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Verksamhetsberättelse för
ArkivCentrum Örebro län 2021
Styrelsen avger härmed verksamhetsberättelse
för föreningens femtiotredje 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 822 företag från
1500-talet och framåt utgörande 3 071 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, frikyrkoförsamlingar och många fler, sammanlagt 5 188

föreningar samlade på 2 466 hyllmeter.
På arkivet förvaras 350 övriga arkiv, stiftelser och
personarkiv, totalt 273 hyllmeter.
20 riksorganisationer är medlemmar och ännu
fler, nu nedlagda, riksorganisationers material förvaras på ArkivCentrum Örebro län.
Sammanlagt är ArkivCentrum Örebro län en
minnesbank för 6 360 arkivbildare omfattande 5 810
hyllmeter handlingar. Dessutom tillkommer en unik
samling av fler än 2 300 minnesberättelser och intervjuer och en stor mängd fotografier och filmer.
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Även 2021 fick ArkivCentrum kalla till ett digitalt årsmöte.
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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, Arbetsgivarorganisationen Fremia, 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 2021

Den 20 april höll arkivet sitt årsmöte som på grund
av den ännu pågående coronapandemin fick hållas digitalt via webbmötestjänsten Zoom. Samtliga
årsmöteshandlingar fanns tillhanda inför årsmötet
på ArkivCentrums webbplats. Mötesordförande var
regionrådet Torbjörn Ahlin. Ett drygt 40-tal medlemmar deltog i mötet. Årsmötet beslutade att ändra
antalet ledamöter från 16 till 15 och att samtliga är
ordinarie. Dessutom beslutades att ArkivCentrum
skulle skriva under Deklarationen för en stark demokrati. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år i dess arbete att samla och engagera
de krafter som stödjer demokratin och att uppmuntra fler att ta tydlig ställning för att stärka demokratin.
   I samband med årsmötet höll biträdande riksbibliotekarien Lars Ilshammar ett föredrag om demokrati och arkiven.

Arkivets styrelse

Arbetsutskott
Ordförande		
Torgny Larsson,
			Pappers avd 52
Vice ordförande
Magnus Persson,
			Örebro södra Rotaryklubb
Sekreterare		
Elinor Magnérus, arkivchef,
			adjungerad
Kassör			Egon Harfeldt,
			PRO Kultur
			Conny Sandberg,
			Örebro läns hembygdsförbund
			Marie Danielsen,
			Örebro universitetsbibliotek
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Övriga
Lise-Lotte Alm, Svensk Handel Örebro köpmän
Agneta Blom, KFUM Örebro
Anders Bro, Region Örebro län
Jimmy Engren, Örebro universitet
Maria Haglund, Föreningen Norden Örebro
Göran Janzon, Evangeliska Frikyrkan
Inger Lindquist, Örebro flygklubb
Hans Lundell, enskild ledamot
Gunilla Pihlblad, Convenience Stores Sweden
Ingemar Söderström, Strängnäs
stiftshistoriska sällskap
			

Revisorer
Ordinarie
Ulf Marcusson, Region Örebro läns chefsförenings
seniorgrupp
Anders Olsson, Lokalhistoriska sällskapet
i Örebro län
Ersättare
Lennart Alm, Olaus Petri hembygdsförening
Britt Olofsson, Lokalhistoriska sällskapet
i Örebro län
Valberedning
Peter Alsbjer, Örebro (sammankallande)
Lilian Edström, Kumla
Sif Eklund, Karlskoga
Möten
Styrelsen har under året haft 5 sammanträden och
arbetsutskottet 5 möten.

Medlemmar

Vid årets slut hade arkivet 610 medlemmar, var
av 86 är enskilda och 52 företag. Under året har 7
organisationer och 5 enskilda medlemmar tillkommit. 6 organisationer och 2 företag har avförts som
medlemmar, de flesta på grund av nedläggning eller
sammanslagning av verksamheten. Dessutom har 8
enskilda medlemmar avslutat sitt medlemskap.
Året innan, 2020, hade ArkivCentrum 614 medlemmar, varav 89 var enskilda medlemmar. Att
arkivet inte har kunnat ha en normal och utåtriktad
verksamhet under året, dels på grund av arkivets up�packning, och dels på grund av den under året pågående pandemin, har troligtvis påverkat det minskade
antalet medlemmar.
Nya medlemmar 2021
Alzheimer Örebro län
Ceskyterrierklubben
Närkes Kils Församlingshem
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Foto: Håkan Henriksson
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I slutet av mars 2021 kunde Siw Ehrendahl köra fram de tre sista flyttlådorna för att packas upp på arkivmagasinens hyllor.

RPG i Östernärke
Örebro Föreningsråd
Östernärkes Naturvårdsförening
Östra Ökna Vägsamfällighet (Örebro)

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
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. 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 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 blir sammanförda. Detta kommer givetvis att
underlätta återsökningen i framtiden.
Vid slutet av 2019 återstod drygt 4600 flyttlådor
att packa upp. Vid slutet av 2020 återstod knappt 900
flyttlådor och i slutet av mars 2021 kunde den sista
flyttlådan packas upp. Men även efter detta återstår
ett stort arbete med att få alla arkivvolymer från olika
leveranser sammanfogade till en plats. Därefter ska
också alla volymer omregistreras i beståndsregistret.
Inför Arkivens dag och invigningen av de nya
lokalerna i november iordningsställdes också de
offentliga delarna så att tavlor och annan inredning
kom på plats. Christer Malm från Arkivspecialisten
monterade även upp de återstående bibliotekshyllorna och ett antal fasta hyllor i arkivmagasinen.
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.
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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.
Håkan Henriksson är arkivarie och sedan maj 2021
även verksamhetsledare. Han har sedan tidigare 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.
My Kyhlberg har, efter en längre periods arbetsträning på ArkivCentrum, sedan oktober 2021 arbetat
75 % som arkivassistent med uppackning som främsta arbetsuppgift.
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.
Under året har han varit aktiv med att uppdatera
arkivets beståndsregister.
Anna Karin Nilson var timanställd fram till och
med maj månad men har därefter arbetat heltid som
arkivassistent. Arbetsuppgifter har varit uppackning,
ta hand om leveranser och pedagogik.
Emma Ode är arkivarie och har arbetat heltid. Hon
är ansvarig för arkivets Arkivens dag-arrangemang
och årets digitala filmer på sociala medier.
Övriga anställda
Patrick Jonsson var timanställd under maj–juli 2021
för att hjälpa till med att ordna och accessionsföra ett
större antal arkivleveranser.

Representation

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 2021«. Han är även adjungerad ledamot i styrelsen för Allan Wetterholms
stiftelse för arkeologisk utbildning och forskning vid
Örebro universitet samt revisor i Samfundet Örebro
Stads- och Länsbiblioteks Vänner.
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Carl Magnus Lindgren är kassör i Sveriges Dövhistoriska Sällskap, redaktör för SDHS:s medlemstidning »Dövas Rötter« och arkivförvaltare för SDHS:s
arkiv.
Emma Ode är regional samordnare för Arkivens
dag i Örebro län.

Kurser och konferenser

Den 12 februari deltog Emma Ode på Arkivpedaogiskt forum som i år hölls digitalt.
Den 12 mars deltog Elinor Magnérus på Föreningen Sveriges Länsarkivariers digitala årsmöte.
Den 16 april deltog Elinor Magnérus i ArbetSams
museidagar och årsmöte 2021 för Nora Bergslags
Järnvägsarkiv i Nora.
Den 21 april deltog Håkan Henriksson och Elinor
Magnérus på Föreningen Bergslagsarkivs digitala
årsmöte.
Den 22 april deltog Elinor Magnérus på Teater
Martin Mutters digitala årsmöte.
Den 6 maj deltog Elinor Magnérus på Svenska
Arkivförbundets digitala årsstämma.
Den 3 juni deltog Elinor Magnérus i panelsamtal
som arbetsgivare på Activas rikskonferens om att
stödja och handleda arbetstränande personer.
Den 10 juni deltog Elinor Magnérus i Föreningen
Sveriges Länsarkivariers digitala årsmöte.
Den 17 juni deltog Elinor Magnérus i Region Örebro läns seminarium om Cultural Planning.
Den 1–2 november deltog Elinor Magnérus i
Svenska Arkivförbundets digitala höstkonferens.
Den 16 november deltog Håkan Henriksson på
Näringslivets Arkivråds digitala årsmöte.
Den 23–24 november deltog Elinor Magnérus i
Föreningen Sveriges Länsarkivariers höstkonferens
som dessutom hölls på ArkivCentrum.
Den 30 november deltog Håkan Henriksson i Föreningen Bergslagsarkivs studiebesök på Jernkontoret
och Postmuseum i Stockholm.

Leveranser

Efter att det under större delen av 2019 i princip hade
rått leveransstopp började arkivet under våren 2020
att ta emot nya leveranser efter förhandsbokning och
numera sker leveransmottagningen som vanligt.
Under 2021 registrerades 188 (2020: 105) leveranser med en sammanlagd volym på 66,05 hyllmeter
(2020: 80,46). Det är en ökning i antal leveranser
men i antal hyllmeter är det en liten minskning.
2021 var det dominans på arkivmaterial från Örebro kommuns område (36 %), följt av regiontäckande
organisationer (27 %) och rikstäckande organisatio-
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Foto: Emma Ode
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Maud Almström Blom från Riksarkivet invigningstalar i ArkivCentrums nya föreläsningssal lördagen den 13 november 2021.

ner eller företag utanför Örebro län (18 %).
När det gäller det inkomna materialet volymmässigt och ur kategorisynpunkt så dominerar handlingarna från övriga organisationer med 25 %. Därefter
kommer de som benämns som företag (25 %) följt av
politiska organisationer (11 %).
Den största leveransen från företagssidan utgjordes av arkivet från Frökontrollen Mellansverige AB
(10 hm). Svenska Tyngdlyftningsförbundet var den
största leveransen bland organisationerna (4,11 hm).
Spännvidden i materialet är som vanligt stor
och här är ett axplock av levererade arkiv från de
188 leveranserna: Frökontrollanstalten Örebro, Rut
Gefwerts personarkiv, AB A P Hallqvist, Hasselfors Garden AB, Föreningen Kvismare Fågelstation,
Socialdemokraterna i Örebro län, Svenska Aussieklubben, Sveriges Dövhistoriska Sällskap och ÖSK
Handboll Herr.
Efter 2021 års leveranser förvarar ArkivCentrum
arkiv från 6 360 arkivbildare (2020: 6 305) omfattande 5 810 hyllmeter handlingar (2020: 5 909). Att
antalet hyllmeter har minskat något beror på några
utleveranser och på planerad gallring.

Ordnings- och förteckningsarbete
Ordnings- och förteckningsarbetet har på grund av
arkivets flytt och uppackning legat nere under hela

året. Arbetet har i stället fokuserats på att ta hand om
alla nya arkivleveranser som har inkommit under
året.
Arkivets databaser underhålls och uppdateras av
Carl Magnus Lindgren. Detta arbete har på grund av
flytten och uppackningen varit omfattande då samtliga arkiv nu har fått nya placeringar.

Besökare

På grund av den pågående pandemin har det under
året inte varit möjligt att ha ett normalt öppethållande. Förbokade besök har dock hela tiden varit
möjliga och från och med den 15 november har arkivet haft öppet tre timmar om dagen under tisdagar,
onsdagar och torsdagar, men förbokade besök under
övrig tid har också varit möjliga.
I ArkivCentrums forskarsals besöksliggare har
under 2021 noterats 154 forskarbesök (2020: 57) och
antalet framtagna volymer har varit 927 (2020: 325).
Tack vare en minskad smittspridning under hösten kunde ett antal mindre gruppbesök tas emot på
ArkivCentrum. 27 grupper (2020: 14) omfattande
544 personer (2020: 202) besökte arkivet.
Därutöver har ArkivCentrum mottagit 383 besök
som inte varit forskare eller gruppbesök (2020: 191).
Dessutom har drygt 700 kursdeltagare nyttjat
ArkivCentrums lokaler i samband med de kurser
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som Brandskyddsföreningen under året har hållit i
föreläsningssalen.
Personalen har under året också tjänstvilligt svarat
på frågor via telefon och e-post. Över 730 förfrågningar har noterats i liggaren.
Till besökare kan också räknas de digitala besöken
på arkivets webbplats. Under 2021 gjordes 39 491
(2020: 44 965) unika besök.

Forskning

Trots att ArkivCentrum på grund av pandemin
under en stor del av året bara har kunnat ta emot
förbokade besök, så 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 2021:
Stefan Backius: »Arkivet ska stanna. Hällefors
Bruks arkiv och lokalsamhället.«, i Bergslagshistoria
2021. Föreningen Bergslagsarkiv 2021.
Nils Goller, Marianne Berghout & Linda Rønning: Brand art. Iconic ads & artwork from the early
years of Orkla’s many strong brands. Orkla. Oslo 2021.
Philip Hedbris: Den svenska bakfyllan 1922. En
komparativ studie av Örebro län och Stockholms stad
angående förbudsomröstningen. B-uppsats i Historia,
Örebro Universitet, HT 2021.
Sara Olsson: Kvinnliga gärningar i en manlig offentlighet. Röda Korsets sociala arbete i Örebro under
1920-talet. C-uppsats i Historia, Örebro Universitet,
VT 2021.
Maria Sundström: Edsbergs kyrka: medeltida
kyrka i klostersocken. Fjugesta 2021.
Jan Örtengren: »Aktiebolag och aktiebrev«, i
Bergslagshistoria 2021. Föreningen Bergslagsarkiv
2021.

26). Inga gruppbesök var möjliga att ta emot under
året. 70 förfrågningar har besvarats (2020: 63).

Utåtriktad verksamhet
Egna arrangemang
På grund av den under året pågående pandemin har
det i princip inte varit möjligt att planera för större
arrangemang i de egna lokalerna. Ett tiotal studiebesök i mindre grupper hanns dock med under hösten.
Lokalhistoriska sällskapet hann också med att
hålla tre föreläsningar i ArkivCentrums föreläsningssal. Den 11 oktober var det Gunnela Björk
som föreläste om Karin och Nils Adamsson, den 18
november berättade Clas Thor om konstnären Harry
Thomander och den 9 december var det Åsa Jernudd
som föreläste om Bergslagens filmhistoria.

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-arkivet sköts av Ingemar Karlsson. På grund
av den pågående pandemin har det inte varit möjligt
att ha några fasta öppettider utan endast förbokade
besök har tagits emot.
Under året hade arkivet 22 enskilda besök (2020:
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Nerikes Allehanda uppmärksammade Arkivens dag och
ArkivCentrums invigning den 13 november 2021.
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trum samtidigt passade på att formellt inviga de nya
lokalerna på Nastagatan 11 F i Örebro. Efter inledande tal av verksamhetsledare Håkan Henriksson
och styrelseordförande Torgny Larsson kunde själva
invigningen förrättas av Maud Almström Blom (1:e
arkivarie och samordnare för enskilda arkiv, Riksarkivet) med hjälp av en gammal ordförandeklubba
som vid klubbandet kunde förklara de nya lokalerna
för invigda. Under dagen bjöds det även på plockmat
och tårta. Ett drygt hundratal besökare var med och
firade under dagen. Även Nerikes Allehanda uppmärksammade invigningen med ett stort reportage.
Emma Ode har ansvarat för ArkivCentrums Arkivens dag-arrangemang under året.

Till årets Arkivens dag togs det fram ett antal kylskåpsmagneter
och en serveringsbricka med motiv från våra arkiv och som fortsatt
kommer att finnas till försäljning på ArkivCentrum.

Arkivens dag och ArkivCentrums
återinvigning den 13 november
Arkivens dag 2021 inföll lördagen den 13 november
och tack vare att restriktionerna med anledning av
pandemin då hade lättats var det åter möjligt med att
fysiskt välkomna besökare till arkivet. Temat för året
var »Röster i arkiven« och till dagen hade docenten
i ekonomisk historia Fia Sundevall bjudits in för att
föreläsa under rubriken »Allmän rösträtt? Om kampen för och emot kvinnors rösträtt – och de som inte
fick rösta efter 1921«. I lokalerna kunde besökarna
även ta del av Riksdagens affischutställning »Ja, må
den leva!«, som tagits fram till 100-årsfirandet av den
allmänna och fria rösträttens införande i Sverige.
En ny kortfilm producerades också om den kvinnlig rösträtten inom den tidiga frikyrkorörelsen där
ArkivCentrums styrelseledamot, Göran Janzon,
spelar huvudrollen. Filmen finns tillgänglig på ArkivCentrums YouTube-kanal.
Som vanligt kunde besökarna också gå en tipspromenad och samtidigt upptäcka arkivets nya lokaler.
Besökarna kunde under hela dagen även gå guidade
turer i de nya arkivmagasinen. Till årets Arkivens dag
togs det också fram ett antal kylskåpsmagneter och
en serveringsbricka med motiv från våra arkiv.
Dagen blev dessutom extra festlig då ArkivCen-

Externa framträdanden och besök
Årets pandemi har också inneburit att antalet publika
framträdanden varit ovanligt få. Under våren blev
det främst digitala möten men under hösten blev det
även möjligt med ett antal fysiska möten.
Den 16 februari föreläste Håkan Henriksson digitalt om bildkonstnären och författaren Eva Forss
Billow för Lokalhistoriska sällskapet. 21 personer
lyssnade.
Den 18 mars föreläste Håkan Henriksson om
gruvpigor för Diggi & Tala i Karlskoga kommun
(digitalt), den 12 oktober för PRO Kultur i Örebro
och den 10 november för STF Örebro. Sammanlagt
lyssnade 55 personer.
Den 29 mars föreläste Håkan Henriksson via
YouTube om Riksarkivets evakuering 1713 för Aktiva
Seniorer i Örebro. Vid årets slut hade föreläsningen
haft drygt 270 visningar. Han föreläste om samma
ämne den 7 april för DIS Öst i Stockholm (digitalt),
den 2 oktober för reservofficerare i Örebro och den 2
november för SKPF Pensionärerna i Örebro. Sam-

Håkan Henriksson föreläser vid den huvudsakligen digitala
konferensen The Border of the Treaty of Nystad – Peter the great’s
line den 7 oktober 2021.
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Foto: Håkan Henriksson
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På grund av pandemin och de åtföljande restriktionerna har ArkivCentrums föreläsningssal inte kunnat nyttjas så mycket till just föreläsningar
under året. Men lokalen har trots detta kunnat används flitigt av mindre grupper. Bland annat har Brandskyddsföreningar haft kurser i lokalen
vid ett sjuttiotal tillfällen under året och Nerikes Brandkår har haft två direktionsstyrelsemöten under hösten.

manlagt lyssnade 135 personer.
Den 2 juni föreläste Håkan Henriksson om koleran
1834 på Ramundeboda-Laxå hembygdsförenings
årsmöte, den 8 september för PRO Kultur i Örebro,
den 11 oktober för Laxå SPF, den 18 och 25 oktober
för Axberg-Hovsta hembygdsförening och den 17
november för PRO Handels i Örebro. Totalt lyssnade
138 personer.
Den 7 oktober föreläste Håkan Henriksson digitalt
om fredskongressen i Nystad 1721 och frisläppandet
av de ryska krigsfångarna vid den internationella
konferensen »The Border of the Treaty of Nystad –
Peter the great’s line« i Vyborg. Konferensen, som på
grund av pandemin till stor del fick bli digital, hölls
med anledning av 300-årsminnet av freden i Nystad
1721. Han föreläste om samma ämne även vid en liknande, och nästan helt digital, konferens i Belgorod
den 10 december.
Den 20 oktober föreläste Håkan Henriksson om
Karl XII:s krigsfångar för DIS Öst i Stockholm
(digitalt), den 8 november för Föreningen ÖrebroNovgorod och den 30 november för Kumla släktforskarklubb på Kumla bibliotek. Sammanlagt lyssnade
115 personer.
Den 29 oktober föreläste Håkan Henriksson
digitalt om den ukrainska frågan vid fredskongres-

sen i Nystad 1721 vid en internationell konferens på
Hetmanmuseet i Kyiv, Ukraina.
Den 15 november föreläste Håkan Henriksson om
Ekströms för Visions pensionärer i Örebro. 20 personer lyssnade.
Den 20 november bemannade Emma Ode och
Anna Karin Nilson tillsammans med Lokalhistoriska
sällskapet ett bokbord under Litteraturens lördag på
Kulturkvarteret i Örebro.
Den 3 december föreläste Håkan Henriksson om
släktforskning för Örebro Södra Rotaryklubb. 15
personer åhörde.
Håkan Henriksson medverkade även på Länsradion den 17 september.
Aktstycket
ArkivCentrums medlemstidning Aktstycket utkom
under 2021 som vanligt med fyra nummer, varav
ett innehöll verksamhetsberättelsen. Numren trycks
vanligen i 1200 ex.
I tidningen ges utrymme åt presentationer av
arkivmaterial, lokalhistoriska artiklar och annat som
kan vara av intresse för läsekretsen. Artiklarna skrivs
främst av arkivets personal, men här ges också utrymme för gästskribenter. Aktstycket sprids även till
media samt en bredare krets av politiker och andra
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beslutsfattare och är ett viktigt led i institutionens
informations- och förankringsarbete.
Håkan Henriksson har svarat för tidningens innehåll och utformning under året.
Webbplats och sociala medier
Aktstycket kan också läsas på ArkivCentrums webbplats 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 öppettider, arkivbestånd, digitaliserade handlingar, det digitala klassrummet, nyheter och mycket annat. Antal
unika besök under 2021 var 39 491 (2020: 44 965).
Arkivets Facebook-sida har hållits uppdaterad av
Håkan Henriksson och Emma Ode. Den 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.
Vid årets slut hade sidan 1172 gilla-markeringar
(2020: 1076) och 1214 följare (2020: 1105). Under
året gjordes 35 inlägg (2020: 31 inlägg). Störst genomslag fick ett inlägg den 21 juni om snabblöparen
Fredrik Andersson. Inlägget delades 8 gånger och
nådde över 8100 personer.

Under året har fyra nya videor producerats och
som finns tillgängliga på ArkivCentrums YouTubekanal. Denna kanal uppdateras av Emma Ode.
Pedagogik
Det digitala klassrummet
På arkivets webbplats finns ArkivCentrums digitala
klassrum med ett antal arkivpedagogiska teman.
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 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 Varuhuset Härold 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 uppmärksammar 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

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

Arkivcentrum Arboga och
Arkiv Västmanland
Sedan 2016 samverkar ArkivCentrum Örebro län
och Arkiv Västmanland kring arkivutrymmen och
personalresurser. I det gemensamma bolaget ÖrebroVästmanlands arkiv AB (ÖVA AB) förlägger personal
från båda arkivföreningarna tid till bolagets arbete.
Under sista halvan av året var Hans Lundell timanställd för att inventera presumtiva kunder bland före-
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tag och kommuner tillsammans med övrig personal
från de två ägararkiven. I Arboga finns 2 395 m2 yta
som inrymmer både depåer, personalutrymmen och
publika ytor.
Bolagsstyrelsen består av fyra ledamöter, samtliga
representanter från de två arkivinstitutionerna, samt
adjungerad kassör och sekreterare.
Under maj–juni var Emma Ode utlånad till Arkiv
Västmanland för att bistå i digitaliseringen av arkivpedagogiskt skolmaterial.

Uppdrag
Föreningen Bergslagsarkiv
Håkan Henriksson har på uppdrag av Föreningen
Bergslagsarkiv redigerat och layoutat årsboken Bergs
lagshistoria årgång 33/2021.
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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.
Länsposten
Sedan december 2020 har ArkivCentrum haft ett
samarbete med veckotidningen Länsposten där arkivets medarbetare bidrar med artiklar under rubriken
Lokalnära – Arkivcentrum om... Hittills har tre artiklar publicerats, två av Emma Ode (2020-12-24: »När
stjärnan och Herodes gick runt i gårdarna i Tiveden«,
2021-05-20: »Högfors – en liten ort med stor och
spännande historia«) och en av Håkan Henriksson
(2021-01-14: »Eva Fors Billow: barnboksillustratören
från Örebro stad«).
Emma Ode har ansvarat för kontakten med tidningen.

Foto: Håkan Henriksson

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).
Arkiven, som kommer att levereras i etapper och
som tog sin början under 2020 och som sedan har
fortsatt under 2021, kommer att förvaras på ArkivCentrums hyllor i den nya del som har färdigställts
och inretts med hyllor i Arkivcentrum Arboga. Hittills har drygt 300 hyllmeter arkiv levererats.

Ekonomi
Lindesbergs kommuns historiska arkiv har börjat packas upp på
hyllorna i den senast inredda delen av arkivmagasinen i Arboga.

Den egna finansieringsgraden var under året i
storleksordningen 23 % och i detta ingår främst
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medlems- och hyllavgifterna. Den ekonomiska in
sats som arkivets egna medlemsorganisationer och
medlemsföretag står för, är till stor del avgörande för
arkivets finansiella ställning och en av grundpelarna
i verksamheten. Under 2021 var medlemsintäkterna
sammantaget 996 920 kr (2020: 1 002 065 kr).
Region Örebro län är av stor betydelse för ArkivCentrums verksamhet då det är den största bidragsgivaren och 2021 stod regionen för 59 % av arkivets
driftsmedel. Lika viktigt som det ekonomiska bidraget är, är tillgängligheten och stödet vi känner från
regionen inom området kultur och ideell sektor.
Tillsammans bygger vi en stark infrastruktur för
kulturarv och arkiv.
Statens del när det gäller finansieringen av arkivets kostnader under året var 14 % och i det ingår
ersättningar från Arbetsförmedlingen. Slutligen får
ArkivCentrum även ett bidrag från Örebro kommun,
vilket motsvarar knappt 4 % av omsättningen.
Bokslutet för 2021 blev positivt med ett överskott som till stora delar går in i 2022 års budget för
utveckling av verksamheten i Arboga. För detaljer i
ekonomin hänvisas till separat redovisning.

Slutord

Både en flytt och en pandemi skulle kunna få den
starkaste av organisationer på knä. Men ArkivCentrum är fortsatt en stark aktör på kulturarvs- och
arkivkartan, både i länet och i landet. Ur den mödosamma flytten kommer arkivet att gå mer välordnat
än någonsin tidigare. Pandemin och avsaknaden av
en öppen dörr under lång tid har byggt upp ett sug
efter att åter få träffa medlemmar, besökare och forskare. Låt oss hoppas att 2022 kan vara året då vi tar i
hand igen och åter kan sitta tillsammans i en hörsal
och lyssna till intresseväckande föreläsningar.
Digital teknik kommer även efter en återgång
till det normala att fortsatt vara en del av arkivets
verksamhet, men då som ett sätt att nå ut till fler.
Historieintresserade som inte bor i centralorten
Örebro kan då också få tillgång till våra föredrag
och arrangemang. Det är arkivets ambition att arbeta
vidare med att producera filmer kring lokalhistoriska
teman, att utveckla den digitala arkivpedagogiken
och att skriva nya teman till det digitala klassrummet. Samtidigt bygger vi vidare på den kunskapsbas av lokalhistoriskt intressanta artiklar som finns
samlade i de nu drygt hundra numren av Aktstycket,
som dygnet runt finns tillgängliga i digital form för
hela världen på arkivets webbplats. Men även fortsättningsvis kommer nya nummer att kunna läsas i
pappersform.

Verksamhetsplan 2022–2023
ArkivCentrum kommer att:
•

Arbeta för en förstärkt finansiering och fler
tjänster

•

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

•

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

•

Vara nationellt aktiv och deltagande i uppbyggnaden och lösningar kring e-arkiv för
enskilda sektorn

•

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

•

Ta emot, vårda, ordna och förteckna arkiv

•

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

•

Arrangera föreläsningar, kurser och studiecirklar, både egna och i samarrangemang med
andra aktörer och i både digital och fysisk miljö

•

Hålla webbplatsen uppdaterad, finnas på sociala
medier och ge ut medlemstidningen Aktstycket
fyra gånger om året

•

Inköp och implementering av nytt digitalt
förteckningssystem för att kunna leverera
information till den nationella arkivdatabasen
(NAD)

•

Ha tillsyn och driva Järnvägsarkivet i Nora

•

Arkivpedagogiskt utvecklingsprojekt i
samverkan med Arkiv Västmanland, Örebro
universitet och Regionala kulturskolan i
Västmanland

•

Cultural Planning i samverkan med Region
Örebro län

