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Verksamhetsberättelse för 
ArkivCentrum Örebro län 2019

Styrelsen avger härmed verksamhetsberättelse 
för föreningens femtioförsta verksamhetsår.

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, både nedlagda och nu verksamma företagsar-
kiv. Sammanlagt finns arkiv från 843 företag från 
1500-talet och framåt utgörande 3 408 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 5 135 
föreningar samlade på 2 412 hyllmeter.
 På arkivet förvaras 342 övriga arkiv, stiftelser och 
personarkiv, totalt 256 hyllmeter.
 17 riksorganisationer är medlemmar och ännu fler, 
nu nedlagda, riksorganisationers material förvaras på 
ArkivCentrum Örebro län.
 Sammanlagt är ArkivCentrum Örebro län en 
minnesbank för 6 320 arkivbildare omfattande 6 076 
hyllmeter handlingar. Dessutom tillkommer en unik 
samling av fler än 2 300 minnesberättelser och inter-
vjuer 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 Företagsarkivets 1977. 

Nastagatan 11 
702 27 ÖREBRO
Tfn 019-611 29 00

E-post: info@arkivcentrum.se
www.arkivcentrum.se 
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Redaktör: Håkan Henriksson
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Aktstycket nr 97, årg 25

Årsmötet hölls på Arkivcentrum Arboga. Efter mötet bjöds det på underhållning av 
eventmakaren Håkan Sterner som förvarar sitt eventarkiv i Arkivcentrum Arboga.
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 Arkivet är medlem i Arbetarnas kulturhistoriska 
sällskap, Föreningen Bergslagsarkiv, Föreningen 
Enskilda arkiv i Mellansverige (FEAM), Föreningen 
för folkbildningsforskning, Föreningen för arkiv- och 
informationsförvaltning – FAI, Handelskammaren 
Mälardalen, Historielärarnas förening, IDEA, Pro 
Memoria – Föreningen Riksarkivets vänner, Svenska 
Arkivförbundet, Svenska Historiska föreningen samt 
Örebro läns idrottshistoriska sällskap. Arkivet är sedan 
den 1 januari 1999 kansli åt Näringslivets arkivråd.

Årsmötet 2019
Den 24 april höll arkivet sitt årsmöte på Arkivcent-
rum Arboga, Köpingsvägen 12, Arboga. 
 Ett 50-tal personer var närvarande och under års-
mötet underhöll eventmakaren Håkan Sterner med 
film, sång och musik.
 
Arkivets styrelse
Arbetsutskott
Ordförande  Torgny Larsson, 
   Pappers avd 52
Vice ordförande Hans Lundell, enskild ledamot 
Sekreterare  Yvonne Bergman, arkivchef, 
   adjungerad t.o.m. nov. 2019
   Elinor Magnérus, arkivchef, 
   adjungerad från dec. 2019
Kassör   Egon Harfeldt, adjungerad 
   Conny Sandberg, 
   Örebro läns hembygdsförbund
   Stina Storm, City Örebro

Övriga
Lise-Lotte Alm, Svensk Handel Örebro köpmän
Peter Alsbjer, Region Örebro län
Göran Dahlén, enskild ledamot
Marie Danielsen, Örebro Universitetsbibliotek
Jimmy Engren, Örebro Universitet
Maria Haglund, Föreningen Norden Örebro
Göran Janzon, Evangeliska Frikyrkan
Inger Lindquist, Handelskammaren Mälardalen
Dan Persson, Örebro södra Rotaryklubb 
Magnus Persson, enskild ledamot
Elisabeth Pettersson, Internationella Engelska skolan
Gunilla Pihlblad, Convenience Stores Sweden
Lars B Stenström, Strängnäs Stiftshistoriska sällskap
Petra Weckström, Örebro länsteater
   

Revisorer
Ordinarie
Ulf Marcusson, Region Örebro läns chefsförenings 
seniorgrupp

Per Jacobson, Karlslunds IF
Ersättare
Lennart Alm, Olaus Petri hembygdsförening
Håkan Carlevi, Lions Örebro

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

Möten 
Styrelsen har under året haft fem sammanträden och 
Arbetsutskottet tre möten. 

Medlemmar
Vid årets slut hade arkivet 623 medlemmar, varav 87 
är enskilda och 57 företag. Under året har 2 organi-
sationer och 1 företag tillkommit. 12 organisationer 
och 1 företag har avförts som medlemmar, de flesta 
på grund av nedläggning eller sammanslagning av 
verksamheten. Dessutom har 18 enskilda medlem-
mar avslutat sitt medlemskap.
 Året innan, 2018, hade ArkivCentrum 653 med-
lemmar, varav 105 var enskilda medlemmar. Att 
arkivet varit stängt för mottagning och leveranser har 
troligtvis påverkat den nedåtgående antalet medlem-
mar. 

Nya medlemmar 2019:
Våra gårdar Örebro Distrikt
Alsalamskolan (Örebro)
Frökontrollen Mellansverige AB

Lokaler – flytt, nedpackning 
och uppackning
ArkivCentrum Örebro län skapades i och med att 
Örebro läns företagsarkiv och Folkrörelsernas Arkiv 
i Örebro län vid årsskiftet 1997/98 flyttade samman 
på Nikolaigatan 3 i Örebro. Efter 20 år i dessa lokaler 
blev ArkivCentrum den 27 mars 2017 uppsagda av 
sin hyresvärd Castellum AB med avflyttning den 31 
december samma år. Motiveringen var att de skulle 
genomföra en mer lönsam omläggning av lokalerna 
till att enbart vara kontorslokaler. Efter förhandlingar 
blev hyrestiden förlängd till den 31 december 2018. 
I december 2018 förklarade Castellum att ArkivCen-
trum var tvungen att vara ute ur lokalerna senast den 
31 mars 2019 trots att ingen ny lokal fanns färdig att 
flytta till. Att utrymma hela arkivet på så kort tid var 
givetvis omöjligt, även om en färdigställd lokal hade 
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funnits. Efter förnyade kontakter med Castellum för-
sköts avflyttningen till den sista juni 2019. Ett datum 
som till slut också flyttades fram till den 31 juli. 
 Veckan före jul 2018 togs kontakt med AB Lokal-
husman i Örebro (Husman) och en ledig lokal på 
Nastagatan 11 besöktes. Där fanns befintliga kontors-
lokaler och en stor lagerlokal vari en arkivdepå skulle 
vara möjlig att bygga. I januari 2019 började den av 
Husman anlitade arkitekten Kai Haldin, tillsammans 
med ArkivCentrum, att ta fram ett förslag på hur 
kontoren och arkivdepåerna kunde utformas. I slutet 
av februari månad fanns ett relativt färdigt ritnings-
förslag över hur den ca 1200 m2 stora ytan skulle 
användas. Liksom i de tidigare lokalerna planerades 
det för en forskarsal och en rymlig föreläsningssal så 
att man även i fortsättningen skulle kunna ta emot 
större grupper och anordna offentliga föreläsningar 
och kurser. Omkring hälften av ytan avsattes till 
arkivmagasinen, vilket är något större andel av den 
totala ytan än tidigare.  
 En avsiktsförklaring att hyra den yta som disku-
terats fram med Husman gjordes av ArkivCentrum 

och Region Örebro län under mars månad. I början 
av maj skrev så Region Örebro län under ett hy-
reskontrakt med Husman med tillträde den första 
augusti. ArkivCentrum hyr sedan i sin tur lokalerna 
av Region Örebro län.
 I slutet av mars påbörjades rivningen av de gamla 
väggarna i kontorsdelen på Nastagatan och i bör-
jan av april kunde de nya kontoren börja byggas. I 
början av april påbörjades också byggandet av de nya 
arkivdepåerna. I slutet av juni var arkivdepåbygget i 
princip färdigt. Ett bygge som skett helt enligt Riks-
arkivets krav på säkerhet. För att få ut fukten som 
fanns i den nya byggnadens väggar placerades nu av-
fuktningsanläggningar i lokalen. När luftfuktigheten 
blivit acceptabel kunde den första hyllsektionen börja 
uppmonteras i slutet av augusti. För denna monte-
ring av kompakthyllsystemen hade den välrenomme-
rade firman Arkivspecialisten och dess ägare Christer 
Malm anlitats. Han fortsatte sedan under hela hösten 
med uppmonteringen av arkivets gamla hyllor, som 
delvis också kompletterades så att de i vissa fall blev 
högre än tidigare.
 Trots att vi i januari 2019 alltså ännu inte hade 
några nya lokaler att flytta till påbörjades redan då 
en nedpackning av arkiven. Allt arbete utfördes av 
ArkivCentrums egen personal förstärkt av Linda 
Lamppu, som lånades in på halvtid från Arkiv Väst-
manland, och Putte Skoog som visstidsanställdes 
på heltid under flytten. Till att börja med packades 
den del av arkiven ner som kunde föras över till våra 
lokaler i Arboga. Nedpackningen fortsatte sedan med 
resten av arkiven. Eftersom ingen ny lokal fanns till-
gänglig tvingades vi att placera det allt mer växande 
antalet flyttlådor på alla tillgängliga ytor inom de 
dåvarande lokalerna. Efter att den första hyllsektio-
nen hade monterats ner den 18 mars kunde även den 
ytan tas i anspråk för alla flyttlådor. Övriga hyllor 
monterades sedan ner löpande för att vinna ny plats 
för flyttlådorna.
 I slutet av april hade antalet fyllda flyttlådor pas-
serat 2000 och en månad senare hade antalet nästan 
fördubblats. I första veckan av juli packades de sista 
av de större arkiven ner.
 De nedmonterade hyllorna kunde den 8 april 
börja transporteras över till Nastagatan där Husman 
upplåtit delar av den stora lagerlokalen, vari de nya 
arkivdepåerna höll på att byggas, för en temporär 
förvaring. För denna transport av hyllor, möbler och 
så småningom arkiv hade Örebro Stadsbud anlitats. 
Senare anlitades även ÖrebroBudet för att vara helt 
säkra på att kunna vara ute ur lokalerna till den sista 
juli. Efter att ett temporärt larm hade kommit på 
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Christer Malm och Putte Skoog i färd med att demontera de allra 
första arkivhyllorna på Nikolaigatan. 



Verksamhetsberättelse för ArkivCentrum Örebro län 2019 5

plats gick den första transporten av arkiven ut till den 
tillfälliga förvaringen på Nastagatan den 20 juni. 
 Den sista större transporten av arkiv och de sista 
möblerna från Nikolaigatan till Nastagatan skedde 
den 26 juli. Kontorsdelen på Nastagatan var då fär-
digställd så delar av personalen hade redan kunnat 
flytta över till de nya lokalerna. Sammanlagt hade då 
över 6500 flyttlådor transporterats över till Nastaga-
tan.
 Efter att den första hyllsektionen var uppmonterad 
i det ena arkivmagasinet kunde uppackningen ta sin 
början strax efter mitten av september. Att packa upp 
ett arkiv tar längre tid än nedpackningen då det är 
av största vikt att alla volymer hamnar på rätt plats. 
Samtidigt som arkiven packas upp görs också en om-
gruppering av arkiven, så att arkiv som tidigare har 
stått på olika ställen i depåerna nu bli sammanförda. 
Detta kommer givetvis underlätta återsökningen. 
Vid slutet av året hade ca 1900 flyttlådor tömts på sitt 
innehåll. Arbetet med att packa upp arkiven inne-
bär att man lyfter och hanterar motsvarande tre ton 
arkivhandlingar om dagen. Då det är unika arkiv-
handlingar som hanteras ställer det krav på omdöme, 
kunskap om ergonomi och en stor portion arbets-
vilja. Det är en fantastisk personalstyrka som arbetar 
på ArkivCentrum.
 Att flytta ett helt arkiv är inte lätt rent fysiskt, men 

det är också kostsamt och något som inte kan rym-
mas inom en vanlig budget. Tack vare att både ned- 
och uppackning samt demontering av alla arkivhyllor 
till stor del utförts av ArkivCentrums egen personal 
har kostnaderna dock kunnat hållas nere, men flytten 
hade ändå inte varit möjlig utan betydande finansiellt 
stöd från Örebro kommun, Adolf Lindgrens stiftelse, 
Näringslivsarkivens stödfond, Region Örebro län 
och Näringslivsarkivens förening. Sammanlagt erhöll 
ArkivCentrum ett generöst stöd uppgående till 
2 255 000 kronor. 
 Sedan 2016 har ArkivCentrum Örebro län och 
Arkiv Västmanland även en gemensam depå i Ar-
boga. Lokalerna benämns Arkivcentrum Arboga och 
rymmer en yta på 1 498 m2 varav cirka 900 m2 är 
arkivmagasin.

Personal och organisation
Under året har arbetet med att rekrytera en gemen-
sam arkivchef för både ArkivCentrum Örebro län, 
Arkiv Västmanland och Örebro-Västmanlands arkiv 
AB pågått. Ett mödosamt arbete där avgående ar-
kivchef Yvonne Bergman tjänstgjorde ytterligare en 
period då den första rekryteringen misslyckades.  
 Den första november tillträdde den nya arkivche-
fen Elinor Magnérus. Hon kommer från en tjänst 
som avdelningschef på Örebro läns museum och har 
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I början av juli 2019 var i princip alla arkiven nedpackade i flyttlådor. Då hade också de första lassen med flyttlådor börjat gå ut till den 
tillfälliga förvaringen på Nastagatan 11.
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arbetat med museets samlingar av föremål och foto-
grafier, både med det fysiska bevarandet och med di-
gitalisering av samlingarna, med museets arkiv, med 
frågor rörande hembygdsrörelsen och hemslöjdsrö-
relsen, med museets kulturmiljöarbete innehållande 
den arkeologiska verksamheten och byggnadsvård på 
uppdrag samt ansvarat för museets fastigheter.

Tillsvidareanställda
Yvonne Bergman, arkivchef och arbetade heltid till 
och med september. Under en överlämningsperiod 
under oktober arbetar hon halvtid med att sätta in 
den nytillträdande chefen i arbete. Yvonne arbetar 
också på uppdrag med arkivkurser för Sveriges hem-
bygdsföreningar genom Örebro-Västmanlands arkiv 
AB.
 Elinor Magnérus tillträdde som arkivchef den 1 
november och arbetar heltid. Arkivchefen är sedan 
2019 gemensam för verksamheterna ArkivCentrum 
Örebro län, Arkiv Västmanland och Örebro-Väst-
manlands arkiv AB.
 Siw Ehrendahl har arbetat heltid som assistent och 
varit mycket aktiv i flytten av arkivet. Siw är också 
den som servar och underhåller arkivets IT-system.
 Håkan Henriksson, arkivarie och har under året 
främst arbetat som flyttgeneral med planering och 
genomförandet av arkivets flytt samt utformandet av 
de nya arkivlokalerna. Han har som tidigare också 
uppdaterat webbplatserna för ArkivCentrum och 
Föreningen Bergslagsarkiv, arbetat med Aktstycket 
och arkivets Facebooksida. Han har även ansvar för 
Näringslivets Arkivråds kansli. Dessutom har han 

i stor utsträckning anlitats som föreläsare. Han har 
arbetat heltid.
 Andreas Jeppsson, arkivarie och har arbetat heltid. 
Andreas avslutade sin anställning på arkivet den 13 
januari.
 Ingemar Karlsson, arkivassistent och arbetar halv-
tid. Han bemannar Nora Bergslags Järnvägsarkiv i 
Nora.
 Evelyn Lauritzen har arbetat heltid som adminis-
tratör och skött medlemskontakter, bokföring och 
lönerutiner. 
 Carl Magnus Lindgren, arkivarie och har arbetat 
heltid. Han har 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. Under året har han varit 
mycket aktiv i flytten av arkivet.
 Emma Ode, arkivarie och har varit föräldraledig 
under året. 

Övriga anställda
Putte Skoog har varit visstidsanställd på heltid från 
den 28 januari till den 31 oktober med att organisera 
och genomföra nerpackningen och flytten av arkivet 
och dess hyllor tillsammans med Håkan Henriksson. 
 Linda Lamppu, arkivassistent under utbildning 
till arkivarie och har under året arbetat halvtid som 
vikarie för Emma Ode. Lindas mesta arbetsuppgifter 
har varit ned- och uppackningsarbete. Den andra 
halvtiden är Linda anställd på Arkiv Västmanland 
med de flesta arbetsuppgifterna i Arboga.

Representation
Elinor Magnérus är styrelseledamot i föreningen 
Teater Martin Mutter och i Lokalhistoriska sällskapet 
i Örebro län.
 Håkan Henriksson är kassör i Föreningen Berg-
slagsarkiv och har redigerat och formgivit årsboken 
Bergslagshistoria 2019. Han ingår i Örebro universi-
tets nätverk för historielärare.
 Carl Magnus Lindgren är kassör i Sveriges Dövhis-
toriska Sällskap och är redaktör för SDHS:s med-
lemstidning ”Dövas Rötter”. Han är även medlem i 
styrgruppen för projektet ”Dövas kulturarv”.

Kurser och konferenser
Den 10 maj deltog Torgny Larsson vid 70-årsfirandet 
av Föreningsarkivet i Värmland.
 Den 23 maj deltog Håkan Henriksson, Siw Ehren
dahl, Ingemar Karlsson och Putte Skoog på Förening-
en Bergslagsarkivs årsmöte och exkursion till Alunda 
järngjuteri och Ramhälls gruvor i Uppland. 
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Transporten av de drygt 6500 flyttlådorna från Nikolaigatan till 
Nastagatan utfördes av Örebro Stadsbud.  
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 Den 24 september deltog Håkan Henriksson och 
Ingemar Karlsson på Föreningen Bergslagsarkivs 
seminarium ”Bergslagen–Liberia T/R” på Arboga 
bibliotek.
 Den 5–6 oktober deltog Carl Magnus Lindgren 
på Sveriges Dövhistoriska Sällskaps seminarium i 
Uppsala med tema andra världskriget och de dövas 
situation under kriget.
 Den 26–27 november deltog Elinor Magnérus och 
Yvonne Bergman på Svenska Arkivförbundets höst-
konferens i Uppsala.

Leveranser
Arkivet har under hela året i princip haft leverans-
stopp. Några leveranser har dock inte kunnat skju-
tas på varför det trots allt tagits emot 30 leveranser 
(2018:207) med en sammanlagd volym på 19,80 
hyllmeter (2018:129,50 hyllmeter). Större delen (68 
%) kom från Örebro kommun. De största leveranser-
na kom från Stoneridge Electronics AB (4 hm) och 
Sveriges Dövhistoriska Sällskap (3,42 hm)

Ordnings- och förteckningsarbete
Ordnings- och förteckningsarbetet har på grund av 
arkivets flytt i princip legat nere under hela året. En-
dast 52 volymer har förtecknats (2018:1723 volymer). 
De mest omfattande arkiven var C G Ströms AB (5 

volymer) och Svenska Beklädnadsarbetarnas förbund 
avd 10/12 (4 volymer).
 Arkivets databaser underhålls och uppdateras av 
Carl Magnus Lindgren.

Besökare 
ArkivCentrum har inte haft öppen dörr under 2019 
på grund av nedpackning och flytt. Men personalen 
har ändå tjänstvilligt svarat på frågor via telefon och 
e-post under året. Närmare 200 förfrågningar har 
noterats i liggaren trots stängning, vilket innebär att 
en fråga om dagen har besvarats.
 I slutet av januari och början av februari hann vi 
också ta emot tre studiebesök från Karolinska gym-
nasiet och Rytmusgymnasiet. Därefter fanns det inte 
möjlighet att ta emot större grupper på Nikolaigatan 
då föreläsningssalen behövdes för att härbärgera en 
del av alla flyttlådor som hade fyllts med nedpackade 
arkiv. 
 Till besökare kan också räknas de digitala besök 
på arkivets webbplats. Under 2019 gjordes 39 987 
unika besök.

Forskning
Trots att ArkivCentrum har varit stängt under hela 
året har arkivets omfattande källmaterial använts i ett 
antal uppsatser och skrifter som getts ut under året. 

I början av april 2019 började man mura upp väggarna till de nya arkivmagasinen inuti den stora lagerhallen på Nastagatan 11.
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Vi känner till följande skrifter och uppsatser som är 
helt eller delvis baserade på källmaterial från Arkiv-
Centrum och som har lagts fram under 2019:

Håkan Henriksson: ”När rösträttskvinnorna samla-
des i Örebro 1909.” I: Bergslagshistoria 2019. Fören-
ingen Bergslagsarkiv 2019.

Åsa Karlsson [red.]: Kvinnors röster i arkiven. Riks-
arkivets årsbok 2019.

Clas Thor: Över Svartån, in bland träden i Örebro. 
Med målaren Harry Thomander från Karlslund till 
Skebäck. Thor Media, Örebro 2019.

Vi har anledning att tro att det även finns en del 
övriga arbeten som inte har kommit till vår känne-
dom, då ArkivCentrum haft ett flertal forskare från 
universitet och högskolor som sannolikt slutfört sina 
arbeten under året.

Nora Bergslags Järnvägsarkiv
Sedan flera år tillbaka har ArkivCentrum 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-
gångare såsom Nora-Ervalla Järnväg, Nora-Karlskoga 

Järnväg och Vikern-Möckelns Järnväg. 
 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.
 Under året hade arkivet ca 200 enskilda besök 
varav tre fjärdedelar under inspelningen av TV-pro-
grammet Antikrundan (2018:76) samt 5 gruppbesök 
(2018:17) med sammanlagt 65 personer (2018:57). 50 
förfrågningar har besvarats.

Utåtriktad verksamhet

Egna arrangemang
Trots att ArkivCentrum stängdes för besök strax före 
jul 2018 hölls en sista hindersmässoföreläsning i lo-
kalerna på Nikolaigatan den 23 januari 2019. Det var 
historikern Kalle Bäck från Linköpings universitet 
som föreläste under rubriken ”Matens och dryckens 
historia.” Föreläsningen lockade ett 70-tal åhörare.
 I de nya lokalerna på Nastagatan höll Lokalhisto-
riska sällskapet en föreläsning i den ännu inte helt 
inredda föreläsningssalen den 5 december. Det var 
historikern Thord Strömberg som föreläste under 
rubriken ”CV kommer till stan.”

Arkivens dag
Arkivens dag 2019 inföll lördagen den 9 november. 
Årets tema var ”Gömt & glömt”. ArkivCentrum 
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Den nya forskarsalen under uppbyggnad på Nastagatan 11.



Verksamhetsberättelse för ArkivCentrum Örebro län 2019 9

kunde på grund av flytten till de nya lokalerna inte 
ha något eget arrangemang under dagen, men på 
Arkivcentrum Arboga hölls öppet hus och en före-
läsning hölls om kalklinbanan Forsby-Köping som 
Arkiv Västmanland arrangerade.

Externa framträdanden och besök
Den 22 januari föreläste Håkan Henriksson om Riks-
arkivets evakuering till Örebro 1713 på Träffpunkt 
Nyfiket, Svenska kyrkan, Adolfsberg, den 13 februari 
för Kulturrundan på Träffpunkt Gillet, Örebro, den 
27 februari för Kulturrundan på Träffpunkt Hovsta, 
den 5 mars för PRO Kultur (Örebro), den 7 mars för 
Olaus Petri församling, den 12 mars för Odd Fel-
lows seniorer i Örebro, den 23 mars i Glanshammars 
bygdegård för Föreningen Glanshammars sockenma-
gasin, den 27 mars i Solna för DIS Öst, den 2 april i 
Betlehemskyrkan, Örebro, den 3 april i Casselgården, 
Laxå för Ramundeboda-Laxå hembygdsförening, den 
24 augusti Casselgården, Laxå för en svensk-ameri-
kansk släktträff, den 11 september på Lindesbergs 
bibliotek för Linde bergslags släktforskarförening, 
den 22 oktober i Fagersta för Sällskapet Släktfors-
karne, den 11 november för EON:s seniorer i Örebro, 
den 24 november i Västerås för DIS-Bergslagen samt 
den 27 november för Kulturrundan på Träffpunkt 
Norrby i Örebro. Totalt lyssnade 560 personer.
 Den 6 februari föreläste Håkan Henriksson om 
Hindersmässan för Örebro Arbetareförenings kvin-
noklubb Felicia. 45 personer lyssnade.

 Den 4 mars föreläste Håkan Henriksson om arki-
tekten Anders Lindstedt för Olaus Petri hembygds-
förening. 45 personer lyssnade.
 Den 9 mars föreläste Håkan Henriksson om Bergs-
lagens gruvpigor i Solna för Föreningen för smed-
släktforskning, den 25 augusti på Museet Kvarnen i 
Filipstad samt den 24 oktober för Karlskoga-Deger-
fors släktforskarklubb. Sammanlagt var det 75 åhö-
rare. 
 Den 20 mars föreläste Håkan Henriksson om Karl 
XII:s krigsfångar på Kunskapens hus i Laxå för Laxå 
föreläsningsförening, den 17 november på Sjöängen i 
Askersund för Askersunds föreläsningsförening samt 
den 7 december i Sundbyberg för Riksföreningen 
Genealogiska föreningen. Totalt lyssnade 120 perso-
ner.
 Den 9 april föreläste Håkan Henriksson om vem 
bergsmannen var på Lindesbergs bibliotek för Linde 
fornminnes- och hembygdsförening. 55 personer 
lyssnade.
 Den 11 april föreläste Håkan Henriksson om sko-
staden Örebro för Axberg-Hovsta hembygdsfören-
ing. 45 personer lyssnade.
 Den 16 april föreläste Håkan Henriksson om Ek-
ströms för Örebro-Mosjö Rotaryklubb, den 23 april 
för Örebro folkdansgille, den 18 september för Han-
dels seniorer i Örebro, den 9 oktober för PRO Haga 
i Örebro samt den 22 november för Örebro Södra 
Rotaryklubb. Totalt lyssnade 155 personer.
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Drygt 6500 flyttlådor transporterades från Nikolaigatan till Nastagatan under juni–juli 2019. På bilden ser man större delen av dessa, 
noggrant uppnumrerade i den tillfälliga förvaringen och i väntan på att arkiven åter ska kunna ställas upp på hyllor igen. 
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Aktstycket
Medlemstidningen Aktstycket utkom 2019 med 
endast ett nummer som innehöll verksamhetsberät-
telsen. Övriga nummer utgick på grund av att ned- 
och uppackningen av arkivet prioriterades. Håkan 
Henriksson 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. Antal unika 
besök 2019 var 39 987.
 Arkivets Facebook-sida har skötts av Håkan 
Henriksson. Det har blivit en viktig kanal att nå ut 
till en större allmänhet varför större kraft lagts ned 
på att uppdatera sidan. Detta har under året varit av 
än större vikt på grund av att arkivet i övrigt va-
rit stängt. Via inläggen har man kunnat följa både 
ned- och uppackningen av arkivet. Vid årets slut 
hade sidan 962 gilla-markeringar (2018:820) och 
984 följare (2018:825). Under året gjordes 45 inlägg 
(2018:55 inlägg). Störst genomslag fick ett inlägg den 
1 september som uppmärksammade att det var 80 år 
sedan andra världskriget bröt ut. Inlägget nådde över 
10 000 personer.

Pedagogik
Det digitala klassrummet
På webbplatsen finns ArkivCentrums digitala klass-
rum med ett antal arkivpedagogiska teman. Örebro-
regionens 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 
de olika teman 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 
Örebroföretaget Härolds och hur det var att arbeta i 
modebranschen omkring 1930-1940. Tema ”Mission 
och uppror” utgår från livet som missionär i främ-
mande länder under de senaste hundra åren. Många 
missionärer från Örebrotrakten har genom åren 
hamnat i politiska revolutioner, ibland med förödan-
de utgång. Temat ”Ur dövhistoriska samlingar” visar 
hur det var att leva som döv förr i tiden. Det senaste 
temat är ”Krigsbarn i Sverige 1919-1921” som upp-
märksammar de tusentals barn från främst Tyskland 
och Österrike som på kortare och längre tid fick en 
vistelse i Sverige under åren efter första världskriget.
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Under hösten 2019 packades bland annat de omfattande bruks- 
och gruvarkiven upp.
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Samverkan

Arboga och Arkiv Västmanland
Sedan flera år samverkar ArkivCentrum Örebro län 
och Arkiv Västmanland kring arkivutrymmen och 
depåer. I det gemensamma bolaget Örebro-Västman-
lands arkiv AB bedrivs verksamhet i Arboga på de 
1500 m2 som inrymmer både depåer, personalutrym-
men och publika ytor. Depåns namn är Arkivcent-
rum Arboga. Arkivkurser och studiebesök har skett 
under året och de två arkivens personal har en given 
mötesplats i Arboga. All verksamhet i Arboga ska 
vara till gagn för båda länen och för ArkivCentrums 
och Arkiv Västmanlands medlemmar.
 Bolagsstyrelsen består av fem personer, samtliga 
representanter från de två arkivinstitutionerna. 

Länsradion
I ett av de mindre rummen på ArkivCentrum på 
Nikolaigatan 3 sände Länsradion sedan februari 2016 
sina program varje vardag mellan 10–13. Program-
men är innehållsrika med mycket musik, med aktuel-
la ämnen och med många gäster. Från ArkivCentrum 
medverkade Håkan Henriksson regelbundet och un-
der 2019 gjorde han 14 inslag om olika arkivfynd. På 
grund av arkivets flytt var Länsradion tvungen att i 
mitten av maj 2019 flytta ur lokalerna på ArkivCent-
rum och fortsätta sina sändningar i Örebro stadsar-
kivs lokaler. Sammanlagt har ArkivCentrum haft 416 
besökare genom att Länsradion gjort sina sändningar 
hos oss.

Uppdrag

Föreningen Bergslagsarkiv
Håkan Henriksson har på uppdrag av Föreningen 
Bergslagsarkiv redigerat och layoutat årsboken Bergs
lagshistoria årgång 31/2019.

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 Carl Magnus Lindgren arbetat med det. Uppdra-
get går ut på att i Kommuninvests lokaler i Örebro 
ordna och förteckna handlingar från bolagens verk-
samhet inom hela koncernen Kommuninvest. Hand-
lingarna utgörs dels av handlingar härrörande från 
bolagsstarten år 1986 och framåt, dels av dagsaktu-
ella handlingar rörande upplåning på den internatio-
nella kreditmarknaden och utlåning till kommuner 

och landsting i Sverige. Under 2019 sades avtalet upp 
och uppdraget kommer avslutas i juni 2020.

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. 
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Christer Malm från Arkivspecialisten har vid uppmonteringen av 
våra gamla hyllor kompletterat dessa så att vi till fullo kan utnyttja 
takhöjden. På detta sätt kommer varje kvadratmeter i arkivmagasinen 
att utnyttjas maximalt. 
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Verksamhetsplan 2020–2021

ArkivCentrum kommer att: 

•	 Packa upp och inreda nya lokaler 

•	 Arbeta för en förstärkt finansiering och fler 
tjänster 

•	 Ta emot, vårda, ordna och förteckna arkiv 

•	 Arbeta för en hållbar utveckling för 
Arkivcentrum Arboga tillsammans med 
Arkiv Västmanland 

•	 Ta emot studiebesök, handleda forskare, 
ge råd och service och ha fortsatt generösa 
öppettider 

•	 Arrangera föreläsningar, kurser och 
studiecirklar 

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

•	 Arbeta med hög tillgänglighet, både digitalt 
och i den fysiska miljön 

•	 Aktivt arbeta med arkivpedagogik 
gentemot elever och lärare 

•	 Vara öppen för samarbete med andra 
institutioner och föreningar, lokalt, 
regionalt och nationellt 

•	 Arbeta med digitaliering så att vi kan 
leverera till NAD (Nationell ArkivDatabas) 

•	 Ta fram handlingsplan för de sex 
perspektiven i Regionala kulturplanen; 
hela länet, jämställdhet, socioekonomi, 
barn, etnisk och språklig bakgrund, 
funktionsnedsättning. 

Sveriges hembygdsförbund
Under 2019 har Sveriges hembygdsförbund gett 
uppdraget till ArkivCentrum att tillhandahålla 
”Ordning och reda-kurser” till hembygdsföreningar 
i hela Sverige. Yvonne Bergman har åkt runt i landet 
och gett dessa kurser som alltid är uppskattade och 
välbehövliga.

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

Ekonomi
Den egna finansieringsgraden var under året i stor-
leksordningen 21 % och i detta ingår medlems- och 
hyllavgifterna. Den ekonomiska insats som arkivets 
egna medlemsorganisationer och medlemsföretag 
står för, är till stor del avgörande för arkivets finan-
siella ställning och en av grundpelarna i verksamhe-
ten. Under 2019 var medlemsintäkterna sammanta-
get 1 012 000kr. 
 Region Örebro län är av stor betydelse för Arkiv-
Centrums verksamhet då det är den störste bidrags-
givaren och 2019 stod för 59 % av arkivets driftsme-
del. Lika viktigt som det ekonomiska bidraget är, lika 
viktigt är att vi känner det stöd och uppskattning vi 
får av Regionen för vår verksamhet. Det är mycket 
betydelsefullt!
 Statens del när det gäller finansieringen av arkivets 
kostnader under året var 16 % och i det ingår ersätt-
ningar från Arbetsförmedlingen. Örebro kommuns 
bidrag är viktigt, men kraftigt underdimensionerat. 
Det motsvarar endast 4 % av omsättningen. 
 Bokslutet för 2019 blev positivt med ett överskott 
som till stora delar går in i 2020 års uppacknings-
budget. För detaljer i ekonomin hänvisas till separat 
redovisning.

Slutord
Det är ett stort arbete att flytta ett arkiv av Arkiv-
Centrums storlek, med egen personal, samtidigt som 
arkivet går in i en omorganisation och dessutom 
byter chef. Vi är tacksamma för våra tålmodiga med-
lemmar och besökare som har haft stor förståelse för 
leveransstopp, för besöksstopp och att dörren varit 
stängd. Flyttkostnaderna är tyngande, men gene-
rösa bidragsgivare har sett till att kassan inte är tom. 
Hyran för de nya lokalerna är högre, men vi har fått 
en mycket bra hyresvärd med förståelse för vår verk-
samhet. Nya anpassningar i de nya lokalerna måste 
göras för att tillgodose god tillgänglighet, vilket är en 
självklarhet för att alla ska känna sig välkomna. De 

nya lokalerna är av högsta klass för arkiv och vi alla 
ser fram emot att få arbeta upp en tilltalande och bra 
verksamhet här kommande år.
 Under första halvåret av 2020 kommer ArkivCent-
rum att öppna för leveranser igen och att kunna ta 
emot skolklasser och andra besökare under ordnade 
former. Vi ser fram emot en invigning av de nya lo-
kalerna och att få ägna vår kraft till möten med våra 
medlemmar och besökare igen och att vi lagt den 
sista hopvikta flyttkartongen på den sista högen. 


