 2015 
med Pernilla Månsson-Colt som programledare. 
Cirka 500 personer deltog i evenemanget.

Örebro läns hembygdsförbund
Under året har Evelyn Lauritzen skött Örebro läns 
hembygdsförbunds bokföring.

Örebro läns museum
Under perioden maj-juni jobbade Anna Melander 
på uppdrag vissa timmar i veckan på Örebro läns 
museum. Hennes arbete gick ut på att vara behjälplig 
med att ta fram ett pedagogiskt program för utställ-
ningen ”Vi blir Örebro”. Efter invigningen höll hon 
även i visningar av utställningen. 

Andreas Jeppsson jobbade vid två tillfällen på upp-
drag av Örebro läns museum med att redigera bilder 
till utställningen. 

ArkivCentrum hjälpte dessutom till med att ta 
fram en del fakta och underlag till utställningen. 

Verksamhetsplan 2016–2018
ArkivCentrum kommer att:
•	 Ta emot, vårda, ordna och förteckna arkiv
•	 Ta emot studiebesök och handleda   

forskare, ge råd och service och fortsätta  
att ha generösa öppettider

•	 Arrangera och hålla föreläsningar, kurser  
och studiecirklar

•	 Hålla webbplatsen uppdaterad och ge ut  
medlemstidningen Aktstycket fyra gånger  
om året

•	 Flytta delar av arkivmaterialet till Arboga
•	 Skapa en hållbar utveckling för 

Arkivcentrum Arboga tillsammans med 
Arkiv Västmanland

•	 Utveckla plattformen för ökad digital   
tillgänglighet

•	 Aktivt arbeta med skolor, elever och lärare
•	 Fördjupa kontakten med vård och omsorg 
•	 Synliggöra dövas historia
•	 Fortsätta samarbetet inom ABM-sektorn

Under året jobbade 
ArkivCentrums 
Anna Melander 
med att ta fram 
ett pedagogiskt 
material till 
Örebro läns 
museums stora 
stadsutställning 
Vi blir Örebro.

Ekonomi
Den egna finansieringsgraden var under året på hela 
28 % och i detta ingår medlems- och hyllavgifterna. 
Den ekonomiska insats som arkivets egna medlems-
organisationer och -företag står för är helt avgörande 
för arkivets finansiella ställning och en av grundpe-
larna i verksamheten. Under 2015 var medlemsintäk-
terna sammantaget 955 825 kr. 

Region Örebro län är av stor betydelse för Arkiv-
Centrums verksamhet då det är den störste bidrags-
givaren och 2015 stod för 51 % av arkivets driftsme-
del. I detta ingår två generösa projektbidrag, 200 000 
kr till samverkansprojektet med Arkiv Västmanland 
och 100 000 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 4 % av omsättningen. 

ArkivCentrums ekonomi har varit skakig under 
ett flertal år och verksamheten har genomlysts i 
omgångar och därigenom har det gjorts stora be-
sparingar. Bland annat har en tjänst redan dragits 
in och det finns svårigheter att fullt ut finansiera en 
annan tjänst. Vi är starkt beroende av ökade intäk-
ter genom uppdragsverksamhet, samtidigt som det 
alltmer inkräktar på arkivets kärnverksamhet. Men 
då vi numera är en tjänst mindre och då det utåt-
riktade och pedagogiska arbetet ökar, så minskar 
utrymmet för att utföra uppdrag. Det blir återigen en 
Moment 22-situation. ArkivCentrum strävar efter att 
ha en nollbudget, det vill säga att det finns en korrela-
tion mellan intäkter och kostnader, det innebär också 
att får vi inte de bidrag som vi hoppas på så blir det 
ett större underskott.

Bokslutet för 2015 blev dock inte alltför negativt. 
Detta beroende på att en fond avyttrades och att yt-
terligare besparingar gjordes. 

Men ArkivCentrum ser med tillförsikt på framti-
den.

Årets verksamhet har genererat ett mindre under-
skott på 1 468 kr. För detaljer i ekonomin hänvisas till 
separat redovisning.


