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Aktstycket

Verksamhetsberättelse 2011
för ArkivCentrum Örebro län
Styrelsen avger härmed
verksamhetsberättelse för
föreningens fyrtiotredje
verksamhetsår.

Inledning

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 förening
arnas, 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
källorna som skildrar Örebro som
sko- och kexstad, allt detta tillsammans med många fler företags

bevarade arkiv. Sammanlagt finns
arkiv från 740 företag från 1500talet och framåt utgörande 3 400
hyllmeter.
På arkivet finns handlingarna
som visar folkrörelsernas framväxt i länet och dess inverkan på
samhällets utveckling. Samtliga
riksdagspartier, sånär som ett, har
handlingar från sina regionala
och lokala organisationer på
ArkivCentrum. Dessutom för
varas arkiv från idrottsföreningar,
kulturföreningar, frikyrkoförsamlingar och många fler, sammanlagt

4 663 föreningar samlade på 2 100
hyllmeter.
På arkivet förvaras 278 övriga
arkiv, stiftelser och personarkiv,
totalt 250 hyllmeter.
15 riksorganisationer är medlemmar och ännu fler, nu nedlagda, riksorganisationers material
förvaras på ArkivCentrum Örebro
län.
ArkivCentrum Örebro län har
en unik samling av fler än 2 300
minnesberättelser och intervjuer
och en stor mängd fotografier och
filmer.

Omslaget

Bilden på omslaget är en så
kallad QR-kod. Den kan avläsas
med hjälp av en smartphone
och man blir då dirigerad till
ArkivCentrums hemsida.

Öppet mån-fre kl 08.30-17.00
Kvällsöppet tisdagar kl 17.00-20.00
Lördagsöppet sista lördagen i månaden
kl 10.00-14.00
(sept-maj)
Sommaröppet mån-fre kl 09.00-16.00
(juni-aug)
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Organisation

ArkivCentrum Örebro län bild
ades 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 Folkrörelse
arkivets bildande 1969 följt av
Företagsarkivet 1977.
Arkivet är medlem i Arbetar
nas kulturhistoriska sällskap,
Folkrörelsernas Arkivförbund
(FA), Föreningen Bergslagsarkiv,
Föreningen för Folkbildnings
forskning, Historielärarnas
förening, Pro Memoria – Föreningen Riksarkivets vänner,
Näringslivets Arkivråd (NLA),
Näringslivsarkivens Förening
(NAF), Svenska Arkivsamfundet,
Svenska Fornskriftssällskapet,
Svenska Historiska Föreningen
samt Örebro läns Idrottshistoriska
Sällskap. Arkivet är sedan den 1
januari 1999 kansli åt Näringslivets
Arkivråd och från den 1 september 2004 kansli åt Folkrörelsernas
Arkivförbund.

Forskningsrådet

Lars Ekdahl, Mälardalens  		
högskola
Ann-Sofie Ohlander, Örebro 		
universitet
Thord Strömberg, Örebro 		
universitet
Forskningsrådets uppgift är
att förmedla kontakter mellan
arkivet och den akademiska
forskningen.

Lärarrådet

Mikael Hellgren, Alléskolan i 		
Hallsberg
Claes Wirestedt, 			
Rudbecksskolan i Örebro
Lärarrådet är en pedagogisk
resurs för arkivet och en länk
mellan arkivet och skolorna i
länet.

Arkivets styrelse
Arbetsutskott

Ordförande		
Vice ordförande
Sekreterare		
Kassör			
			
			
			

Birgitta Almgren, Lokasällskapet
Gerd Engman, NHR Örebro län
Yvonne Bergman arkivchef, adjungerad
Egon Harfeldt, adjungerad		
Sören Klingnéus, Örebro universitet
Conny Sandberg, Örebro läns 			
Hembygdsförbund

Övriga ledamöter

Peter Alsbjer, Regionförbundet Örebro
Dixie Eriksson, ÖSK Alliansen
Inger Lindquist, Handelskammaren Mälardalen
Hans Lundell, Karlskoga Bildningsråd
Merja Stenlund, Stoneridge Electronics AB
Lars B Stenström, Örebro Södra Rotaryklubb
Thomas Åkelius, Kommuninvest Sverige AB

Ersättare

Lise-Lotte Alm, Svensk Handel Örebro Köpmän
Eva Bellsund, Föreningen Norden Örebroavdelningen
Gunnela Björk, Lokalhistoriska Sällskapet i Örebro län
Carl Jan Granqvist, Grappe AB
Göran Janzon, Evangeliska Frikyrkan
Sedin Keljalic, Verdandi Hallsberg
Lars-Axel Nordell, NBV Örebro län
Elisabeth Pettersson, Internationella Engelska skolan
Gunilla Pihlblad, Svensk Servicehandel & Fast Food
Eivy Åman Nilsson, LO-distriktet i Örebro och Värmland

Möten

Styrelsen har under året haft fem sammanträden.

Revisorer
Ordinarie

Åke Ericsson, PRO Wästerringen
Per Jacobson, Karlslunds IF

Ersättare

Lennart Andersson, Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län
Arild Wanche, Örebro läns Blåbandsförening

Valberedning

Birgitta Lindahl, Folkpartiet Liberalerna Örebro
Sölve Persson, enskild ledamot
Torsten Pääjärvi, Manskören Örebro Sångargille
Yvonne Bergman (adjungerad)
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Årsmötet 2011

Den 6 april höll arkivet sitt års
möte i Frälsningsarméns lokaler
på Kungsgatan i Örebro. 161 per
soner var närvarande och efter
mötet visades filmen Min längtan
är en fågel – Jeremias Session Band
möter Jeremias i Tröstlösa. Den
inleddes med en introduktion av
Dixie Eriksson.

Medlemmar

Året innan hade ArkivCentrum
603 medlemmar, varav 68 var
enskilda medlemmar.

Nya medlemmar

AF-veteranerna (Örebro)
Amatörteatersamverkan Örebro län
APeL AB (Örebro)
Bifrost Logen nr 2 Eyrabro-Havamal
(Örebro)
IF Start (Örebro)
Karlskoga bibliotek
KFUK-KFUM Örebro Värmlands 		
scoutdistrikt
Kils Hembygdsförening
Lillkyrka Röda korskrets
Majblommeföreningen i Örebro
MicroData (Örebro)
PRO Kultur Örebro
Ramundeboda-Laxå Hembygds		
förening
RFSL Örebro
Rädda Barnens lokalförening i
Sydnärke
SKPF distrikt Örebro län

Aktstycket
Stora Mellösa Socialdemokratiska 		
förening
Vivalla Hembygdsförening
Örebro Bilkår
Örebro Kvartettsällskap
Örebro läns Författarsällskap
Östernärkes Socialdemokratiska 		
Kvinnoklubb

Dessutom har 22 nya enskilda
medlemmar tillkommit.

FOTOGRAFIER: BO E I FRANSSON

Vid årets slut hade arkivet 621
medlemmar, varav 83 är enskilda
medlemmar. 3 företag, 19 organisa
tioner och 22 personer har tillkommit under året. 18 organisa
tioner och 1 företag har avförts
som medlemmar, de flesta på
grund av nedläggning av verksamheten. Dessutom har 7 enskilda
personer avslutat sitt medlemskap.
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ArkivCentrums årsmöte 2011 hölls i Frälsningsarméns lokaler på Kungsgatan i Örebro. Efter mötet introducerades filmen
”Min längtan är en fågel – Jeremias Session Band möter Jeremias i Tröstlösa” av Dixie Eriksson.
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Lokaler

ArkivCentrums lokaler, som finns
på Nikolaigatan 3 i Örebro, har en
sammanlagd yta på 1 100 m2, varav
hälften är arkivmagasin.
Arkivet har också en depå i
Fjugesta sedan 2003. Den utgörs av
Telias gamla växelstation och har
en yta på 180 kvadratmeter.

Personal

Yvonne Bergman är arkivchef och
har arbetat heltid under 2011.
Bo Fransson är arkivarie och
hade ansvar för IT-frågor, kommunikation och teknik. Han ansvarade också för medlemstidningen
Aktstycket samt arkivets hemsida,
www.arkivcentrum.se, och bokutgivning. Han arbetade 80 % fram
till sin pension den 1 november.
Håkan Henriksson är arkivarie och har ansvar för

Mars 2012
forskning och handledning.
Han har även ansvar för Näringslivets arkivråds kansli. Han
har uppdaterat och underhållit
arkivets hemsida om folkparker,
www.folkpark.nu, samt Lokal
historiska Sällskapets hemsida
www.lokalhistoriska.se. Han redigerade och gjorde layouten under
våren till Föreningen Bergslagsarkivs bok Bergslagshistoria 2010
samt Lokalhistoriska Sällskapets
bok Så var det förr. Han har arbetat
heltid under året.
Andreas Jeppsson är arkivarie
och har arbetat 80 %. Han har haft
ansvar för leveransmottagningar
och för förteckningsarbete samt
haft depåansvar. Han har även
arbetat med uppdrag.
Evelyn Lauritzen har arbetat
heltid som administratör. Hon har
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också skött bokföring och löne
rutiner.
Carl Magnus Lindgren är arkiv
arie och har arbetat heltid. Han
har varit registeransvarig samt
ansvarat för kontakten med döva
och hörselskadade forskare och
besökare. Även han har arbetat
med uppdrag.
Emma Ode är arkivarie och har
arbetat 90 %. Hon har haft ansvar
för arkivets minnesberättelser
och intervjuer samt arbetat med
uppdrag.
Siw Skansen har arbetat heltid
som arkivassistent och har varit
delaktig i förteckningsuppdrag.
Hon gick i pension vid årsskiftet.
Birgitta Rosenberg har varit timanställd som arkivets lokalvårdare
under året.
Tobias Allvin var praktikant
under januari – april, Siw Ehrendahl från maj och året ut, Hussein
Mahmoud under juni-juli, Rita
Pyy Ryhänen från november och
Bengt-Arne Fernström från december.

Representation

ArkivCentrum ansvarade för Föreningen Bergslagsarkivs årsbok.
Håkan Henriksson redigerade och gjorde layout.

Yvonne Bergman är kassör i Folkrörelsernas Arkivförbund (FA)
och ingår också i arkivförbundets
utvecklingsgrupp. Hon är även
styrelseledamot i Näringslivs
arkivens Förening. Fram till april
var Yvonne Bergman kassör i
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam). Hon är ledamot i
Riksarkivets Enskilda nämnd och
sitter i Länskulturrådet. Vidare
är hon kassör i Lokalhistoriska
Sällskapet i Örebro län.
Håkan Henriksson är kassör i
Föreningen Bergslagsarkiv. Han
är även suppleant i Örebro läns
Hembygdsförbunds styrelse.
Andreas Jeppsson är region
ansvarig för Arkivens dag.
Carl Magnus Lindgren är kassör
i Sveriges Dövhistoriska Sällskap
och är redaktör för SDHS:s medlemstidning Dövas Rötter.
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Kurser och konferenser

Under året har ArkivCentrum
tillsammans med Örebro läns
museum, Örebro stadsarkiv och
historieämnet vid Örebro universitet varit engagerade i EU-projektet Kulturkompetens 2010. Det har
inneburit att personalen har haft
möjlighet att gå kurser och göra
studiebesök som annars hade legat
utanför de ordinarie ekonomiska
ramarna. De är nedan markerade
med (KK 2010).
Den 10 februari var Andreas
Jeppsson och Emma Ode på ett
pedagogiskt seminarium på Arbetets museum i Norrköping. (KK
2010)
Den 17 februari deltog samtliga
i personalen när de i EU-projektet
medverkande institutionerna
presenterade var sitt pågående
projekt. Håkan Henriksson, Thord
Strömberg och Hussein Mahmoud
redogjorde för ArkivCentrums
projekt Arbete och vardagsliv i
hemlandet. Seminariet hölls på
Örebro universitet. (KK 2010)
Den 9 mars var Yvonne Bergman
och Håkan Henriksson på Kulturting 2011 på Örebro slott. Årets
tema var barns och ungas rätt till

Leif Persson guidar ArkivCentrums
personal på Riksarkivet.

Mars 2012
kultur och riktade sig till politiker
och tjänstemän i Västmanland och
Örebro län.
Den 21-22 mars var Yvonne Bergman på Riksarkivets årliga konferens för folkrörelse- och näringslivsarkivens chefer. Årets tema var
samverkan mellan Riksarkivet och
de enskilda arkiven.
Den 24 mars var Emma Ode på
kurs om intervjuer och minnesberättelser på Arbetets museum i
Norrköping. Kursen anordnades
av ArbetSam och Håkan Henriksson var en av föreläsarna. (KK
2010)
Den 14 april var all personal
i Västerås på seminariet Bränn
skiten! Det var en temadag om
riskerna med historielöshet och
vikten av arkiv anordnad av Arkiv
Västmanland och Föreningsarkivet i Sörmland i samarbete med
Mälardalens högskola. (KK 2010)
Den 10 maj deltog Håkan
Henriksson på NLA:s årsmöte i
Stockholm.
Den 11-12 maj var Andreas Jeppsson och Emma Ode på utbildning i
Norrköping om verksamhetsbaserad arkivredovisning. (KK
2010)
Den 19 maj var större

Aktstycket
delen av personalen på seminariet
Tid, ting, minnen. (KK 2010)
Den 31 maj var Bo Fransson, Håkan
Henriksson, Evelyn Lauritzen och
Carl Magnus Lindgren på Föreningen Bergslagsarkivs årsmöte i
Eskilstuna.
Den 12-13 september var Håkan
Henriksson, Andreas Jeppsson, Carl
Magnus Lindgren och Emma Ode
på kurs angående Wordpress, ett
publiceringsverktyg för Internet.
(KK 2010). Kursen hölls i ArkivCentrums lokaler.
Den 16 september gjorde de
flesta bland personalen en studieresa till Riksarkivet i Stockholm.
(KK 2010)
Den 19-20 september var Bo
Fransson på utbildning i grafisk
design. (KK 2010)
Den 19 september var Andreas
Jeppsson, Evelyn Lauritzen och
Emma Ode på kurs i utställningskunskap anordnad av Örebro läns
museum. (KK 2010)
Den 21 september var Håkan
Henriksson och Andreas Jeppsson
på utbildning i InDesign. (KK
2010)

Alain Droguet med kollega informerar
om regionarkivet i Var, Frankrike.
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Egon Harfeldt, Sören Klingnéus
och Conny Sandberg till Vänersborg för att på plats få information
om Regionarkivets i Vänersborg
arkivbyggnad. Med på resan var
även Arkiv Västmanlands chef och
delar av deras AU, representanter
från Arboga kommun, Mikael
Eivergård och Pentti Supponen
från Örebro läns museum samt
chefen för Arkivcentrum Dalarna.
Vid tre tillfällen i november deltog Evelyn Lauritzen i en fördjupningskurs i Excel. (KK 2010)
Den 8 november var Yvonne
Bergman, Håkan Henriksson,
Andreas Jeppsson, Carl Magnus
Lindgren och Emma Ode på en
kurs i arkivjuridik. Den följdes av
ytterligare en kurs den 29 november där Andreas Jeppsson och Carl
Magnus Lindgren deltog. (KK
2010)
Den 9-10 november deltog
Yvonne Bergman i en ledarskaps
utbildning. (KK 2010)
Den 14 november deltog de flesta
av personalen i en handskriftskurs
som leddes av Sören Klingnéus.
(KK 2010)
Den 21 november och ytterlig
are vid tre tillfällen var Evelyn

 auritzen på kurs om Visma FörL
ening. (KK 2010)
Den 21-22 november var Yvonne
Bergman och Andreas Jeppsson
på studiebesök hos Skånes Arkiv
förbund i Lund för att få idéer
kring arkivpedagogik för barn och
ungdomar. (KK 2010)
Den 23 november var Håkan
Henriksson i Stockholm på ett
seminarium kring hantering av
bilder, anordnat av Svenska arkivsamfundet. (KK 2010)
Den 25 november var större
delen av personalen på studieresa
till Landsarkivet i Uppsala samt till
Institutet för språk och folkminnen. (KK 2010)
Den 30 november-2 december
var Håkan Henriksson och Emma
Ode på studieresa till Landsarkivet i Östersund, Föreningsarkivet
i Jämtland samt Jamtli för att på
plats fördjupa sig i arkivpedagogik
för barn och ungdomar. (KK 2010)
Den 6-8 december var Yvonne
Bergman och Håkan Henriksson
på en liknande resa. Denna gång
till Regionarkivet i Var i södra
Frankrike. Med på resan var även
personal från Örebro stadsarkiv
och Örebro läns museum. (KK
2010)

FOTOGRAFIER: HÅKAN HENRIKSSON

Den 28 september var Evelyn
Lauritzen på kurs i utställningskunskap. (KK 2010)
Den 29 september var Bo Fransson på Bemötandeutbildning och
dagen därpå var Siw Ehrendahl,
Evelyn Lauritzen, Carl Magnus
Lindgren och Emma Ode på
samma utbildning. (KK 2010)
Den 4 oktober och vid ytterligare sju tillfällen var Siw Skansen
på kurs i Photoshop. (KK 2010)
Den 5-6 oktober deltog Yvonne
Bergman och Bo Fransson i
Näringslivsarkivens höstkonferens
i Härnösand.
Den 10 oktober deltog Evelyn
Lauritzen i en utbildningsdag om
Visma Bokföring. (KK 2010)
Den 18-19 oktober var Carl
Magnus Lindgren på en grundkurs
om FileMaker följd av en fortsättningskurs den 15-16 november.
Kurserna hölls i Stockholm. (KK
2010)
Den 19 oktober deltog Håkan
Henriksson i ett seminarium om
PDF/A på Riksarkivet i Stockholm.
Den 31 oktober reste Yvonne
Bergman tillsammans med styrelseledamöterna Birgitta Almgren,
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Föreningen Bergslagsarkivs årsmöte i Eskilstuna.

Uppsala landsarkivs Anders Nordebring visar
material ArkivCentrums personal.
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EA S JEPPSSO

Antalet förtecknade arkiv
ökade kraftigt i jämförelse
med föregående år: 2 148
volymer (2010: 1 390 volymer). Dessa utgörs av 63 nyförtecknade arkiv med 1 497
volymer (2010: 96 med 581
volymer) och 26 kompletterade och genomgångna arkiv med
en tillväxt på 651 volymer. (2010:
58 arkiv med en tillväxt med 809
volymer). Att antalet förtecknade
arkiv ökade så pass kraftigt beror
på att en person kunde under året
enbart ägna sig åt förteckningsarbete.
Det mest omfattande nyförtecknade företagsarkivet under 2011
var Ringkarleby Handels AB med
200 volymer och på förenings
sidan Örebro Rotaryklubb med 80
volymer.
Ordnings- och förteckningsarbetet ökade i jämförelse med
föregående år, men i förhållande
till antalet leveranser hålls inte
jämna steg. Arkivet har sedan
flera 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. Likaså har gruppbesök,

N

Ordnings- och förteckningsarbete

FOTO : AN DR

Under 2011
registrerades
291 leveranser
(2010: 273) med
en sammanlagd
volym på 142,23
hyllmeter (2010:
236,41). Det är
alltså en ökning
i jämförelse med
föregående år
när det gäller antal leveranser, men
däremot har volymen minskat. I
genomsnitt har arkivet de senaste
åren ökat med drygt 200 hyllmeter/år. Viss gallring sker varje
år efter överenskommelse med
arkivlämnarna, men det finns behov av nya arkivutrymmen inom
de närmaste åren.
2011 var det en dominans på
arkivmaterial från Örebro kommun, 53 % av det registrerade kom
därifrån, tätt följt av länstäckande verksamheter med 15 % och
Askersunds kommun med 10 %.
När det gäller det inkommande
materialet volymmässigt och ur
kategorisynpunkt så dominerar
handlingarna från företagen med
59 %. Därefter kommer idrottsorganisationerna med 11 % och
övriga organisationer med 9 %.
Den största leveransen från
företagssidan utgjordes av arkivet
från AB Avos/Atlas Copco AB
(15,50 hm). Örebro fältrittklubb
var den största leveransen bland
organisationerna (9,30 hm).
Spännvidden i materialet är
som vanligt stor och här är ett
axplock av levererade arkiv från
de 291 leveranserna: Örebro läns
Hypoteksförening, Örebromissionen: Bröd till bröder, Stadra gård,
IF Start, Örebro Automobil- och
Flygklubb, affischer och flygblad
från omvalet i Örebro 2011 och
Örebro Taxi.

UR ATLAS COPCO ROCK DRILLS - AVOS ARKIV

Leveranser

Inkommet material under 2011.
Ovan: Fotografi av Avosverken.
Nedan: Brandskadat material från
Örebro Automobil- och Flygklubb.

externa uppdrag och arkivets kursoch cirkelverksamhet tagit en stor
del av personalens tid. Detta bidrar
till att personalen inte hinner med
förteckningsarbetet i den utsträckning som vore önskvärt.
Arkivets databaser underhålls
och uppdateras av Carl Magnus
Lindgren.

Besökare

ArkivCentrum har generösa öppettider från 8.30 - 17.00 varje dag,
tisdagskvällar 17-20 samt sista
lördagen i månaden mellan 10-14.
Endast under sommaren har arkivet något kortare öppettider.
I ArkivCentrums forskarsals besöksliggare har under 2011 noterats
831 forskarbesök, en minskning
från föregående år (2010: 1 006)
och antalet framtagna volymer har
varit 1 847 (2010: 2 204).
Ett antal gruppbesök har också
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avlagts på ArkivCentrum under
året. 120 grupper (2010: 131) om
fattande 2 581 personer (2010:
2 509) besökte arkivet.
Därutöver har ArkivCentrum
mottagit 678 besök som inte avsett
forskarsalen (2010: 613).
Sammantaget blir antalet besök
till arkivet under 2011 4 090 (2010:
4 128). 962 förfrågningar har besvarats (2010: 762).
Besökarna har varit många
under året och det är glädjande
att så många som 4 090 personer
har varit på arkivet. Det visar att
arkivets tjänster efterfrågas.

Forskning

Arkivets omfattande källmaterial
används fortlöpande av olika slags
forskare: fritidsforskare, studenter
och akademiska forskare. 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 ArkivCentrum, har
lagts fram under 2011:
Andersson, Tobias: Föreningen för
kvinnans politiska rösträtt i Örebro
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1903-1912. Kampen om allmän
och lika rösträtt.
B-uppsats i
historia. Örebro
universitet VT
2011

Vetenskapliga skrifter utgivna av
Örebro läns museum 4. Örebro 2011.

Bengtsson, Åsa:
Nyktra kvinnor.
Folkbildare, företagare och politiska aktörer. Vita
bandet 1900–1930.
Doktorsavhandling i historia,
Lunds universitet.
Makadam, Göteborg 2011.

Raoof, Rebin Rezgar: Missionärer
från Örebro. Missionsförening rapporterar från det främmande Kongo.
Örebro universitet HT 2011

Blicher, Steen
Steensen: Sommerreise i Sverrig
aar 1836 og
Svithiod. Blicher-selskabet & Gyldendal, 2011.
Fallgren, Gustav: SAC:s lokala samorganisation i Örebro från 1920 till och
med 1927. Örebro LS som organisation
i konflikt. B-uppsats i historia, Örebro
universitet VT 2011.
Fransson, Simon: Örebro läns nykterhetsförbund. En jämförelse mellan tiden före förbudsvalet och efter. Örebro
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Vi har anledning att tro att det
finns en hel del arbeten som inte
har kommit till vår kännedom.
Antalet forskande gymnasieelever
har ökat kraftigt under de senaste
åren, de kommer framför allt från
Rudbecksskolan, Karolinska skolan, IT-gymnasiet i Örebro samt
från Alléskolan i Hallsberg. De har
under 2011 arbetat med minnesberättelser och ämnen som idrottsrörelsen och missionärsverksamhet
och de har dessutom använt sig
av material från bland annat Loka
brunn, Porla brunn, Oscaria AB,
Varuhuset Härold, Röda Korset
och Brunnsparken.
Dessutom har arkivet ett allt
större antal forskare från högskolor och universitet utanför vårt
eget län. Under 2011 har arkivet
framför allt haft besök av studenter
och forskare från Uppsala universitet.
Arkivet har också haft ett stort
antal övriga besökare från olika
delar av landet och ett flertal förfrågningar från USA.

Utåtriktad verksamhet
Egna arrangemang

Mars 2012
personer var
närvarande.
Den 2 mars
dialogmötet
Vad vill ni med
kulturarvet?: se
rubriken Kultursamverkansmodellen och
kulturplanearbetet nedan.
På internationella kvinnodagen den 8 mars

Aktstycket

Anders Björnsson

Den 20 januari arrangerade ArkivCentrum en kortkurs i Örebros
historia för Senioruniversitetet,
som sedan följdes av ytterligare
två kurstillfällen. Håkan Henriksson och Bo Fransson föreläste från
arkivet, medan övriga föreläsare
var Leif Karlenby, Anne-Marie
Lenander och Eva Fransson. Ett
20-tal personer var närvarande vid
varje kurstillfälle.
Samma kväll visades två filmer
”ur arkivets gömmor”.
Den första Från NärChristel Storm
keslätt och bergslagsbygd
var en film om människor och företag i
Örebro län 1952. Den
andra filmen Brevduvan
visar vägen spelades in
1949 på Johnson Hill AB
och dess dotterbolag AB
Laxå Pappersbruk. Cirka
100 perBengt-Göran
soner såg
Nilsson
filmerna.
Den 26
januari arföreläste
rangerades
Christel
på ArkivStorm från
Centrum
Örebro
den traläns muditionella
seum under
hindersämnet
mässoföreKvinnorna
läsningen i
bakom
samarbete
tronföljarna
med Lokalom drotthistoriska
ningarna
sällskaDesideria och Hedvig Elisabet
pet. Sjöingenjören Bengt-Göran
Charlotta. Föreläsningen var i
Nilsson föreläste under rubriken
samarbete med Föreningen NorMed Ostindiefararen Götheborg
den Örebro och 90 personer var
till Kina. 85 personer åhörde det
närvarande.
uppskattade föredraget.
Den 27 april och den 17 novem
Den 17 februari föreläste Linus
ber höll Yvonne Bergman och
Karlsson från Göteborgs univerHåkan Henriksson en kurs i
sitet om Bergsmän och tackjärns
Ordning och reda för arkivets
patroner i Lekebergslagen. Föremedlemsorganisationer och samläsningen var en del i serien ”Från
manlagt 33 personer deltog.
arkivets forskarsal” och ett 75-tal

Den 7 september
föreläste L
 ennart Alm
och visade bilder om
Örebro 1945. Livet
i skuggan av andra
världskriget. Ett 20-tal
personer var närvarande.
I samband med den
europeiska språkdagen
den 26 september var
det återigen dags för ett arrangemang i samarbete med Föreningen Norden Örebro. Det var
ett samtal mellan finlandsfödde
ÖSK-tränaren Lars Mosander och
journalisten Dixie Eriksson kring
Den språkliga identiteten. Ett 15-tal
personer deltog.
Under hösten seminarieserien
Örebro under första världskriget:
se rubriken Forskarcirkel nedan.
Den 4 oktober föreläste ArkivCentrums Håkan Henriksson om
hur man kan hitta sina anfäder i
föreningars och företags gamla
handlingar. 12 personer var närvarande.
Den 12 november: Arkivens dag
se nedan.
Den 24 november höll publicisten och historikern Anders
Björnsson en föreläsning om
Dr N A Nilsson: Fredsvännen,

FOTOGRAFIER: HÅKAN HENRIKSSON, ANDREAS JEPPSSON
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Aktstycket

Arkivchef Yvonne Bergman visar och berättar för Riksarkivets Enskilda nämnd
om ArkivCentrums verksamhet. Från vänster: Mats Danielsson, Riksarkivarie
Björn Jordell, Katalin Gere och Katharina Prager.

k vinnoläkaren och utopisten. Föreläsningen var ett samarrangemang
med Lokalhistoriska Sällskapet i
Örebro län och hade 60 åhörare.
Den 8 december visade journalisten Sven-Eric Ardhage film
och berättade utifrån sin bok om
Gårdarna på Venan. 26 personer
var närvarande.

Arkivens dag

Lördagen den 12 november arrangerades Arkivens dag och
2011 års gemensamma tema var
Konst. Besökarna bjöds på kaffe
och kunde gå en tipspromenad.
ArkivCentrums utställning fokuserade på grafisk konst och hade
underrubriken Annonser, reklam
och propaganda. TV-journalisten
Ewonne Winblad var inbjuden och
föreläste ur sin bok om örebrodottern Sofia Gumaelius och hennes
annonsbyrå. Ett 130-tal personer
passade på att besöka arkivet.

Gruppbesök

Under våren och hösten har
Yvonne Bergman, Bo Fransson
och Håkan Henriksson medverkat
med föreläsningar på både grund-

kursen och fortsättningskursen i
lokalhistoria i Örebro län.
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.
Utöver studenter och skolelever
har ett stort antal 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
arkivets 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 övriga skolgrupper. Övriga studiebesök har
han delat med Yvonne Bergman,
Andreas Jeppsson och Emma Ode.
Under året tog ArkivCentrum
emot 120 gruppbesök. Några
grupper kan särskilt nämnas:
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Den 31 januari förlades Riksarkivets Enskilda nämnds möte
till ArkivCentrum och Yvonne
Bergman fick möjlighet att berätta
om arkivets verksamhet.
Den 3 februari besöktes Arkiv
Centrum av 20 personer från
Arbetsmarknadsenheten i Lindes
berg för att få information om
vilka resurser som finns på arkivet.
Den 25 februari kom 10 personer
från Synskadades kulturcirkel på
besök.
Den 26 september kom 25 personer från Eskilstuna museum och
stadsarkiv på studiebesök för att
på plats få veta hur ArkivCentrum
arbetar.
Den 28 oktober avtackades
ArkivCentrums mångårige medarbetare Bo Fransson med en fest.
Den 13 december var det för
andra året i rad gemensamt Lucia
kaffe i ArkivCentrums lokaler
för personal från ArkivCentrum,
Örebro läns museum, Örebro
stadsarkivet och historieämnet vid
Örebro universitet. Sammanlagt
ett 40-tal personer deltog.

Forskarcirkel

Även under det här året har en
cirkel som forskar om livet under
första världskriget i Örebro
träffats, de har bland mycket annat
studerat ransonering och spanska
sjukan. Under hösten redo
visades deras forskningsresultat
under tre seminarier. Det första,
den 29 september handlade om
Världen och Örebro under första
världskriget och det andra, den 13
oktober, om Örebroarnas liv och
hälsa under första världskriget.
Slutligen, den 27 oktober, det
tredje som redovisade de resultat
som cirkeln fått fram rörande Fritid, kultur och nöjen i Örebro under
första världskriget. Leif Sanner har
varit cirkelledare och har forskat
tillsammans med Lennart Bäck,
Lars Bergqvist, Anneli Hellkvist,
Göran Henrikson och Sven-Olof
Lindén.
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Lokalhistorisk kurs

Termin två av grundkursen i lokal
historia hölls under våren med
37 deltagare. Höstterminen 2011
startade Lokalhistoriska Sällskapet
för trettonde året sin två-terminerskurs. Nu är det 28 personer
som följer kursen som har Yvonne
Bergman och Sören Klingnéus
som kursledare. För tredje gången
startade under hösten en fortsättningskurs i lokalhistoria med 48
deltagare. Lärarna kommer från
ArkivCentrum, Örebro universitet, Örebro stadsarkiv, Örebro
läns museum och Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet. Kursen är ett
utmärkt exempel på ett fruktbart
samarbete mellan kulturarvsverksamheter i länet. Huvudman
för kursen är Lokalhistoriska
Sällskapet i samarbete med Folk
universitetet och ArkivCentrum.

Externa framträdanden

Den 18 januari var Håkan Henriksson i Hallsberg och föreläste om
sitt specialområde, kosackiska

Den 29 mars föreläste Håkan Henriksson om Örebro förr i tiden för en äldregrupp i Syrianska kulturcentret.

krigsfångar under stora nordiska
kriget, för lärare på Alléskolan.
Samma föreläsning höll han den
7 april på Karlskoga folkhögskola,
den 28 april för Föreläsnings
föreningen i Askersund och den
10 november för Linde Bergslags
släktforskarförening.
Den 19 januari hade lokal
redaktionen på TV 4 ett inslag
om ArkivCentrum där Håkan
Henriksson berättade om arkivets
verksamhet.
Den 22 januari informerade
Yvonne Bergman om två kommande projekt för deltagare på
förbundsmötet för Örebro läns
hembygdsförbund.
Även i år har Håkan Henriksson
deltagit i Örebro kommuns satsning Kulturrundan för seniorer.
Han visade sina ljud- och bildspel
Vi minns det som igår och den
2 februari var han på Vintrosa
hemmet och den 30 mars på
Marklyckans äldreboende.

Den 1 mars föreläste Yvonne
Bergman på en kurs i Landskrona
om minnesberättelser och intervjuer. Kursen, som var en av tre,
var ett samarrangemang mellan
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Centrum för Arbetarhistoria
och Folkrörelsernas Arkivförbund. Vid de två andra kurserna
i Norrköping den 25 mars och i
Rydal den 4 maj föreläste Håkan
Henriksson.
Den 29 mars föreläste Håkan
Henriksson om Örebro förr i tiden
för en äldregrupp i Syrianska
kulturcentret och den 9 april för
Vasaorden av Amerika.
Den 3 maj föreläste Håkan
Henriksson för KFV släktforskarförening i Katrineholm om vad
släktforskare kan hitta i folkrörelse- och företagsarkiv.
Den 11 maj visade Bo Fransson
sitt bild- och ljudspel om Jussi
Björling på Folkrörelsernas Arkivförbunds årsstämma i Stockholm.

Mars 2012

FOTO: HÅKAN HENRIKSSON

Aktstycket

Projektet »Invandrares minnen från arbets- och vardagsliv i hemlandet«
avslutades 2011 med ett restaurangbesök.

Den 5 oktober föreläste Håkan
Henriksson om gruvpigor på
Karlskoga bibliotek och den 8
november på Vreten utanför Nora
anordnat av NBV.
Den 8 oktober deltog ArkivCentrum med ett bokbord på Seniorfestivalen på Conventum.
Den 18 oktober medverkade
Håkan Henriksson på ett historiedidaktiskt seminarium på Örebro
universitet.
Den 21 oktober höll Yvonne
Bergman en arkivkurs för den administrativa personalen på Danfo
AB i Nora.
Den 1 november inbjöds ArkivCentrum till Örebro läns museum
på en inspirationsdag för lärare för
att presentera verksamheten. Syftet
var att berätta för grundskole- och
gymnasielärare hur de kan använda sig av arkivet i undervisningen.
Från ArkivCentrum medverkade
Andreas Jeppsson.

Aktstycket

Under 2011 utkom ArkivCentrums
medlemstidning Aktstycket med
fyra nummer, varav ett innehöll
verksamhetsberättelsen. Jul- och
sommarnumren trycktes i vardera 1 200 ex. I tidningen ges

utrymme åt presentationer av
arkivmaterial, historiska artiklar
och annat som kan vara av intresse för läsekretsen. Artiklarna
skrivs av personalen, men här ges
också utrymme för gästskribenter.
Aktstycket spreds under 2011 till
media samt en allt bredare krets av
politiker och andra beslutsfattare
som ett viktigt led i institutionens
informations- och förankringsarbete. Bo Fransson svarade för tidningens innehåll och utformning
under de tre första numren. Det
tredje numret gjorde han tillsammans med Andreas Jeppsson som
sen övertog ansvaret för tidningen
i och med det fjärde numret.

Hemsidan

Aktstycket kan också läsas
på ArkivCentrums hemsida
www.arkivcentrum.se och Bo
Fransson var webbansvarig fram
till 1 november. Han har utformat hemsidan och fyllt den
kontinuerligt med ett informativt
innehåll. Där finns uppgifter om
öppettider, arkivbestånd, nyheter och mycket annat. Här kan
man också göra inköp från det
sortiment av litteratur, vykort
med mera som finns på arkivet.
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Hemsidan har dessutom ett flertal
länkar till andra kultursidor. Från
1 november är Håkan Henriksson
ansvarig för hemsidan.
Arkivets hemsidor lockar många
intresserade, det visar antalet
besökare som har varit inne på
arkivets sidor. 2011 hade arkivet
53 688 unika besök (2010: 58 406)
och 688 162 träffar (2010: 621 391).
Det är ett fantastiskt resultat som
visar vikten av att ha en välskött
hemsida.
Arkivets hemsida rörande folkparker och bygdegårdar i Örebro
län www.folkpark.nu har haft
16 610 unika besök (2010: 17 982).
Webbansvarig för den sidan har
varit Håkan Henriksson.
Arkivets Facebook-sida har
skötts av Håkan Henriksson och
Andreas Jeppsson.

Projekt
Invandrarprojektet

Projektet Invandrares minnen från
arbets- och vardagsliv i hemlandet
som startades under hösten 2009
avslutades under våren 2011.
Projektledare har Thord Strömberg, docent på Örebro universitet,
varit. Håkan Henriksson har varit
biträdande projektledare.
Målsättningen med projektet har
varit att dokumentera invandrares berättelser om livet i det forna
hemlandet, framförallt genom
intervjuer med relativt nyanlända
invandrare. Via Örebro kommuns
Jobbcentrum anställdes under
projektets gång sammanlagt tio
intervjuare i form av instegsjobb. Anställda fram till och med
januari-februari var: Abubaker
Abdikarim Shiek, Faisa Maxamed,
Hussein Mahmoud, Jean Claude
Sibomana, Mohammed Bahjat
Jasim, Nuria Abdisalan och Sahar
Turki Aljanahy.
Ett hundratal intervjuer på
hemspråket, som främst har varit
arabiska, somaliska och kurdiska,
har gjorts under projektets gång

och finns nu bevarade dels som
digitala ljudfiler och dels med
översatta sammanfattningar på
svenska. En frågelista har utarbetats under projektets gång och som
kan vara utgångspunkt för fortsatta intervjuer. Frågelistan har också
översatts till arabiska, somaliska
och kurdiska.
Den 17 februari presenterades
projektet vid ett seminarium inom
Kulturkompetens 2010 på Örebro
universitet av Thord Strömberg,
Håkan Henriksson och Hussein
Mahmoud.
Riksarkivet och Regionförbundet Örebro län har gett bidrag till
projektet.

Släktforskning för invandrare

Tillsammans med Sveriges Släktforskarförbund och Syrianska
föreningen i Örebro har ArkivCentrum under hösten arbetat
med att öka intresset för släktforskning bland syrianer. Sveriges
Släktforskarförbund startade
2010 projektet Släktforskning för
invandrare som syftar till att få fler
svenskar med invandraranor att
intressera sig för släktforskning.
Ett första informationsmöte
hölls i det Syrianska kulturcentret
i Varberga den 11 augusti med
Släktforskarförbundets projektledare Jojje Lintrup och ArkivCentrums Håkan Henriksson
som föreläsare. Därefter har två
möten hållits under hösten där
Håkan Henriksson tillsammans
med representanter från Örebro
Släktforskare fortsatt att informera
om vilka möjligheter syrianer har
att släktforska. Ett annat syfte med
mötena är att inspirera syrianerna
att intervjua äldre släktingar för att
rädda de minnen som finns kvar
från hemlandet.

Samverkan

Arkiv Västmanland

Under året har cheferna och delar
av arbetsutskotten från Arkiv-
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Centrum
och Arkiv
Västmanland
träffats för
att diskutera
en utökad
samverkan
mellan de två
länsarkiven.
Från ArkivCentrum
har Yvonne
Bergman,
Birgitta Almgren, Egon
Erland Bohlin från Örebro släktforskare
Harfeldt, Sören
berättar om släktforskning för
Syrianska föreningen i Örebro.
Klingnéus och Conny Sandberg
medverkat. Diskussionerna har
och konferenser på sid 6-7. Styrgällt samverkan kring uppdrag,
gruppen för projektet har bestått
projekt och marknadsföring. Men
av Yvonne Bergman från Arkivdå båda arkivinstitutionerna har
Centrum, stadsarkivarie Ingmarie
behov av ytterligare arkivutrymWiggh, administrative chefen på
men så har samtalen även rört en
Örebro läns museum Lars Norling
eventuell gemensam arkivdepå
och studierektor Louise Berglund
i Arboga. Den 31 oktober reste
från Örebro universitet. Lena Brätarkivchefen och arbetsutskottorp var projektledare.
tet till Vänersborg för att på plats
studera Västra GötalandsregioÖvrig samverkan
nens nybyggda arkiv där. Med på
Yvonne Bergman har tillsamresan var arkivchefen och arbets
mans med länsbibliotekarien Peter
utskottet från Arkiv Västmanland,
Alsbjer
och länsantikvarien Mikael
representanter från Arboga
kommun, Arkivcentrum Dalarnas Eivergård träffats för att diskutera
gemensamma angelägenheter.
chef samt chefen och ordföranden
från Örebro läns museum. Diskus- Detsamma har skett vid de regelbundna frukostmöten som varit
sioner kring en gemensam depå
med cheferna för ArkivCentrum,
kommer att fortsätta under 2012.
Länsmusiken, Örebro länsteater
och Örebro läns museum.

EU-projektet Kulturkompetens 2010

I september 2010 påbörjades
arbetet i EU-projektet Kulturkompetens 2010 där ArkivCentrum
deltog tillsammans med Örebro
läns museum, Örebro stadsarkiv
och historieämnet vid Örebro universitet. Syftet med projektet var
att få en ökad samverkan mellan
institutionerna och att öka kompetensen hos personalen. Projektet
var indelat i en gemensam seminarieserie och i individuella utbildningar. Se även rubriken Kurser

Kultursamverkansmodellen
och kulturplanearbetet

I början av året påbörjades arbetet
med att ta fram en treårig regional
kulturplan för Örebroregionen
och arbetet leddes av Örebro läns
landstings kulturchef Karin Wettermark Jonsson. Kultursamverkansmodellen innebär att statliga
medel ska fördelas regionalt enligt
den kulturplan som tas fram inom
respektive län. De statliga medel
som de regionala kulturinstitutionerna, däribland ArkivCentrum,

FOTO: HÅKAN HENRIKSSON
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Näringslivets Arkivråd

UR SÄL LSK APE T GAM

Ovan: ArkivCentrums AU gästade
Vänersborg tillsammans med Arkiv
Västmanlands AU.
T.v: Fotografi från Wasabryggeriet
var historia det frågades om i Nerikes
Allehanda

hittills fått ska från 2012 gå från
Kulturrådet till Örebro läns landsting, som sedan får fördela dessa
till institutionerna.
Ett stort antal möten och konferenser hölls under året för att
få fram en kulturplan. Deltagare
var politiker och tjänstemän inom
kultursektorn från samtliga kommuner i länet, institutionerna och
konsulenterna. Yvonne Bergman
representerade ArkivCentrum och
vid presidiekonferenserna deltog
även Birgitta Almgren.
Den 2 mars höll ArkivCentrum,
Örebro läns museum och Länsstyrelsens kulturmiljöenhet ett
gemensamt dialogmöte på ArkivCentrum. En bred inbjudan hade
gått ut till allmänheten och syftet
var att få in synpunkter på våra
respektive verksamheter. Ett 30-tal
personer hörsammade inbjudan.
De utvecklingsområden för
2012-2014 som finns upptagna i
kulturplanen för ArkivCentrums
har följande rubriker: Barn och
unga, interkulturell verksamhet,
äldre, berättelsen, digitalisering.

Uppdrag

Under året har Emma Ode arbetat
med Kommuninvest Sverige AB.
Hon har ordnat och förtecknat
arkivet på plats.
Håkan Henriksson redigerade
och layoutade Lokalhistoriska
Sällskapets bok Så var det förr.
Andreas Jeppsson utförde ett kortare uppdrag åt Bergslagens Kommunalteknik och Carl Magnus
Lindgren har på uppdrag utfört
gallringsarbete åt Stoneridge Electronics AB.
Övriga uppdrag se nedan.

Folkrörelsernas Arkivförbund
Folkrörelsernas Arkivförbund
(FA) är ett nationellt samarbetsorgan på arkivområdet för
de svenska folkrörelserna och
föreningslivet och företräder såväl
arkivinstitutioner som deponenter
av arkivhandlingar. Från och med
den 1 september 2004 har organisationen sitt kansli på ArkivCentrum och sköts av arkivets personal med Yvonne Bergman som
ansvarig. Håkan Henriksson sköter
arkivförbundets hemsida.

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 Örebro läns Företagsarkiv. 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 hemsida.

Uppdrag i Karlskoga

Mellan åren 1994-2009 ansvarade
ArkivCentrum, på uppdrag av
Karlskoga kommun, för skötseln
av Folkrörelsearkivet i Karlskoga.
Efter avtalets upphörande överfördes ansvaret till kommunarkivarien Annelíe Liljebjörn och det
nya uppdraget 2010 bestod i att
assistera henne. Under 2011 har
ArkivCentrum vid fyra tillfällen
varit behjälpliga.

Nerikes Allehandas
Örebrofrågor

Allmänheten har möjlighet att
skicka in frågor som rör lokalhistoria i Örebro via Nerikes Allehandas stadslivsredaktion. ArkivCentrum har besvarat 11 av dessa,
frågorna har handlat om Villa
Fågelsång i Adolfsberg, firmorna
Hilda Muhr & Son och H. Kjellgrens Eftr, Sven Lindholm, prosten
Gustav Wilhelm Gumaelius,
orgelfabriken E.A Setterquist &
Son, syateljén Amanda Nilsson,
E.Franks Flygel & Pianofabrik,
kurbadet Örebro Hälsovårdshem,
märkliga stenar i Sörbyskogen,
Sofia Gumaelius samt Wasabryggeriet. Frågorna har besvarats
av arkivets personal med Carl
Magnus Lindgren som ansvarig.

Regionförbundet i Örebro län har
varit av stor betydelse för ArkivCentrums verksamhet då det varit
den störste bidragsgivaren och
2011 stod de för 46 % av arkivets
driftsmedel. Statens del när det
gäller finansieringen av arkivets
kostnader under året var 22 %
och i det ingår ersättningar från
Arbetsförmedlingen.
I övrigt låg den egna
finansieringsgraden på hela 27 %
och i detta ingår medlems- och
hyllavgifterna. Den ekonomiska
insats som arkivets egna medlems
organisationer står för är helt
avgörande för arkivets finansiella
ställning och en av grundpelarna
i verksamheten. Under 2011 var
medlemsintäkterna sammantaget
795 275 kr.
Örebro kommuns bidrag är
viktigt, men underdimensionerat.
Det motsvarar endast 5 % av omsättningen.
En översyn av arkivets kostnader
gjordes under året, vilket
resulterade i att bokslutet fick
ett mer positivt resultat än för-

väntat. Detta trots att ett kraftigt
underskott var budgeterat. Löne
kostnaderna blev lägre än beräknat, då en person gick tidigare i
pension än vad som planerats och
att tjänsten sedan inte tillsattes.
Personal har även arbetat i projekt
och det har tyvärr även varit sjukdom bland personalen. Dessutom
ställdes planerade inköp in och
avtal omförhandlades. Men det
innebär också att ArkivCentrum
nu nått den absoluta gränsen till
vad som kan sparas.
Så länge intäkterna från bidragsgivarna inte stiger i samma
takt som de fasta kostnaderna
ökar, är arkivet starkt beroende av
ökade intäkter genom uppdrags
verksamhet. Detta inkräktar alltmer på arkivets kärnverksamhet.
Men eftersom en tjänst inte kunnat
tillsättas av ekonomiska skäl så
minskar utrymmet för att utföra
uppdrag. Det blir en moment 22situation.
Årets verksamhet har genererat
ett litet överskott på 2 104 kr. För
detaljer i ekonomin hänvisas till
separat redovisning.

Verksamhetsplan 2012-2014
Kärnverksamheten prioriteras
Digitaliseringsarbetet fortsätter
Utveckla kontakten med skolorna
Arbeta med interkulturell verksamhet
Fördjupa kontakten med vård och omsorg
Fortsätta med cirkelverksamhet
Inventering av sagor och sägner
Industrihistorisk safari
Arbeta med dövas historia
Fortsätta samarbetet inom ABM-sektorn
Vidareutveckla samarbetet med Arkiv Västmanland
Planera för ny depå

Avslutning

2011 har varit ett intensivt år
på många sätt. Samarbete och
samverkan har skett, bland annat
genom årets kulturplanearbete
och EU-projektet KK 2010. Men
även samarbetet över länsgränsen
utvecklades under 2011. Arkiv
Västmanland och ArkivCentrum
har fördjupat diskussionerna om
en eventuell gemensam arkivdepå.
Här har också Arboga kommun
deltagit och även frågan om
samverkan kring digitalisering har
diskuterats.
Besökarna har som vanligt
varit många, såväl forskare som
grupper och enskilda besökare.
De generösa öppettiderna är ett
av våra signum och bidrar i stor
utsträckning till våra möjligheter
att göra arkivet tillgängligt inte
bara för forskningen utan också
för den breda allmänheten.
Ett gott arbete har genomförts
under 2011 och trots oro för
ekonomin inför kommande år ser
styrelsen positivt på framtiden.
Genom samverkan och samarbete,
såväl inom som utanför länet, samt
med förståelse från våra bidragsgivare och inte minst med en
engagerad och kunnig personal,
tror styrelsen på en fortsatt god
utveckling. Ett stort tack riktas till
bidragsgivare, medlemmar och till
personalen.

Styrelsen
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Ekonomi
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