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Verksamhetsberättelse 2006 för
Folkrörelsernas arkiv i Örebro län
Organisation

Folkrörelsernas arkiv i Örebro
län, verksamt på ArkivCentrum,
är en ideell sammanslutning av
organisationer och föreningar
med uppgift att dokumentera
folkrörelser och föreningsliv genom att samla in, ordna och förteckna arkivhandlingar. Arkivet
ska stimulera till användning av
denna dokumentation samt stödja och väcka intresse för folkrörelsernas och föreningslivets historia och verksamhet. Dessutom
ska vi ge råd och service i arkivfrågor.
Ursprunget till den nuvarande
arkivföreningen är Folkrörelsernas arkivkommitté i Örebro
som bildades 1969 och som 1973
omskapades till länsförening.
Under det gångna året beslutades att Folkrörelsernas arkiv i
Örebro län ska gå samman med
Örebro läns företagsarkiv och
från den 1 januari 2007 bilda ArkivCentrum Örebro län. Detta är
sålunda Folkrörelsearkivets sista
verksamhetsberättelse.
Arkivet är medlem i Folkrörelsernas arkivförbund, Föreningen
Bergslagsarkiv, Pro Memoria
– Föreningen Riksarkivets vänner, Svenska Arkivsamfundet,
Svenska historiska föreningen
samt Örebro läns idrottshistoriska sällskap. Arkivet är sedan den
1 januari 2005 kansli åt Folkrörelsernas arkivförbund.
Omslaget: ArkivCentrums nya radarpar, ordföranden Birgitta Almgren och
arkivchef Yvonne Bergman. Foto : Bo E I
Fransson.

Årsmötet 2006 hölls i Riddartemplet Mäster Olofs ordenslokal på Öster i Örebro.
Foto : Håkan Henriksson.

Möten

Styrelsen har under året haft fem
sammanträden.
Årsmötet hölls den 30 mars i
Riddartemplet Mäster Olofs ordenslokal i Örebro med 121 personer närvarande, varav 71 ombud
från medlemsorganisationerna.
Då togs det första beslutet att
Folkrörelsernas arkiv i Örebro
län från 2007 ska gå samman
med Örebro läns företagsarkiv
och bilda ArkivCentrum Örebro
län. Efter årsmötesförhandlingarna visade författaren Clas Thor
diabilder och berättade om Örebros vackra parker och trädgårdar. Föreläsningen inramades av
musik framförd av dragspelaren
Andreas Svensson.
I ArkivCentrums lokaler hölls
den 15 november ett extra medlemsmöte med 43 personer närvarande, varav ombud från 33

organisationer, som bekräftade
beslutet från årsmötet att gå samman med Företagsarkivet. Efter
förhandlingarna berättade Katalin Gere från Riksarkivet om Enskilda nämndens arbete, varefter
Olle Söderlunds orkester underhöll med ett knippe evergreens.

Medlemmar

Arkivet hade vid årets utgång 456
medlemmar, vilket är en minskning med 6 sedan föregående år.
9 organisationer har anslutit sig
och 15 medlemsorganisationer
har avförts, framför allt på grund
av nedläggningar eller sammanslagningar.
Nya medlemmar

Amatörteatrarnas riksförbund Örebro
län
Hrimfaxi islandshästklubb
Hällefors socialdemokratiska arbetarekommun
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Zinkgruvans Folkets husförening
Örebro grafiska socialdemokratiska
fackklubb

Arkivets styrelse
Arbetsutskott
Ordförande		
		
Vice ordförande
Sekreterare		
Kassör		
		
		

Thord Strömberg, Lokalhistoriska sällskapet
i Örebro län
Conny Sandberg, Örebro läns hembygdsförbund
Yvonne Bergman, t f arkivchef, adjungerad
Inger Martinsson
Hans Lundell, Karlskoga bildningsråd
Ragnar Åberg, Örebro kristna samarbetsråd

Övriga
Tryggvi Adalsteinsson, Örebro läns bildningsförbund
Lennart Bondesson, Kristdemokraterna Örebro
Helge Hagberg, Örebro socialdemokratiska arbetarekommun
Gunilla Lindholm, Örebro kommunaltjänstemannaförening
Elisabeth Rapp, Örebro kommun
Ersättare
Christer Blohm, Örebro Sportklubb Alliansen
Gerd Engman, N H R Örebro län
Inga Hedberg Helgesson, Örebro kommun
Sedin Keljalic, Verdandi Hallsberg
Helli Malers, Kulturcentralen, Örebro
Lars B Stenström, Örebro Södra Rotaryklubb
Eivy Åhman Nilsson, LO -distriktet Örebro län

Revisorer

Ordinarie
Lennart Andersson, Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län
Arild Wanche, N BV Örebro län
Ersättare
Carl Axel Andersson, Järnvägsanställdas helnykterhetsförbund,
Hallsberg
Björn Hagel, Örebro A BF -avdelning

Valberedning

Ingrid Svedlund, Hallsbergs socialdemokratiska arbetarekommun
(sammankallande)
Yvonne Bergman, adjungerad
Bengt Persson, Sällskapet Gamla Örebro
Mona Granath, Örebro Röda korskrets

I F Metall avd 18 Örebro län
I F Metall avd 19 Östra Värmland

Perstorps samfällighetsförening
Riksförbundet PensionärsGemenskap
Örebro-Värmland
S PF Träffen ( Örebro )
Svenska Schäferhundsklubben

Avförda medlemmar

Adoptionscentrum Örebro län
Almby gymnastikförening



Holmens villaägareförening
Industrifacket avd 17 Värmland
Industrifacket avd 18
Karlskoga golfklubb
Metall avd 9 Karlskoga
Metall avd 21
Metall avd 59 klubb E S A B
Metall avd 59 klubb Martin Larsson A B
Metall avd 59 Södra Närke
Mullhyttans PRO
Riksföreningen Vita Bandet

Lokaler

ArkivCentrum Örebro län är
namnet på de lokaler som Folkrörelsearkivet delar med Örebro
läns företagsarkiv. Lokalerna,
som finns på Nikolaigatan 3, har
en sammanlagd yta på 1  100 m2,
varav hälften är arkivmagasin.
Depån i Fjugesta
Under 2003 öppnade ArkivCentrum en depå i Fjugesta och
samma år monterades det begagnade hyllmateriel som dittills hade förvarats på annat håll
i Västernärke. Det är framför
allt Företagsarkivet som har fört
över handlingar till depån, men
också Folkrörelsearkivet har kört
över skrymmande leveranser till
den nya lokalen. Depån utgörs
av Telias gamla växelstation och
har en yta på 180 kvadratmeter.
I början av året inreddes delar av
lokalen med kompakthyllor så
för närvarande finns en hyllkapacitet på 1 580 hyllmeter.

Personal

Den 1 juli övertog Folkrörelsearkivet arbetsgivaransvaret för
Yvonne Bergman, Bo Fransson
och Göran Henrikson. De hade då
sedan den 1 januari varit anställda
av Regionförbundet Örebro län.
Med överföringen följer en årlig
ekonomisk kompensation från
Regionförbundet. Före årsskiftet
hade tjänsterna varit knutna till
Örebro läns landsting.
Yvonne Bergman och Bo Fransson har arbetat heltid under 2005.
Yvonne Bergman har samtidigt
varit t f arkivchef.
Göran Henrikson har varit
halvtidsanställd som projektledare.
Håkan Henriksson har arbetat
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heltid hela året, varav 3 månader
åt Örebro läns företagsarkiv.
Andreas Jeppsson har tjänstgjort 80 % de första sju månaderna samtidigt som han studerat arkivvetenskap på distans på
Mittuniversitetet i Härnösand.
Från den 1 augusti har han arbetat heltid, varav 3 månader åt
Örebro läns företagsarkiv.
Lena Nordlund har varit heltidsanställd sedan den 1 september.
Gun Strandh har haft arbetspraktik de första tre månaderna
och har därefter haft plusjobb
som anställningsform. Hon har
framför allt arbetat med att skriva ut intervjuer.
Evelyn Lauritzen anställdes
den 1 april, även hon som plusjobbare efter att dessförinnan ha
haft arbetspraktik på Företagsarkivet.
Inger Martinsson har tjänstgjort 5 timmar i veckan och skött
arkivets ekonomi.
Arkivet anställde från den 1
april sex personer för att arbeta
med intervjuprojektet »Muntliga
källor till kommunalpolitiken i
Örebro län«. De sex anställda är :
Maryam Adjam, Carolina Carneck, Örjan Gruvberger, Mats
Guldbrand, Gabriella Hugosson
och Patrick Jonsson.
Olle Bergström som under
många år har arbetat ideellt på
arkivet avtackades på arkivets
årsmöte i mars.
Lennart Forsberg har varit
praktikant mellan den 1 januari
och den 28 februari samt 3 april–
31 maj. Han har framför allt arbetat med att registrera och ordna
arkivets bibliotek samt fört över
arkivets litteraturregister till databasen Libris.
Birgitta Dahlenlund har haft
arbetspraktik från och med den
10 oktober 2005 till och med den

5 mars.

Kurser och konferenser

Bo Fransson har under året varit
hos 16 olika föreningar och visat
sitt ljud- och bildspel »Det var
dans i Folkets Park«. Programmet är en del av arkivets projekt
»Bildningsborg och syndanäste«.
Arkivets bok med samma namn
är numera helt slutsåld.
Den 17 januari besökte Yvonne
Bergman konstnären och karikatyrtecknaren E W K :s ( Ewert
Karlsson ) hem i Stockholm för att
tillsammans med Anders Lindh
och Torsten Nilsson från Arbetets
museum i Norrköping gå igenom
hans efterlämnade teckningar.
Därefter gjorde Yvonne Bergman
en utredning på uppdrag av Arbetets museum rörande förvaring av dessa teckningar.
Den 4 februari var Yvonne
Bergman på Föreningen L Laurins museum i Lysekil och höll
kurs i arkivkunskap för företrädare från arbetslivsmuseer. Den
16 februari var hon på Arbetets
museum i Norrköping och den 17
mars hos museiföreningen Östra
Skånes järnvägar i Kristianstad
och höll kurser med samma
innehåll.
Den 15 februari medverkade
Göran Henrikson i Riksarkivets
träff i Karlstad för cheferna på
Länsfolkrörelsearkiven och höll
ett föredrag över arkivcentrumbildningar i Sverige.
Den 22 mars var Yvonne Bergman i Laxå tillsammans med
representanter från Örebro läns
museum, Örebro stadsarkiv samt
Örebro universitetsbibliotek med
forskningsarkiv. Tillsammans
visade de kommuninvånarna
vad som finns på institutionerna
i Örebro och som rör Laxå kommun. Mötet kallades »Nyfiken
på kulturarvet«. Den 3 april fick

Ljusnarsbergs kommun ett motsvarande besök, den 21 november
Hallsberg och den 5 december
Karlskoga. Vid dessa senare tillfällen representerades ArkivCentrum av Andreas Jeppsson.
Den 23 mars deltog Göran Henrikson i ett nätverksseminarium
om bergslagsforskning i Ulfshyttan för att presentera och diskutera upplägg och genomförande
av intervjuprojektet »Muntliga
källor till kommunalpolitiken i
Örebro län«.
Den 29 maj närvarade Bo
Fransson på ett seminarium om
digitalisering av ljud och bild.
Konferensen hölls på Kungliga
biblioteket i Stockholm.
Den 30–31 maj deltog Yvonne
Bergman, Håkan Henriksson och
Andreas Jeppsson på Folkrörelsernas arkivförbunds årsstämma
på Biskops Arnö.
Den 1 juni var Yvonne Bergman,
Bo Fransson, Håkan Henriksson, Carl Magnus Lindgren, Inger
Martinsson och Gun Strandh på
Föreningen Bergslagsarkivs årsmöte i Lesjöfors.
Den 8–9 juni var Yvonne Bergman och Håkan Henriksson närvarande på Sveriges hembygdsförbunds årsstämma i Örebro.
Den 26–27 september deltog
Håkan Henriksson på en IQP C konferens om digital arkivering i
Stockholm.
Den 5 oktober var Bo Fransson
med på en temadag i Stockholm
om »Den falska bilden«.
Den 6 oktober var Göran Henrikson, Håkan Henriksson och
Carl Magnus Lindgren närvarande på invigningen av Frövifors
museums arkiv.
Den 12 oktober deltog Yvonne
Bergman och Håkan Henriksson
på ett seminarium om »A BM
möter skolan« i Västerås anordnad av Regionala samarbetsrådet
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i Uppsala landsarkivdistrikt.
Den 25–26 oktober deltog Maryam Adjam, Yvonne Bergman,
Bo Fransson, Örjan Gruvberger,
Mats Guldbrand, Göran Henrikson, Håkan Henriksson, Gabriella Hugosson, Patrick Jonsson
samt arkivets ordförande Thord
Strömberg i Folkrörelsernas arkivförbunds höstkonferens i
Örebro. På konferensen föredrog
Göran Henrikson, Gabriella Hugosson och Thord Strömberg arkivets intervjuprojekt.
Den 17–19 november samverkade arkivföreningarna på ArkivCentrum med Örebro läns
museum och Riksantikvarieämbetet kring ett bokbord på länets
bokmässa på Örebro slott.
Den 28–29 november undervisade Håkan Henriksson på
Folkrörelsernas arkivförbunds
grundkurs i att ordna och förteckna. Den hölls i ArkivCentrums lokaler. Från Folkrörelsearkivet deltog Evelyn Lauritzen
och Gun Strandh.
Den 5 december var Göran
Henrikson inbjuden av Hallands
Arkivförbund i Halmstad för att
under ordförandeskap av landshövding Lars-Erik Lövdén inför
lokala beslutsfattare, politiker
och arkivarier tillsammans med
landsarkivarien i Lund, Jan Dahlin, presentera erfarenheter av arkivcentrumtanken.

Ekonomi

Arkivets kostnader finansierades under året till sin huvuddel
( 44    % ) av staten, framför allt genom Statens kulturråds projektbidrag till arkivets stora intervjuprojekt.
I övrigt är Regionförbundet
Örebro län den störste bidragsgivaren och står för 33 % av arkivets
driftsmedel. Under första halvåret finansierades arkivchefen samt



Sammanställning över intäkter och kostnader för
Folkrörelsernas arkiv 2006
Intäkter
Statsbidrag			
Regionförbundet, verksamhetsbidrag		
Regionförbundet, bidrag till löner			
Kommunbidrag			
Statens kulturråd, intervjuprojektet			
Övriga bidrag, intervjuprojektet			
Ersättning från AMV			
Medlemsavgifter			
Hyllavgifter			
Bokförsäljning			
Uppdragsintäkter			
Övriga intäkter			
Räntor			

274 954
350 000
657 950
174 150
1 440 000
275 000
485 500
141 475
261 694
136 347
189 630
23 098
5 889

Summa			
				
Kostnader
Lokalkostnader			
Personalkostnader			
Personalkostnader, intervjuprojektet		
Övriga kostnader, intervjuprojektet			
Administration			
Resor, konferenser			
Porto- och fraktkostnader			
Tele- och datakommunikation			
Litteratur och tidskrifter			
Representation			
Marknadsföring			
Arrangemang			
Avskrivningar, räntekostnader			
Reservering, inventarier			
Reservering, personal			
Övrigt			
Årets resultat			

626 125
1 425 356
1 600 514
103 761
79 061
14 318
41 887
28 534
18 289
7 573
32 362
2 970
17 991
110 000
190 000
10 388
106 558

Summa			

4 415 687

en hel och en trefjärdedelstjänst
direkt av Regionförbundet, vars
arbetsgivaransvar från den 1 juli
överfördes till arkivet. Den egna
finansieringsgraden låg på 14 %
eller 21 % om intervjuprojektet
räknas bort.
Örebro kommuns bidrag är

4 415 687

viktigt, men underdimensionerat. Det motsvarar endast 4 % av
omsättningen ( 2005 : 5 % ).
Den insats som arkivets egna
medlemsorganisationer står för
genom sina medlems- och hyllavgifter är helt avgörande för föreningens finansiella ställning och
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Sammanställning över samtliga medel för driften av
Folkrörelsernas arkiv i Örebro län 2006
Absoluta tal

%

Staten			
Enskilda nämndens grundbidrag
274 955
Bidrag från AMS för plusjobb
485 500
Statens kulturråd, projektbidrag
1 440 000
		
Summa statliga medel
2 200 455
44
			
Regionförbundet Örebro län			
Kostnad för 2,75 tjänster jan–juni
612 719		
Bidrag till löner juli–dec
657 950
Verksamhetsbidrag
350 000
Projektbidrag
50 000
Summa Regionförbundet
1 670 669
33
			
Örebro läns landsting
Projektbidrag
50 000
Summa landstingsmedel

50 000

1

Örebro kommun			
Verksamhetsbidrag
174 150
Projektbidrag
50 000
Summa Örebro kommun
224 150
4
			
Karlskoga kommun			
Kostnad för arkivdepå
55 809		
Kostnad för forskarservice
45 000
Summa Karlskoga kommun

100 809

Adolf Lindgrens stiftelse
Projektbidrag

75 000

Summa Adolf Lindgrens stiftelse

75 000

2,5

1,5

Egna medel			
Medlems- och hyllavgifter
403 168		
Bokförsäljning
136 347
Övrig försäljning
11 577
Övriga intäkter
144 630		
Räntor
5 889
Summa egna medel
701 611
14
			
Summa totalt
5 022 694
100

en av grundpelarna i verksamheten. Under 2006 var medlemsintäkten sammantaget 403  168 kr
(2005 : 362  525 kr).
Så länge intäkterna från bidragsgivarna inte stiger är arkivet
starkt beroende av ökande egna
inkomster såsom medlems- och
hyllavgifter, kurser, försäljning,
projekt- och uppdragsinkomster.
Årets verksamhet har genererat
ett stort överskott på 106  558,48 kr.
Ett mycket värdefullt tillskott till
det egna kapitalet, som i förhållande till verksamheten är lågt.
För detaljer i ekonomin hänvisas till sammanställningarna på
s 5–7.

Uppdrag

Folkrörelsernas arkivförbund
Folkrörelsernas
arkivförbund
( FA ) är ett nationellt samarbetsorgan på arkivområdet för de
svenska folkrörelserna och föreningslivet och företräder såväl
arkivinstitutioner som deponenter av arkivhandlingar. Från och
med 1 januari 2005 har organisationen sitt kansli på ArkivCentrum och sköts av arkivets personal med Yvonne Bergman som
ansvarig.
Folkrörelsernas arkivförbunds
höstkonferens den 25–26 oktober
arrangerades av Folkrörelsernas
arkiv i Örebro län och hölls på City
Konferenscenter i Örebro. Temat
var muntlig historia och arkivets
intervjuprojekt
presenterades
av Göran Henrikson, Gabriella
Hugosson och Thord Strömberg.
Catarina Lundström, arkivchef
på Jämtlands föreningsarkiv,
berättade om sina erfarenheter
från ett mindre intervjuprojekt i
Jämtland och Katarina Thurell,
arkivarie på Svenska Missionskyrkan, redogjorde för ett arkivprojekt i Kongo-Kinshasa. Dag 2
inleddes av Gunnela Björk, lektor
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Balansräkning för Folkrörelsernas arkiv i
Örebro län den 1 januari–31 december 2006
2005-12-31
Tillgångar
Kassa
Postgiro
Bank
Skattekonto
Fakturafordringar
Förbetalda hyror
Övriga förbetalda kostnader
Fordringar Företagsarkivet
Fordringar AMS
Andra kortfristiga fordringar
Inventarier
Summa
Skulder
Skatter, anställda
Arbetsgivaravgifter
Sociala avgifter & löneskatt
Fakturaskulder
Övriga skulder
Reserverat personal
Reserverat hyllor
Reserverat inventarier
Reserverat boktryck
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa
på Örebro universitet, som föreläste om intervjuteknik. Det
följdes av professor Lars Ekdahl,
Mälardalens högskola, som berättade om sina erfarenheter av
vittnesseminarier. Slutligen redogjorde professor Björn Horgby,
Örebro universitet, om historikerns syn på intervjuer.
Arkivförbundets grundkurs
den 28–29 november var förlagd
till ArkivCentrum i Örebro och
hade 14 kursdeltagare. Håkan
Henriksson från arkivet och Per

2006-12-31

8 009,50
95 218,31
557 702,73
0,00
131 841,50
145 301,50
15 787,50
130 275,40
0,00
265,00
1,00

1 700,00
183 513,53
564 051,58
44 000,00
231 107,00
148 005,50
14 810,25
256 794,12
95 500,00
0,00
1,00

1 084 402,44

1 539 482,98

10 880,00
11 828,00
4 286,00
135 420,50
1 000,00
421 000,00
200 000,00
0,00
100 000,00
110 240,08
89 747,86

83 610,00
94 622,00
33 292,00
74 287,56
500,00
611 000,00
125 625,00
110 000,00
100 000,00
199 987,94
106 558,48

1 084 402,44

1 539 482,98

Lundin från Blekingearkivet undervisade.
Folkrörelsearkivet i Karlskoga
Sedan 1994 ansvarar arkivet
också för skötseln av Folkrörelsearkivet i Karlskoga. Arkivet tillhandahåller kvalificerad forskarservice en dag varannan vecka på
plats i Karlskoga. En källarlokal
i Karlskoga bibliotek används
som depå av Folkrörelsernas arkiv och de föreningar i Karlskoga
som har deponerat sitt historiska



material. Dessa organisationer
har i de flesta fall blivit medlemmar i arkivet under samma förutsättningar som andra föreningar
i länet. Arkivdepån i Karlskoga
finansieras fullt ut av Karlskoga
kommun och ett avtal mellan
Karlskoga kommun och Folkrörelsernas arkiv reglerar ansvar
och insatser parterna emellan.
Håkan Henriksson och Andreas
Jeppsson har skött öppethållande
och service.
I Karlskoga har det mottagits
28 arkiv under året ( 2005 : 15 )
omfattande 8,28 hyllmeter ( 2005 :
1,85 ). 16 arkiv har förtecknats
( 2005 : 18 ) omfattande 72 volymer
och 3,36 hyllmeter ( 2005 : 86 volymer och 4,94 hm ). 37 personer
besökte arkivet ( 2005 : 33 ) under
de 23 tillfällen som arkivet hade
öppet.

Representation

Yvonne Bergman är kassör i
Folkrörelsernas
arkivförbund
och ingår också i arkivförbundets ekonomigrupp, stämmooch konferensgruppen samt i
marknadsföringsgruppen. Hon
är ledamot i Arbetslivsmuseernas samarbetsråds ( ArbetSam )
styrelse och Sveriges hembygdsförbunds arkivgrupp. Hon sitter
även med i Regionala samarbetsrådet för Uppsala landsarkivdistrikt och är kassör i Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län.
Göran Henrikson är ordförande för Madli Kurdves minnesfond
för nordiskt och baltiskt arkivsamarbete. Han är sammankallande i Folkrörelsernas arkivförbunds valberedning och ledamot
i styrelserna för Riseberga Rediviva, Stiftelsen Saxons Närkesarkiv, Sällskapet Örebro stads- och
länsbiblioteks vänförening samt
ordförande för Lokalhistoriska
sällskapet i Örebro län.
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Håkan Henriksson är ledamot
i Folkrörelsernas arkivförbunds
I T-grupp och styrelsesuppleant i Föreningen Bergslagsarkiv.
Han är även suppleant i Örebro
läns hembygdsförbunds styrelse
och ingår i redaktionskommittén
för hembygdsförbundets tidning
Länsbuketten.

Leveranser

Under 2006 har 294 ( 2005 : 259 )
leveranser inkommit till arkivet
med en sammanlagd volym på
79,20 hyllmeter ( 2005 : 78,32 ).
Om man ser till materialet ur
geografisk synpunkt så domineras leveranserna volymmässigt
kraftigt av arkiv från Örebro
kommun. De utgör 52 % ( 2005 :
48,5 % ). Arkiv från riksorganisationer utgör 24 % ( 2005 : 12,5 % ).
och material från länsorganisationer 10 % ( 2005 : 13 % ) av den
inkomna volymen. Material från
övriga länskommuner har minskat till 14 % ( 2005 : 26 % ).
Om man ser på det inkommande materialet ur organisationssynpunkt så dominerar
handlingarna från övriga organisationer volymmässigt med
30 % ( 2005 : 24 % ). Därefter kommer material från ekonomiska
organisationer med 16 % ( 2005 :
5 % ), idrottsorganisationer med
14 % ( 2005 : 14 % ), politiska organisationer med 12 % ( 2005 : 1 % ),
fackliga organisationer med 11 %
( 2005 : 21 % ), kulturella organisationer med 7 % ( 2005 : 7 % ), personarkiv med 7 % ( 2005 : 10 % )
samt från religiösa organisationer med 3 % ( 2005 : 15 % ).
De fyra största leveranserna
utgjordes av arkiven från Svenska Schäferhundklubben med
15,38 hm, Örebro Folkets husförening med 11,96 hm samt Axel
Lidströms samling och Garphyttans idrottsförening med 4,5 hm

vardera.
Spännvidden i materialet är
som vanligt omfattande och här
är ett axplock av levererade arkiv
från de 294 leveranserna : Amatörteatrarnas riksförbund Örebro län, Budoklubben Mifuné,
K DU Örebro län, Nora-Linde
miljögrupp och Örebro ingermanländska förening.

Ordnings- och
förteckningsarbete

Det ordnade beståndet har vuxit
med 284 volymer ( 2005 : 124 ),
vilket motsvarar 15,69 hyllmeter
( 2005 : 6,92 ). Dessa utgörs av 20
nyförtecknade arkiv ( 2005 : 27 )
med 207 volymer ( 2005 : 34 ) och 9
kompletterade och genomgångna
arkiv ( 2005 : 5 ) med en tillväxt på
77 volymer ( 2005 : 90 ).
De fyra största förtecknade
arkiven under 2006 var Axel Lidströms personarkiv med 52 volymer, H SB Örebro ekonomiska
förening med 44 volymer, Svenska
Fabriksarbetareförbundets
avd 57, Gyttorp med 43 volymer
samt Poliskårens i Örebro sparkassa med 37 volymer.
Ordnings- och förteckningsarbetet ökade kraftigt mot föregående år, men i förhållande till antalet leveranser hålls inte jämna
steg. Arkivet har sedan många år
prioriterat en noggrann genomgång av leveranser med mer utförliga kvitton. Arkivet har en ambition att vara ständigt tillgängligt
för forskare och allmänhet genom ett generöst öppethållande
och en regelbundet uppdaterad
hemsida. Detta bidrar till att den
fåtaliga personalen inte hinner
med förteckningsarbetet i den
utsträckning som vore önskvärt.
Likaså har gruppbesök, externa
uppdrag och arkivets kurs- och
cirkelverksamhet tagit en stor del
av personalens tid.

Arkivets databaser underhålls
och uppdateras av Bo Fransson.

Besökare

ArkivCentrum har generösa
öppettider och från och med
januari utökades dessa med öppethållande sista lördagen i varje
månad mellan kl 10 och 14.
I ArkivCentrums forskarsals
besöksliggare har under 2006
noterats 928 forskarbesök ( 2005 :
741 ). Liggaren förs gemensamt för
de bägge samverkande arkiven.
Ett antal gruppbesök har också avlagts på ArkivCentrum under året. 105 grupper ( 2005 : 78 )
omfattande 1  767 personer ( 2005 :
1  573 ) besökte arkivet.
Därutöver har ArkivCentrum
mottagit 387 besök som inte avsett forskarsalen ( 2005 : 370 ).
Sammantaget blir antalet besök till arkivet under 2006 3  082
( 2005 : 2  684). 548 brev- och telefonförfrågningar har besvarats
( 2005 : 347 ).
Besökarsiffrorna har ökat under året och det är glädjande att
så många som 3  082 personer har
varit på arkivet. Det visar att arkivets tjänster efterfrågas.

Forskning

Arkivens omfattande källmaterial används fortlöpande av olika
slags forskare: fritidsforskare,
studenter och akademiska forskare. 2  985 volymer ( 2005 : 2  481 )
har tagits fram från de bägge
arkiven. Antalet arbeten gjorda
på arkivets material visar i sin
mångfald hur många olika forskningsinsatser som görs. Följande
skrifter och uppsatser, helt eller
delvis baserade på källmaterial
från Folkrörelsearkivet, har lagts
fram under 2006 :
Andersson, Margret, Hagberg, Helge
& Haglund, Bo : Örebro 1956.
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Arnberg, Barbro : Invid muren. Kimpese bokförlag, Falköping 2006.
Bengtsson, David & Wickbom, KarlHenrik : Idrottsföreningen kamraterna i
Örebro. En undersökning kring den sociala sammansättningen i föreningen åren
mellan 1898–1935. B-uppsats i historia,
Örebro universitet H T 2006.
Borgström, Eric : Att undvika att känna
sig bortkommen – En studie av Godtemplarnas diskussionsklubb 1915–1937
i Örebro. B-uppsats i historia, Örebro
universitet H T 2006.
Bylund, Erik : Facklig organisering och
kamp bland torparna vid Hasselfors
Bruks AB 1925–1939. C-uppsats i historia,
Örebro universitet V T 2006.
Fahlgren, Sune : Predikantskap och församling. Sex fallstudier av ecklesial baspraktik inom svensk frikyrklighet fram
till 1960-talet. Ö T H -rapport, supplementserie 3. 2006.
Fredriksson, Ulrika : Mejerinäringens
lokalisering i Örebro län år 1890–1930.
En studie av den framväxande andelsrörelsen. B-uppsats i Kulturgeografi. V T
2006.
Fredriksson, Ulrika : »Kvinnor och professionalisering i Örebro län. En studie
rörande mejeriarbete i Östernärke omkring 1900.« I : Bergslagshistoria årgång
18, s 45–64. Föreningen Bergslagsarkiv
2006.
Grip, Katarina : Han och hon hemma
och i yrkeslivet. En studie av hur genus
och makten mellan män och kvinnor
speglas i reklambilder i tidningen Vi under åren 1936, 1952 och 1966. C-uppsats i
historia, Örebro universitet H T 2006.
Höglund, Martin : Tidningen Syndikalisten. C-uppsats i historia, Örebro universitet H T 2006.
Johansson, Richard : Spanska inbördeskriget och svensk media. En granskning
av media rapporteringen och de muntliga källorna. B-uppsats i historia, Örebro
universitet V T 2006.
Larsson, Andreas & Eriksson, Kristian : Partisplittring i Hallsbergs arbetarekommun 1917. B-uppsats i historia,
Örebro universitet V T 2006.

Otterström, Anna : Kvarntorp – ett nybyggarsamhälles uppgång och fall ? En
studie av samhället som byggdes upp runt
Svenska skifferoljeaktiebolaget ( S S A B )
under företagets existens 1941–1966. Buppsats i historia, Örebro universitet
H T 2006.
Rydén, Reine : »Bland bönder och godsägare. Att forska i hushållningssällskapens arkiv.« Landsarkivets i Uppsala
småskrifter nr 7. Uppsala 2006.
Skoglund, Johanna : Strejken som vapen
ur ett statarperspektiv. En undersökning
om storstrejken i Närke 1920. C-uppsats i
historia, Örebro universitet V T 2006.
Skoog, Putte : Svenska Metallindustriarbetareförbundet avd 59 Södra Närke
1966–2006. En minnesskrift. Örebro
2006.
Ström, Fredrik : Gruvan i Pershyttan år
1960-1967. Arbetsmiljö, en ekonomisk
verklighet ? B-uppsats i historia, Örebro
universitet V T 2006.

Antalet forskande gymnasieelever ökade kraftigt under 2006.
De har skrivit fördjupningsarbeten som bygger på föreningsmaterial från Brunnsparken, Örebro
sportklubb, I F K Örebro, Röda
Korset, K F U M , flera nykterhetsloger, några politiska föreningar,
syndikalistiska arkiv samt från
Örebro-Kuriren.
Dessutom har arkivet ett allt
större antal forskare från högskolor och universitet utanför vårt
eget län. Under 2006 besöktes
arkivet sålunda av studenter och
forskare från Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet
samt från Södertörns högskola.

Egna arrangemang

Under våren och hösten har
Yvonne Bergman och Håkan
Henriksson medverkat med föreläsningar på kursen »Lokalhistoria i Örebro län«.



Yvonne Bergman har tillsammans med Bengt Persson från
Örebro läns hembygdsförbund
varit sammankallande för träffar med hembygdsföreningarna
i Örebro.
Liksom tidigare år har Universitetets studenter i historia haft
lektioner på arkivet, då ArkivCentrums material och uppslag
till uppsatsämnen diskuterats.
Besök har också gjorts av ett
ökande antal elever från gymnasieskolorna i länet. Även en gymnasieskola utanför länet besökte
arkivet, Duveholmsgymnasiet i
Katrineholm.
Utöver studenter och skol
elever har släktforskargrupper,
studiecirklar och föreningar anlitat arkivet under året.
De visningar och presentationer som genomförs i samband
med studiebesök och möten är
ett viktigt medel för att förankra
vår verksamhet och möda läggs
ner på att göra presentationerna
trevliga och informativa. Håkan
Henriksson har ansvarat för undervisningen för universitetets
studenter om materialet på ArkivCentrum, liksom för skolgrupperna.
I januari och februari hade
ArkivCentrum en utställning i
Wadköping om de båda arkivens
verksamheter.
Den 26 januari arrangerades
på ArkivCentrum en hindersmässoföreläsning i samarbete
med Lokalhistoriska sällskapet.
Föreläsare detta år var professor
Arne Jarrick, som höll föreläsningen »Håller människan på att
bli överflödig ? Om den mänskliga civilisationsutvecklingens
positiva och negativa konsekvenser«. Ett 70-tal besökare åhörde
föredraget som i efterhand kunde
avlyssnas på ArkivCentrums
hemsida.
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Den 23 februari höll journalisten Ingrid Fromell föreläsningen »Qvinnan bakom allt« som
handlade om lokal kvinnohistoria genom några kvinnoöden
under 1900-talet. 35 personer
lyssnade på föredraget som hölls
i samarbete med Lokalhistoriska
sällskapet.
Den 5 oktober föreläste författaren Clas Thor om »Trädgårdsstaden Örebro« och i samband
med föreläsningen visades ett
bildspel. Återigen var det ett arrangemang med Lokalhistoriska
sällskapet och publiken bestod av
ett 40-tal personer.
Den 27 oktober visade Bo
Fransson ett ljud- och bildspel om
sångerskan Ulla Billquist med ett
50-tal åhörare.
Den 21 och 22 november höll
Yvonne Bergman och Håkan Henriksson en kurs i »Ordning och
reda« för arkivets medlemsorganisationer och den 25 november
för länets hembygdsföreningar.
ArkivCentrum har under året
förfogat över en utställningsmonter i Örebro läns museum
där arkivet har haft möjlighet att
presentera nyinkommet, eller på
annat sätt aktuellt och intressant
material. Satsningen kallas för
Nyhetsrummet och där erbjuds
länets kulturinstitutioner att visa
upp sin verksamhet. Andreas
Jeppsson har haft ansvaret för
detta.
Lokalhistorisk kurs
Höstterminen 2006 startade
Lokalhistoriska sällskapet för
åttonde gången sin 2-terminerskurs i lokalhistoria. Hela 41 elever följer kursen som har Yvonne
Bergman och Sören Klingnéus
som kursledare. Lärarna hämtas
förutom från Universitet, från
Örebro läns museum, Örebro
stadsarkiv, ArkivCentrum och

Revisionsberättelse
Undertecknade, utsedda att granska Folkrörelsernas arkivs i Örebro län räkenskaper och förvaltning för år 2006, får härmed avge följande berättelse.
Räkenskaperna har granskats och befunnits vara ordentligt förda samt alla
inkomster och utgifter försedda med verifikationer. Kassörens årsrapport har
granskats och överensstämmer med räkenskaperna.
Vid revisionen har vi sålunda funnit att allt är i sin ordning och föreslår
mötet
att ge styrelsen och kassören ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
att fastställa balans- och resultaträkning.
Örebro den 13 februari 2007
Lennart Andersson
Lennart Andersson

Arild Wanche
Arild Wanche

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
Kursen är ett utmärkt exempel
på ett positivt samarbete mellan
kulturarvsverksamheter i länet.
Huvudman för kursen är Lokalhistoriska sällskapet i samarbete
med Folkuniversitetet och ArkivCentrum.
Forskarcirklar
Höstterminen 2005 startade tre
forskarcirklar med sammanlagt
ett 20-tal personer. Varje cirkel
tog upp vardera ett år i Örebros
historia : 1906, 1945 och 1956. Cirkeldeltagarna har undersökt vad
som hände och hur man levde i
Örebro under de utvalda åren.
De har inte enbart använt ArkivCentrums eget material, utan
även studerat tidningslägg och
besökt andra arkiv. 1956 års cirkel avslutade sitt arbete under våren 2006 och sammanställde sina
resultat i en liten skrift. 1945 års
cirkel arbetade under hela 2006
och hoppas kunna presentera sin
forskning i en bok under 2007.
Hösten 2006 startade ytterligare två cirklar med sammanlagt 15 deltagare. Dessa valde att
forska kring året 1939 och deras
arbete kommer att fortsätta under 2007.

Arkivens dag
Arkivens dag inföll lördagen den
11 november och årets gemensamma tema för arkiven i landet
var »Mat och dryck«. Arkivet bjöd
alla besökare på Ekströms blåbärssoppa och Risifrutti, sponsrat
av Procordia Food A B i Örebro.
Samtidigt visades en utställning
om Ekströms och andra företag
i livsmedelsbranschen som har
sina handlingar på ArkivCentrum. Författaren Sture Nilsson
berättade om mat i gångna tider
under rubriken »På jakt efter förlorade smaker. Om forna tiders
kök«. Därefter föreläste Nicklas
Lindersson från Venus Choklad i
Askersund om chokladens historia och åhörarna fick provsmaka
chokladbitar och praliner. Mellan föreläsningarna visades rörlig film från Örebro i gångna tider, reklamfilmer från Ekströms
samt Håkan Henrikssons bildspel
om Örebro Kexfabrik. Årets tipspromenad handlade förstås om
mat och dryck. Priserna hade
skänkts av Ekströms och av Örebro Ostaffär. 86 personer kom till
arkivet.

Övrig verksamhet

Håkan Henriksson har under året
redigerat och formgett Metall avd
59 :s jubileumsbok.
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ArkivCentrums hemsida www.
arkivcentrum.se som är gemensam för de bägge arkivföreningarna. Bo Fransson är webbansvarig. Han har utformat hemsidan
och fyller den kontinuerligt med
ett informativt innehåll. På hemsidan finns uppgifter om öppettider, arkivbestånd, nyheter och
mycket annat. Här kan man också göra inköp från det sortiment
av litteratur, vykort m m som
finns på ArkivCentrum. Hemsidan har dessutom ett flertal länkar till andra kultursidor.
Arkivets hemsidor lockar
många intresserade, det visar antalet besökare som har varit inne
på arkivets sidor. www.arkivcentrum.se har haft 76  330 besökare
och arkivets hemsida rörande
folkparker och bygdegårdar i
Örebro län www.folkpark.nu
har haft 22  406 besökare. Webbansvarig för den sidan har varit
Håkan Henriksson.

Intervjuprojektet »Muntliga källor till kommunalpolitiken i Örebro län« påbörjades
våren 2006. Fyra statsvetare, en historiker och en etnolog rekryterades för att
intervjua kommunalpolitiker i landstinget samt i Örebro, Askersunds och Hällefors
kommuner. Foto : Bo E I Fransson.

Aktstycket
Under 2006 utkom ArkivCentrums medlemstidning Aktstycket med fyra nummer, varav
ett sommar- och ett julnummer.
De senare trycktes i vardera 1  000
ex. I Aktstyckets två vårnummer
publicerades verksamhetsberättelserna för folkrörelse- och företagsarkiven. I tidningen ges
också utrymme åt presentationer av arkivmaterial, historiska
artiklar och annat som kan vara
av intresse för läsekretsen. Sommar- och julnumren innehåller

artiklar som bygger på ArkivCentrums material om länets
historia. De skrivs av personalen,
men här ges också utrymme för
gästskribenter. Aktstycket spreds
under 2006 till media samt en
allt bredare krets av politiker och
andra beslutsfattare som ett viktigt led i institutionens informations- och förankringsarbete. Bo
Fransson svarar för tidningens
innehåll och utformning.
Hemsidan
Aktstycket kan också läsas på

Intervjuprojektet
I april månad påbörjades arkivens
stora intervjuprojekt »Muntliga
källor till kommunalpolitiken i
Örebro län«. Projektet hade förberetts under senhösten och vintern genom ansökningar åt olika
håll och genom annan planering.
Huvudansvarig har varit Göran
Henrikson, som från och med
maj månad blev projektledare
på halvtid. Projektet har drivits
i samarbete med Universitetet i
Örebro.
Sex personer – fyra statsvetare, en historiker och en etnolog
– hade rekryterats bland drygt
90 sökande. De började arbeta
heltid den 1 april. Bidrag hade
erhållits från Kulturrådet med
1  440  000 kr, 75  000 kr från Adolf
Lindgrens stiftelse och 50  000 kr
vardera från Örebro kommun,
Örebro läns landsting, Region-
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Avsändare:
ArkivCentrum Örebro län
Nikolaigatan 3
702 10 ÖREBRO

förbundet Örebro län och Riksarkivet. Förutom de sex anställda
finansierades projektledaren med
dessa pengar.
Intervjuarna genomgick ett
ambitiöst utbildningsprogram
med både praktiska och teoretiska inslag. Ett antal föreläsningar hölls under våren av lärare i statskunskap och historia,
ledande kommunala tjänstemän
och experter, ombudsmän och
andra partiföreträdare. Sex arbetsplatser iordningsställdes och
dator- och inspelningsutrustning
införskaffades. Ett mindre antal provintervjuer genomfördes
och diskuterades. Två seminarier
hölls med forskare på Universitetet.
Samtidigt med dessa förberedelser skapades en referensgrupp
med veteranpolitiker från de
kommuner som valts ut som undersökningsområde och från alla
de politiska partier som innan
valet var företrädda i fullmäktigeförsamlingarna. Referensgruppen sammanträdde två gånger
under året. Politikerna är : Raul
Björk ( s ), Örebro läns landsting,
Torgny Larsson ( s ), Örebro kommun, Erik Johansson ( m ), Örebro
kommun, Birgitta Lindahl ( fp ),
Örebro kommun, Olof Johansson
( mp ), Örebro kommun, Inga Davidsson-Friberg ( c ), Örebro läns
landsting, Gun Carlestam-Lewin
( v ), Örebro kommun, Lars Molin
( kd ), Örebro kommun, Sonja Cederlöf ( m ), Askersunds kommun
och Hans Eriksson ( s ), Hällefors
kommun.
Som undersökningsfält hade
kommunalpolitikerna i Örebro
läns landsting, Örebro kommun,
Askersunds och Hällefors kom-
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muner utsetts.
Intervjuerna har förberetts
genom nät-, arkiv- och litteraturstudier. Ett urval av huvudsakligen nu aktiva politiker har ägt
rum. De flesta har varit ganska
framskjutna men även en del med
lite mindre erfarenhet har valts
ut. Representativitet vad gäller
partier och kön har eftersträvats.
Efter att intervjuerna har genomförts har de skrivits ut, kontrolllästs av projektledaren och den
intervjuade. Den intervjuade har
fått skriva på ett avtal som reglerar användningen av materialet i
framtiden. Intervjuerna blir tillgängliga för forskning 2008.
Vid årsskiftet hade 100 intervjuer genomförts. Av dessa är tio
personer intervjuade två gånger.
I Örebro kommun har 33 personer intervjuats, 16 män och 18
kvinnor.
I Örebro läns landsting 25 personer, 15 män och 10 kvinnor, i
Hällefors 14 personer, 10 män
och 4 kvinnor och i Askersund
18 personer, 10 män och 8 kvinnor. Om man gör en uppdelning
av politikerna efter parti är det 13
moderater, 32 socialdemokrater,
10 vänsterpartister, 10 folkpartister, 9 kristdemokrater, 9 centerpartister och 7 miljöpartister.
De flesta politiker har medverkat utan problem. Endast något
fåtal har inte velat bli intervjuade.

Avslutning

Som vanligt har det varit ett år
fullt av aktivitet. Alla siffror pekar
uppåt ; leveranser, ordnade arkiv,
kurser, cirklar och inte minst besökare. Året har varit framgångsrikt. Ekonomin är stabil. Samti-

digt har det varit ett osedvanligt
år i organisatoriskt hänseende.
Vi kopplades administrativt loss
från Landstinget och knöts för ett
halvår till det nya Regionförbundet. Den 1 juli blev vi helt självständiga, de 3,75 tjänsterna som legat
på Regionförbundet gick till arkivet och styrelsen skrev ett avtal
om fortsatt ekonomiskt stöd från
Regionförbundet.
Den 15 november beslutades att
de två arkivföreningarna skulle
bli en. ArkivCentrum Örebro län
skapades och trädde i funktion vid
årsskiftet.
Ett stort antal år har gått sedan
arkivet bildades 1969. Vi har lagt
bakom oss en förnämlig utveckling. Nya tider, nya utmaningar
väntar ArkivCentrum. Det är
dags för den nya ledningen och
styrelsen att fatta den stafettpinne
vi lämnar över. Vi framför ett tack
till alla bidragsgivare, medlemmar och medarbetare för många
fina år, tackar för oss och önskar
lycka till.
Styrelsen

ArkivCentrum
Örebro Län
Nikolaigatan 3 • 702  10 Ö R E B R O
Tfn 019-611  29  00 (även texttfn)
Fax 019-611  81  20
E-post : arkivcentrum@arkivcentrum.se
Internet : www.arkivcentrum.se
Öppet måndag–fredag kl 08.30–17.00
( lunchstängt kl 12.00–13.00 )
samt sista lördagen i månaden ( aug–maj )
kl 10.00–14.00. Kvällsöppet tisdagar
kl 17.00–20.00 ( aug–maj ).
Aktstycket nr 47, årg 12

