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Verksamhetsberättelse för
ArkivCentrum Örebro län 2020
Styrelsen avger härmed verksamhetsberättelse
för föreningens femtioandra 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 företagsarkiv. Sammanlagt finns arkiv från 818 företag från
1500-talet och framåt utgörande 3 210 hyllmeter.
På arkivet finns handlingarna som visar folkrörelsernas framväxt i länet och dess inverkan på samhällets utveckling. Samtliga riksdagspartier, sånär som
på ett, har handlingar från sina regionala och lokala
organisationer på ArkivCentrum. Dessutom förvaras
arkiv från idrottsföreningar, kulturföreningar, frikyr-

koförsamlingar och många fler, sammanlagt 5 144
föreningar samlade på 2 432 hyllmeter.
På arkivet förvaras 343 övriga arkiv, stiftelser och
personarkiv, totalt 267 hyllmeter.
19 riksorganisationer är medlemmar och ännu fler,
nu nedlagda, riksorganisationers material förvaras på
ArkivCentrum Örebro län.
Sammanlagt är ArkivCentrum Örebro län en
minnesbank för 6 305 arkivbildare omfattande 5 909
hyllmeter handlingar. Dessutom tillkommer en unik
samling av fler än 2 300 minnesberättelser och inter-
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2020 blev året då inget blev sig likt. Så här såg kallelsen ut till
ArkivCentrums helt digitala årsmöte.

Verksamhetsberättelse för ArkivCentrum Örebro län 2020
vjuer och en stor mängd fotografier och filmer.

Organisation

ArkivCentrum Örebro län bildades den 1 januari
2007 genom en sammanslagning av de båda arkivorganisationerna Folkrörelsernas arkiv i Örebro län
och Örebro läns Företagsarkiv. Men institutionens
historia startar med Folkrörelsearkivets bildande
1969 följt av Företagsarkivets 1977.
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 2020

Den 21 april höll arkivet sitt årsmöte som på grund
av coronapandemin fick hållas digitalt. Det innebar att samtliga årsmöteshandlingar fanns tillhanda
inför årsmötet på ArkivCentrums webbplats samt att
ombuden inkom med svar via e-post. AU gick sedan
igenom de inkomna svaren från ombuden vid ett
möte den 14 april 2020.
Ombud från 11 organisationer och företag samt en
enskild medlem inkom med svar.

Arkivets styrelse

Arbetsutskott
Ordförande		
Torgny Larsson,
			Pappers avd 52
Vice ordförande
Magnus Persson,
			enskild ledamot
Sekreterare		
Elinor Magnérus, arkivchef,
			adjungerad
Kassör			
Egon Harfeldt, adjungerad
			Conny Sandberg,
			Örebro läns hembygdsförbund
			
Stina Storm, City Örebro
Övriga
Lise-Lotte Alm, Svensk Handel Örebro köpmän
Anders Bro, Region Örebro län
Marie Danielsen, Örebro universitetsbibliotek
Jimmy Engren, Örebro universitet
Maria Haglund, Föreningen Norden Örebro
Göran Janzon, Evangeliska Frikyrkan
Inger Lindquist, Örebro flygklubb
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Hans Lundell, enskild ledamot
Gunilla Pihlblad, Convenience Stores Sweden
Lars B Stenström, Strängnäs Stiftshistoriska sällskap
Petra Weckström, Örebro länsteater
Tony Winkler, Örebro södra Rotaryklubb
			

Revisorer
Ordinarie
Ulf Marcusson, Region Örebro läns chefsförenings
seniorgrupp
Per Jacobson, Karlslunds IF
Ersättare
Lennart Alm, Olaus Petri hembygdsförening
Håkan Carlevi, Lions Örebro
Valberedning
Yvonne Bergman, enskild ledamot (sammankallande)
Göran Dahlén, enskild ledamot
Sölve Persson, enskild ledamot
Möten
Styrelsen har under året haft 6 sammanträden och
arbetsutskottet 3 möten.

Medlemmar

Vid årets slut hade arkivet 614 medlemmar, varav 89
är enskilda och 54 företag. Under året har 1 organisation och 4 enskilda medlemmar tillkommit. 9 organisationer och 3 företag har avförts som medlemmar,
de flesta på grund av nedläggning eller sammanslagning av verksamheten. Dessutom har 2 enskilda
medlemmar avslutat sitt medlemskap.
Året innan, 2019, hade ArkivCentrum 623 medlemmar, varav 87 var enskilda medlemmar. Att
arkivet inte har kunnat ha en normal och utåtriktad
verksamhet under året, dels på grund av arkivets
flytt och uppackning och dels på grund av den under
året pågående pandemin, har troligtvis påverkat det
minskade antalet medlemmar.
Nya medlemmar 2020
Örebro läns strokeförening

Uppackning och iordnings
ställandet av lokalerna

Efter att ArkivCentrum den sista juli 2019 lämnade
de gamla lokalerna på Nikolaigatan 3 har arbetet varit inriktat på att så snabbt som möjligt åter komma
i ordning och färdigställa de nya lokalerna på Nastagatan 11.
Vid inflytten var arkivmagasinen inte färdigställda
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I början av året återstod det fortfarande ett flertal hyllsektioner som skulle monteras upp.

utan det var först i september 2019, då en del hyllor
hade hunnit bli uppmonterade, som uppackningen
av arkiven kunde komma igång.
Under 2020 fortsatte Christer Malm från Arkivspecialisten uppmonteringen av hyllorna i de två
arkivmagasinen. Tack vare att arkivet nu byggts upp
på markplan har det varit möjligt att ställa samtliga
hyllor i kompakthyllsystem. Dels har arkivets gamla
hyllor använts, dels även inköpta begagnade hyllor.
Vid uppmonteringen av hyllorna har vissa dessutom
byggts på så att arkivmagasinets höjd har utnyttjas
till sin fulla kapacitet. Den sista hyllsektionen monterades i november 2020. När nu alla hyllor är uppmonterade finns det plats för drygt 7000 hyllmeter
arkiv, vilket betyder att ArkivCentrum nu har en
välbehövlig tillväxtyta.
Att packa upp ett arkiv tar betydligt längre tid än
att packa ner då det är av största vikt att alla volymer
hamnar på rätt plats. Samtidigt som arkiven packas
upp görs också en omgruppering av arkiven, så att
arkiv som tidigare har stått på olika ställen i magasinen nu bli sammanförda. Detta kommer givetvis att
underlätta återsökningen i framtiden.
Vid slutet av 2019 återstod drygt 4600 flyttlådor att
packa upp. Arbetet med att packa upp arkiven innebär att man lyfter och hanterar flera ton arkivhandlingar om dagen. Då det är unika arkivhandlingar
som hanteras ställer det krav på omdöme, kunskap

om ergonomi och en stor portion arbetsvilja. Vid
slutet av 2020 återstod knappt 900 flyttlådor.
I arkivets offentliga del har föreläsningssalen börjat
färdigställas med ljudanläggning och datorprojektor.
En expeditionsdisk har också inköpts och är färdig
att ta emot besökare när det väl blir möjligt efter
pandemin. I kontorsdelen har en välbehövlig uppgradering gjorts av personalens skrivbord så de nu
är höj- och sänkbara. I september monterades ArkivCentrums nya skyltar på fasaden och vid entrén.
Även hänvisningsskyltar hängdes samtidigt upp i den
offentliga delen.
Sedan 2016 har ArkivCentrum Örebro län och
Arkiv Västmanland även en gemensam depå i Arboga. Lokalerna benämns Arkivcentrum Arboga och
rymmer en yta på 2 395 m2 varav cirka 1 350 m2 är
klimatstyrda arkivmagasin.

Personal och organisation

Tillsvidareanställda
Elinor Magnérus är arkivchef och har arbetat heltid.
Arkivchefen är sedan 2019 gemensam för verksamheterna ArkivCentrum Örebro län, Arkiv Västmanland och Örebro-Västmanlands arkiv AB.
Siw Ehrendahl har arbetat heltid som arkivassistent
och har under året varit mycket aktiv med arkivets
uppackning. Siw är också den som servar och underhåller arkivets IT-system.
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Håkan Henriksson är arkivarie och har under året
främst arbetat med planering och genomförandet
av arkivets uppackning samt utformandet av de nya
arkivlokalerna. Han har som tidigare också uppdaterat webbplatserna för ArkivCentrum och Föreningen
Bergslagsarkiv, varit redaktör för Aktstycket och arkivets Facebooksida. Han har även ansvar för Näringslivets Arkivråds kansli. Dessutom har han anlitats
som föreläsare. Han har arbetat heltid.
Ingemar Karlsson är arkivassistent och arbetar
halvtid. Han bemannar Nora Bergslags Järnvägsarkiv
i Nora.
Evelyn Lauritzen har arbetat heltid som administratör och skött medlemskontakter, bokföring och
lönerutiner.
Carl Magnus Lindgren är arkivarie och har arbetat
87,5 %. Han har depåansvar samt ansvarar 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 aktiv med arkivets uppackning och uppdatering
av arkivets beståndsregister.
Emma Ode är arkivarie och har efter en period av
föräldraledighet arbetat 80 % från februari månad
och året ut. Hon är ansvarig för arkivets Arkivens
dag-arrangemang. Hon har dessutom varit aktiv med
arkivets uppackning.
Övriga anställda
Linda Lamppu, arkivassistent på Arkiv Västmanland,
arbetade som vikarie för Emma Ode under hennes
föräldraledighet fram till mitten av februari.
Anna Karin Nilson blev i september timanställd
efter att först under några månader ha praktiserat på
arkivet.
Under året har ArkivCentrum också tagit emot ett
antal personer för praktik och arbetsträning.
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toriska Sällskap, redaktör för SDHS:s medlemstidning »Dövas Rötter« och arkivförvaltare för SDHS:s
arkiv. Han har även varit medlem i styrgruppen för
projektet »Dövas kulturarv«.
Emma Ode är regionansvarig för Arkivens dag i
Örebro län.

Kurser och konferenser

Den 9–10 mars deltog Elinor Magnérus på Föreningen Sveriges Länsarkivariers årsmöte i Härnösand.
Den 13 maj deltog Elinor Magnérus på Svenska
Arkivförbundets årsstämma som detta pandemins år
fick hållas digitalt.
Den 28 maj deltog Håkan Henriksson på Föreningen Bergslagsarkivs årsmöte, som också hölls digitalt.
Den 11 juni deltog Elinor Magnérus på den digitala
årsstämman för Föreningen Enskilda Arkiv i Mellansverige.
Den 10 september deltog Elinor Magnérus i Region
Örebros webbinarium om socialt företagande.
Den 28 oktober deltog Håkan Henriksson på Näringslivets Arkivråds digitala årsmöte.
Den 10 december deltog Elinor Magnérus i ett
webbinarium om öppna data och GDPR.

Christer Malm från Arkivspecialisten har dels anpassat våra gamla
hyllställningar och dels kompletterat med begagnade för att ytan i
arkivmagasinen ska utnyttjas på det allra bästa sättet.

Elinor Magnérus är styrelseledamot i föreningen
Teater Martin Mutter och i Lokalhistoriska sällskapet
i Örebro län.
Håkan Henriksson är kassör i Föreningen Bergs
lagsarkiv och har redigerat och formgivit föreningens
årsbok »Bergslagshistoria 2020«. Han är även revisor
i Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks Vänner. Under året invaldes han också som adjungerad
ledamot i styrelsen för Allan Wetterholms stiftelse för
arkeologisk utbildning och forskning vid Örebro universitet. Han ingår även i Örebro universitets nätverk
för historielärare.
Carl Magnus Lindgren är kassör i Sveriges Dövhis-
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Representation
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des av arkivet från Länsposten (19 hm). Liberalerna
Örebro län var den största leveransen bland organisationerna (11 hm).
Spännvidden i materialet är som vanligt stor och
här är ett axplock av levererade arkiv från de 105 leveranserna: Örebro Länsteater AB, Örebro missionsskola, Riksteatern Örebro län, Kristdemokraterna
Örebro län, Örebro simsällskap, Egnahemsägarnas
riksförbund, Örebro läns civilförsvarsbund, Föreningen Kvismare Fågelstation och AB Marks Skofabrik.
Efter 2020 års leveranser förvarar ArkivCentrum
arkiv från 6 305 arkivbildare (2019: 6 320) omfattande 5 909 hyllmeter handlingar (2019: 6 076). Att
både antalet arkivbildare och hyllmeter har minskat
trots ökade leveranser beror på en större utleverans i
samband med att energiföretaget Fortum under året
centraliserade större delen av sina arkiv till Falun.
Från ArkivCentrum utlevererades större delen av
arkiven från Gullspångs Kraft AB med dotterbolag.

Christer Malm bygger på hyllställningarna så att arkivmagasinets
höjd utnyttjas till sin fulla kapacitet.

Leveranser

Efter att det under större delen av 2019 i princip hade
rått leveransstopp började arkivet under våren 2020
att ta emot nya leveranser.
Under 2020 registrerades 105 (2019: 30) leveranser med en sammanlagd volym på 80,46 hyllmeter
(2019: 19,80). Det är en markant ökning i jämförelse
med föregående år.
2020 var det dominans på arkivmaterial från Örebro kommuns område, (51 %), följt av regiontäckande organisationer (41 %) och rikstäckande organisationer eller företag utanför Örebro län (4 %).
När det gäller det inkomna materialet volymmässigt och ur kategorisynpunkt så dominerar handlingarna från politiska organisationer med 29 %. Därefter
kommer de som benämns som företag (27 %) följt av
kulturella organisationer (17 %).
Den största leveransen från företagssidan utgjor-

Digital leverans
En värdefull digital leverans överlämnades till ArkivCentrum den 29 september av ordförande Jan Höglund och generalsekreterare Anna Gabrielsson från
Riksförbundet DHB. Materialet kommer från det nu
avslutade projektet Dövas kulturarv och innehåller
all digital dokumentation från projektet i form av
filmade intervjuer, bilder och annan insamlad data.
För ArkivCentrum är detta ett värdefullt material
och ses som en viktig samtidsdokumentation med ett
historiskt perspektiv. Människors minnesberättelser
rör dåtid men speglar nutid.

Ordnings- och förteckningsarbete

Ordnings- och förteckningsarbetet har på grund av
arkivets flytt och uppackning legat nere under hela
året.
Arkivets databaser underhålls och uppdateras av
Carl Magnus Lindgren. Detta arbete har på grund av
flytten och uppackningen varit omfattande.

Besökare

Efter arkivets flytt började ArkivCentrum åter att ta
emot förbokade besök från mars månad. På grund
av den pågående pandemin har det inte heller under
resten av året varit möjligt att ha ett normalt öppethållande, utan alla besök under året har varit förbokade.
I ArkivCentrums forskarsals besöksliggare har
under 2020 noterats 57 forskarbesök och antalet
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framtagna volymer har varit 325.
Trots den rådande pandemin har ett antal mindre gruppbesök kunnat tas emot på ArkivCentrum
under året. 14 grupper omfattande 202 personer
besökte arkivet.
Därutöver har ArkivCentrum mottagit 191 besök
som inte varit forskare eller gruppbesök.
Personalen har under året också tjänstvilligt svarat
på frågor via telefon och e-post. Närmare 200 förfrågningar har noterats i liggaren trots den begränsade möjligheten under uppackningen, vilket innebär
att ungefär en fråga om dagen har besvarats.
Till besökare kan också räknas de digitala besöken
på arkivets webbplats. Under 2020 gjordes 44 965
(2019: 39 987) unika besök.

Forskning

Trots att ArkivCentrum i början av året var stängt
och sedan på grund av pandemin bara kunnat ta
emot förbokade besök har arkivets omfattande källmaterial använts i ett antal uppsatser och skrifter som
getts ut under året. Vi känner till följande skrifter och
uppsatser som är helt eller delvis baserade på källmaterial från ArkivCentrum och som har lagts fram
under 2020:
Sara Olsson: Tyska och österrikiska krigsbarn
i Örebro. En studie kring krigsbarnverksamheten i
Örebro år 1919–1921. B-uppsats i Historia, Örebro
Universitet, HT 2020.
Kristina Åhlgren: Environmental impact of alum
shale mining in Kvarntorp, Närke, Sweden. Doktorsavhandling, Örebro Studies in Chemistry 27, Örebro
Universitet, 2020.

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 föregångare 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. Efter pandemins utbrott i mars månad kunde
dock endast förbokade besök tas emot. NBJ-arkivet
sköts av Ingemar Karlsson.
Under året hade arkivet ca 26 enskilda besök
(2019: 200). Inga gruppbesök var möjliga att emot
under året. 63 förfrågningar har besvarats.

I takt med att allt fler flyttlådor packades upp blev ritningen över alla
flyttlådor allt grönare. Här läget under sommaren 2020.

Utåtriktad verksamhet
Egna arrangemang
På grund av den under större delen av året pågående
pandemin har det i princip inte varit möjligt att arrangera föreläsningar eller att ta emot studiebesök.
Lokalhistoriska sällskapet hann dock med att hålla
en föreläsning i den då ännu inte helt inredda föreläsningssalen den 15 januari. Det var Per Zetterlund
som föreläste om dragspelaren Leif »Pepparn« Pettersson.
Den 11 februari höll Yvonne Bergman en arkivkurs för länets hembygdsföreningar.
Den 1 oktober gjorde Lokalhistoriska sällskapet ett
digitalt studiebesök som livesändes på Facebook.
Arkivens dag
Arkivens dag 2020 inföll lördagen den 14 november. Årets tema var »Svart på vitt«. På grund av den
pågående pandemin var det inte möjligt att ta emot
fysiska besök utan det blev endast ett digitalt firande.
Under dagen släppte ArkivCentrum tre filmer i våra
digitala kanaler i vilka valda delar ur Örebro läns
intressanta historia presenterades: »Pionjären Greta
Adrian«, »Damkamrater i fotbollsskor« och »När
koleran inte kom till Laxå«. En digital tipspromenad
anordnades likaså.

Verksamhetsberättelse för ArkivCentrum Örebro län 2020

Foto: Håkan Henriksson

8

Den 23 september 2020 monterade Heath Garwood från Candeo Skyltreklam upp ArkivCentrums nya skyltar på fasaden och vid entrén.

Emma Ode har ansvarat för ArkivCentrums Arkivens dag-arrangemang under året.

toriska teman för Aktiva Seniorer i Örebro. Ett 40-tal
personer deltog vid varje tillfälle.
Håkan Henriksson medverkade på Länsradion den
Externa framträdanden och besök
5 juni och den 18 december. Den 7 december medÅrets pandemi har också inneburit att antalet publika verkade även Elinor Magnérus på Länsradion.
framträdanden varit ovanligt få. Några fysiska möten
hanns med i början av året och några kunde hållas
Aktstycket
under hösten.
Efter att under 2019 endast ha utkommit med ett
Den 17 januari föreläste Håkan Henriksson om
nummer, som innehöll verksamhetsberättelsen,
Hindersmässan för Örebro Arbetareförenings freutkom ArkivCentrums medlemstidning Aktstycket
dagsklubb och den 10 februari för Hagaby GOIF.
under 2020 åter med fyra nummer, varav ett innehöll
Totalt lyssnade 80 personer.
verksamhetsberättelsen. Numren trycks vanligen i
Den 20 januari föreläste Håkan Henriksson om
drygt 1000 ex.
Ekströms för PRO Vivalla-Lundby. 80 personer lyssI tidningen ges utrymme åt presentationer av
nade.
arkivmaterial, lokalhistoriska artiklar och annat
Den 20 februari föreläste Håkan Henriksson om
som kan vara av intresse för läsekretsen. Artiklarna
Bergslagens gruvpigor i Tumba för Botvidsbygdens
skrivs av personalen, men här ges också utrymme för
släktforskarförening. 45 personer lyssnade.
gästskribenter. Aktstycket sprids även till media samt
Den 25 september föreläste Håkan Henriksson om en bredare krets av politiker och andra beslutsfattare
Riksarkivets evakuering till Örebro 1713 för Örebro
och är ett viktigt led i institutionens informationssödra Rotaryklubb. 12 personer lyssnade.
och förankringsarbete.
Den 1 oktober föreläste Emma Ode om arkivering
Håkan Henriksson har svarat för tidningens inneför Tångeråsa bygdeförening i Tångeråsagården. Hon håll och utformning under året.
har också medverkat som kunskapsresurs i bygdeföreningens studiecirkel »Våra arkiv«. Ett 15-tal persoWebbplats och sociala medier
ner har medverkat i cirkeln.
Aktstycket kan också läsas på ArkivCentrums webbDen 5 mars, 12 mars och 30 september höll Håkan plats www.arkivcentrum.se och Håkan Henriksson
Henriksson en föreläsningsserie med olika lokalhishar varit webbansvarig under året. Han har utformat
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webbplatsen och fyller den kontinuerligt med ett
informativt innehåll. Där finns uppgifter om öppettider, arkivbestånd, digitaliserade handlingar, det digitala klassrummet, nyheter och mycket annat. Antal
unika besök 2020 var 44 965 (2019: 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 haft
begränsade möjligheter för fysiska besök. Via inläggen har man också kunnat följa arkivets flytt och den
efterföljande uppackningen av arkiven.
Vid årets slut hade sidan 1076 gilla-markeringar
(2019: 962) och 1105 följare (2019: 984). Under året
gjordes 31 inlägg (2019: 45 inlägg). Störst genomslag
fick ett inlägg på den internationella kvinnodagen
den 8 mars som uppmärksammade de ofta osynliggjorda gruvpigorna. Inlägget delades 36 gånger och
nådde över 11 000 personer.
Inför årets Arkivens dag startade ArkivCentrum
även en YouTube-kanal. Denna uppdateras av Emma
Ode.
Pedagogik
Det digitala klassrummet
På webbplatsen finns ArkivCentrums digitala klassrum med ett antal arkivpedagogiska teman. Örebro-
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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 frågor. 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 utformats med tips och förslag på arbetsuppgifter.
De olika 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« 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 främmande länder under de senaste hundra åren. Många
missionärer 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. Det senaste
temat är »Krigsbarn i Sverige 1919–1921« som upp-

Foto: Håkan Henriksson

I november 2020 monterades den allra sista sektionen upp i ArkivCentrums arkivmagasin.
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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.

Samverkan
Arboga och Arkiv Västmanland
Sedan 2016 samverkar ArkivCentrum Örebro län
och Arkiv Västmanland kring arkivutrymmen och
depåer. I det gemensamma bolaget Örebro-Västmanlands arkiv AB (ÖVA AB) bedrivs verksamhet i
Arboga på de 2 395 m2 som inrymmer både depåer,
personalutrymmen och publika ytor. Ytan har utökats väsentligt under 2020 då två angränsande hallar
om sammanlagt 895 m2 har byggts om och den ena
delvis också har intretts med hyllor.
Depåns namn är Arkivcentrum Arboga. ÖVA
AB är ett kommersiellt bolag med vinstintresse där
utdelningar gagnar ArkivCentrum Örebro läns och
Arkiv Västmanlands medlemmar.
Bolagsstyrelsen består av fem personer, samtliga
representanter från de två arkivinstitutionerna.

Uppdrag
Föreningen Bergslagsarkiv
Håkan Henriksson har på uppdrag av Föreningen
Bergslagsarkiv redigerat och layoutat årsboken Bergs
lagshistoria årgång 32/2020.

Kommuninvest i Sverige AB
ArkivCentrum och Kommuninvest i Sverige AB har
under ett antal år haft ett avtal för förtecknande av
Kommuninvests arkiv. Avtalet sades dock upp under
2019 och uppdraget avslutades i juni 2020. Under
året har Carl Magnus Lindgren arbetat med uppdraget.
Näringslivets Arkivråd
Näringslivets Arkivråd (NLA) är en riksorganisation
för företag och företagsarkiv vars syfte är att främja
en rationell dokumenthantering och arkivering i företag, organisationer och institutioner. Från och med
årsskiftet 1998/99 överfördes organisationens kansli
från Stockholms företagsminnen till ArkivCentrum.
Ett avtal upprättades i samband med detta mellan de
två organisationerna. Håkan Henriksson ansvarar för
kansliets skötsel som bland annat inkluderar medlems- och kursservice, bokföring samt organisationens webbplats.
Örebro läns hembygdsförbund
Under året har Evelyn Lauritzen skött Örebro läns
hembygdsförbunds bokföring.
Lindesbergs kommun
Ett avtal slöts i december 2019 mellan ArkivCentrum
och Lindesbergs kommun om att förvara Lindesbergs kommuns historiska arkiv. Häri ingår också
alla upphörda kommuners arkiv från Linde kommun
(1863–1968), Fellingsbro kommun (1863–1970),
Fellingsbro municipalsamhälle (1911–1957), Näsby
kommun (1863–1954), Frövi municipalsamhälle
(1914–1954), Frövi köping (1955–1970) och Ramsbergs kommun (1863–1970).
Arkivet, som i etapper började föras över under
2020, kommer att förvaras på ArkivCentrums hyllor i den nya del som under året har färdigställts och
inretts med hyllor i Arkivcentrum Arboga.

Ekonomi

Föreningen Bergslagsarkivs årsbok »Bergslagshistoria« har under året
redigerats och layoutats av ArkivCentrums Håkan Henriksson.

Den egna finansieringsgraden var under året i storleksordningen 24 % 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 finansiella ställning och en av grundpelarna i verksamheten. Under 2020 var medlemsintäkterna sammantaget 1 002 065 kr.
Region Örebro län är av stor betydelse för ArkivCentrums verksamhet då det är den störste bidrags-
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Till Arkivens dag 2020 publicerades tre kortfilmer med lokalhistoriskt innehåll. Dessa går fortfarande att se på ArkivCentrums YouTube-kanal.

givaren och 2020 stod för 59 % av arkivets driftsmedel. 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 13 % och i det ingår
ersättningar från Arbetsförmedlingen. Slutligen får
ArkivCentrum även ett bidrag från Örebro kommun,

vilket motsvarar knappt 4 % av omsättningen.
Bokslutet för 2020 blev positivt med ett överskott som till stora delar går in i 2021 års budget för
arkivpedagogik. För detaljer i ekonomin hänvisas till
separat redovisning.

Slutord

Vi är nära slutet. Vi ser en ny och roligare framtid för
oss. År 2020 kommer att gå till historien som ett av

Foto: Håkan Henriksson

En del av de nya plåthyllor som uppmonterats av Arkivspecialisten i det under 2020 färdigställda nya arkivmagasinet i Arboga. Här kommer
främst arkiven från Lindesbergs kommun att placeras.
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de märkligaste och obehagligaste på länge. Fienden
är en liten, osynlig organism som kan slå till när som
helst, var som helst och hos vem som helst. En stängd
dörr, ett avståndstagande, sprit och en armbåge som
hälsning har varit medlen för att hålla fienden stången. Bakom den stängda dörren har arkivet fortsatt
arbetet med montering av hyllsystem och uppackning av handlingar. Personalen har gjort ett fantastiskt arbete med de många kilometrar av handlingar
som ska upp från kartong in i hylla. Vartenda lyft och
vartenda ryggböj är värda sin egen applåd. Det finns

anledning att glädjas åt att arkivarier tillhör ett segt
släkte. Tacksamheten gäller även de goda relationer
vi har haft med de återkommande hantverkare och
firmor som vi haft på plats under året. De som ser
till att skyltar lyser, att rullhyllor rullar, att ljudet låter
och att elen fungerar så att kaffet kan bryggas. Vi ser
nyare tider vid horisonten. Tider då dörren är öppen
igen, då vi har skolklasser här på dagarna och föreläsningar på kvällarna. Då vi inte bara träffas via skärm,
utan då vi kan sitta tillsammans i samma rum. Då vi
får visa er alla hur bra vi har fått det här på arkivet!

Verksamhetsplan 2021–2022

Foto: Håkan Henriksson

ArkivCentrum kommer att:

Årets pandemi innebar att vi alla var tvungna att hålla avstånd till
varandra vilket också gjorde att ArkivCentrum inte kunde öppna som
tänkt utan fick fortsätta med förbokade besök.

•

Packa upp och färdigställa de nya lokalerna

•

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, finnas på
sociala medier 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)

•

Arbeta efter handlingsplanen för de sex
perspektiven i Regionala kulturplanen;
hela länet, jämställdhet, socioekonomi,
barn, etnisk och språklig bakgrund,
funktionsnedsättning.

