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På arkivet förvaras 298 övriga arkiv, stiftelser och
personarkiv, totalt 282 hyllmeter.
14 riksorganisationer är medlemmar och ännu fler,
nu nedlagda, riksorganisationers material förvaras på
ArkivCentrum Örebro län.
Sammanlagt är ArkivCentrum Örebro län en minnesbank för 5 911 arkivbildare omfattande nästan 6
km handlingar. Dessutom tillkommer en unik samling av fler än 2 300 minnesberättelser och intervjuer
och en stor mängd fotografier och filmer.

Övriga
Lise-Lotte Alm, Svensk Handel Örebro köpmän
Peter Alsbjer, Örebro läns landsting
Gunnela Björk, Örebro Universitet
Ann-Charlotte Dalin, Kommuninvest Sverige AB
Dixie Ericson, ÖSK Alliansen
Göran Janzon, Evangeliska Frikyrkan
Sedin Keljalic, Verdandi Hallsberg
Inger Lindquist, Handelskammaren Mälardalen
Hans Lundell, Karlskoga bildningsråd
Lars-Axel Nordell, NBV Örebro län
Elisabeth Pettersson, Internationella Engelska skolan
Gunilla Pihlblad, Svensk Servicehandel & Fast Food
Merja Stenlund, Stoneridge Electronics AB
Lars B Stenström, Örebro södra Rotaryklubb
Inger Sundström, Svenska Kommunal-Tekniska
Föreningen

Organisation
ArkivCentrum Örebro län bildades den 1 januari
2007 genom en sammanslagning av de båda arkiv
organisationerna Folkrörelsernas arkiv i Örebro län
och Örebro läns Företagsarkiv. Men institutionens
historia startar med Folkrörelsearkivets bildande
1969 följt av Företagsarkivet 1977.
Arkivet är medlem i Arbetarnas kulturhistoriska
sällskap, Folkrörelsernas arkivförbund (FA), För
eningen Bergslagsarkiv, Föreningen för folkbildnings
forskning, Handelskammaren Mälardalen, Historie
lärarnas förening, IDEA, Näringslivets Arkivråd
(NLA), Näringslivsarkivens förening (NAF), Pro Memoria – Föreningen Riksarkivets vänner, 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.

Årsmötet hölls i Nora stadshotell. Mötesordförande var
Marie-Louise Forsberg-Fransson. Magnus Wetterholm och
Elizabeth Franzén stod för underhållningen.

Årsmötet 2013
Den 10 april höll arkivet sitt årsmöte i det anrika
Nora stadshotell. 75 personer var närvarande och
efter mötet bjöds det på en musikalisk underhållning
under rubriken ”Vi tassar i fotspår av Nils Ferlin”
framförd av skådespelaren, Stadra sommarscens
skapare, Magnus Wetterholm, ackompanjerad av
Elizabeth Franzén på gitarr.

FOTON: HÅKAN HENRIKSSON

K

ulturarvsinstitutionen 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 företags bevarade arkiv. Sammanlagt finns arkiv
från 783 företag från 1500-talet och framåt utgörande
3 376 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 förvaras arkiv från idrottsföreningar, kulturföreningar,
frikyrkoförsamlingar och många fler, sammanlagt
4 830 föreningar samlade på 2 199 hyllmeter.
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Revisorer
Ordinarie
Åke Ericsson, PRO Wästerringen
Per Jacobson, Karlslunds IF
Ersättare
Ulf Marcusson, Örebro läns landstings seniorgrupp
Arild Wanche, Örebro läns blåbandsförening
Valberedning
Birgitta Lindahl, Folkpartiet Liberalerna Örebro
Sölve Persson, enskild ledamot
Torsten Pääjärvi, Manskören Örebro sångargille
Yvonne Bergman (adjungerad)
Möten
Styrelsen har under året haft fem sammanträden.

Medlemmar
Vid årets slut hade arkivet 649 medlemmar, varav 101
är enskilda medlemmar. 3 företag, 15 organisationer
och 11 personer har tillkommit under året. 11 organisationer och 4 företag har avförts som medlemmar,
de flesta på grund av nedläggning av verksamheten.
Dessutom har 8 enskilda personer avslutat sitt medlemskap.
Året innan hade ArkivCentrum 643 medlemmar,
varav 98 var enskilda medlemmar.
Nya medlemmar
Astma- och allergiföreningen Örebro län
Brevens Bruk AB
Degerfors hembygdsförening
DHR Örebroavdelningen
Granbergsdals byalag
Livregementets grenadjärers kamratförening
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Mondi Örebro AB
Musikerförbundet avd 14 (Örebro)
Nerikes fordonshistoriker
Opphammars vägsamfällighet
Reumatikerföreningen Örebro
SPF Östernärke
Stratega AB
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen
Villaföreningen Brickebackens folkstämma
Örebro Jazz & Blues club
Örebro läns seglarförbund
Örebro sändaramatörer
Dessutom har 11 nya enskilda medlemmar tillkommit.

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.
Arkivet har utrymmesproblem, magasinen i Örebro och depån i Fjugesta beräknas vara fyllda 20152016. Därför är det angeläget att utreda frågan om
ytterligare utrymmen. En gemensam depå i Arboga
tillsammans med Arkiv Västmanland utreds för närvarande. Se nedan under rubriken samverkan.

kansli. Han har uppdaterat och underhållit hemsidan
för ArkivCentrum och Arkivets hemsida om folkparker, www.folkpark.nu , Folkrörelsernas Arkivförbunds hemsida www.faf.nu samt Lokalhistoriska
sällskapets hemsida www.lokalhistoriska.se. Han har
arbetat heltid under året.
Andreas Jeppsson är arkivarie och arbetade 80 %
till och med augusti månad, därefter har han arbetat
heltid. Han har haft ansvar för marknadsföring och
även haft depå- och förteckningsansvar. Han har
också varit redaktör för Aktstycket och haft ansvar
för Arkivets facebook-sida. Han har även arbetat med
uppdrag.
Evelyn Lauritzen har arbetat heltid som administratör och skött bokföring och lönerutiner.
Carl Magnus Lindgren är arkivarie och har arbetat
heltid. Han har haft ansvar för register och statistik
samt ansvarat för kontakten med döva och hörselskadade forskare och besökare. Även han har arbetat
med uppdrag.
Emma Ode som är arkivarie arbetade 80 % till och
med april. Därefter har hon varit tjänstledig. Hon
hade ansvar för uppdrag, råd och service samt arkivets minnesberättelser och intervjuer.
Carina Seiberlich anställdes den 1 augusti som vikarie för Emma Ode. Hon har framför allt arbetat som
arkivpedagog.
Musa Budak har varit timanställd sedan 11 februari
för att arbeta med det syrianska projektet.
Bo Fransson har varit timanställd för förteckningsarbete från och med 3 september.
Birgitta Rosenberg har varit timanställd som arkivets lokalvårdare under året.
Niklas Holgersson var praktikant under januari –
april, Jan Meijner under januari-juli, Kerstin Mertala
under januari-juni, Maria Wistrand från 12 augusti
och Inger Eriksson från 4 november.

Representation

FOTO: YVONNE BERGMAN

ArkivCentrums lokaler på Nikolaigatan 3.

Personal
Yvonne Bergman är arkivchef och har arbetat heltid
under 2013.
Siw Ehrendahl har arbetat heltid som assistent.
Håkan Henriksson är arkivarie och har ansvar för
forskning, undervisning, kommunikation och teknik. Han har även ansvar för Näringslivets arkivråds

Yvonne Bergman är kassör i Folkrörelsernas Arkivförbund och ingår också i arkivförbundets utvecklingsgrupp. Hon är även styrelseledamot i Näringslivsarkivens förening och Näringslivsarkivens Stödfond.
Hon är ledamot i Länskulturrådet och i styrelsen för
Örebro läns- och stadsbiblioteks vänner samt kassör i
Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län.
Håkan Henriksson är kassör i Föreningen Bergslagsarkiv.
Andreas Jeppsson är regionansvarig för Arkivens
dag.
Carl Magnus Lindgren ingår i Örebro läns landstings Temagrupp Kultur & Teckenspråk. Han är kas-
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sör i Sveriges Dövhistoriska Sällskap och är redaktör
för SDHS:s medlemstidning ”Dövas Rötter”.

Kurser och konferenser
Den 4 februari var Håkan Henriksson i Göteborg på
ett seminarium om digitalisering och tillgänglig
görande av kulturarvet.
Den 27 februari var Carl Magnus Lindgren på ett
forum kring dövas kulturarv.
Den 6-7 mars deltog Birgitta Almgren och Yvonne
Bergman på årets Kulturting, denna gång på Musikhögskolan i Örebro under temat Kultur och Hälsa.
Den 14-16 maj deltog Birgitta Almgren, Yvonne
Bergman, Håkan Henriksson och Andreas Jeppsson på
Arkivdagarna i Västerås, en konferens som riktar sig
till alla arkivverksamma i Sverige. Den 14 maj deltog
Birgitta Almgren och Yvonne Bergman även i Folkrörelsernas Arkivförbunds årsstämma och Håkan
Henriksson på Näringslivets arkivråds årsmöte.
Den 30 maj deltog Bo Fransson, Håkan Henriksson, Evelyn Lauritzen, Carl Magnus Lindgren, Kerstin
Mertala och Birgitta Rosenberg på Föreningen Bergs
lagsarkivs årsmöte i Filipstad.
Den 11 september var Andreas Jeppsson och Carina
Seiberlich i Bromma på Arkivpedagogiskt forum.
Den 25 september var Andreas Jeppsson och Carina
Seiberlich på konferensen ”Att störa homogenitet”
anordnad av bland andra Örebro läns museum och
Länsstyrelsen i Örebro. Den 14 november var Carl
Magnus Lindgren, Carina Seiberlich och Maria Wistrand på del två av konferensen.
Den 8 oktober var Håkan Henriksson i Stockholm
på seminariet ”Vägen till det digitala arkivet”.
Den 12-13 oktober var Carl Magnus Lindgren i
Hässleholm på ett dövhistoriskt seminarium anordnat av Sveriges Dövhistoriska Sällskap.
Den 15-16 oktober var Yvonne Bergman på en samrådskonferens på Riksarkivet.
Den 21-23 oktober var Siw Ehrendahl och Evelyn
Lauritzen på en förteckningskurs i Lund anordnad av
Folkrörelsernas Arkivförbund och Skånes Arkivförbund.
Den 23-25 oktober var Yvonne Bergman och Håkan
Henriksson på en studieresa till Manchester. Resan
var anordnad av Näringslivsarkivens Förening och
kraftigt subventionerad. University of Manchester
besöktes, där the archive hub presenterades, den
engelska motsvarigheten till Nationella arkivdatabasen (NAD), och gruppen fick träffa arkivarier som arbetade med företagsarkiv. Vidare besöktes Chetham’s
library, det äldsta biblioteket i den engelskspråkiga
världen, John Ryland’s library samt MOSI – Museum

FOTO: ANDREAS JEPPSSON

4

I maj deltog ArkivCentrum på Arkivdagarna i Västerås
som invigdes av
kulturminister Lena
Adelsohn Liljeroth.
NR
FOTO: HÅKAN HE

IKSSON

of Science and Industry som hade arkiv från några av
Englands stora företag.
Den 13-14 november var Birgitta Almgren, Yvonne
Bergman och Gerd Engman på Folkrörelsernas
Arkivförbunds höstkonferens, denna gång i Söråker
utanför Sundsvall med Föreningsarkivet i Västernorrland som värd.
Den 20 november var Carina Seiberlich i Stockholm på en lärarfortbildning, anordnad av Stockholmskällan.
Den 26-27 november var Yvonne Bergman på en
konferens i Göteborg anordnad av Länsarkivarieföreningen och med representanter från Kulturrådet
närvarande.

Leveranser
Under 2013 registrerades 292 (2012: 304) leveranser med en sammanlagd volym på 147,87 hyllmeter
(2012: 184,01). Det är alltså en liten minskning i
jämförelse med föregående år och i genomsnitt har

6

Verksamhetsberättelse för ArkivCentrum Örebro län 2013

arkivet de senaste åren ökat med drygt 165 hyllmeter/år. Viss gallring sker varje år efter överenskommelse med arkivlämnarna, men det finns behov av
nya arkivutrymmen inom de närmaste åren.
2013 var det en stark dominans på arkivmaterial
från organisationer och företag i Örebro kommun,
hela 79 % av det registrerade kom därifrån.
När det gäller det inkommande materialet volymmässigt och ur kategorisynpunkt så dominerar handlingarna från företagen med 63 %. Därefter kommer
de som benämns övriga organisationer med 14 %
följt av religiösa och kulturella organisationer med
vardera 7 %.
Den största leveransen från företagssidan utgjordes
av arkivet från Örebro Pappersbruk/Mondi (72,58
hm). Sveriges Dövhistoriska Sällskap lämnade den
största leveransen bland organisationerna (sammanlagt 5,97 hm).
Spännvidden i materialet är som vanligt stor och
här är ett axplock av levererade arkiv från de 292
leveranserna: AB AP Hallqvist, AB Lindbergs Stråoch Filthattfabrik, August Lindbergs smidesrörelse
i Lerbäck, Bäcks kvarn i Vintrosa, C J Linds Handel
i Vintrosa, Fridhems friskola, Just Jazz Club, Stiftelsen Måltidsmuseum i Grythyttan, Ställdalens missionsförsamling, Tiveds Röda korskrets, Örebro kår
av Svenska Frälsningsarmén, Örebro läns distrikt av
Sveriges Bilkårers riksförbund och Örebro Socialdemokratiska arbetarekommun. Dessutom har de flesta
av de nya medlemmarna lämnat in sina arkiv för
förvaring.

Ordnings- och förteckningsarbete
Då vi fortfarande under 2013 inte har haft möjlighet att tillsätta den vakanta tjänsten som arkivarie,
så är antalet nyförtecknade arkiv få i jämförelse med
tidigare år.
Antalet förtecknade arkiv ökade dock i jämförelse
med föregående år: 855 volymer (2012: 647 volymer).
Dessa utgörs av 34 nyförtecknade arkiv med 705
volymer (2012: 15 med 593 volymer) och 19 kompletterade och genomgångna arkiv med en tillväxt på
150 volymer. (2012: 3 arkiv med en tillväxt med 54
volymer).
Det mest omfattande nyförtecknade företagsarkivet
under 2013 var Skogaholms bruk med 318 volymer
och på föreningssidan Örebro läns Lottaförbund med
30 volymer.
Det är en stor diskrepans mellan antalet ordnade
arkiv och antalet leveranser, det märks tydligt då
Arkivet har en tjänst mindre mot tidigare år. Men
Arkivet har sedan flera år prioriterat en noggrann

genomgång av leveranser med mer utförliga kvitton. Arkivet har en ambition att vara tillgängligt
för forskare och allmänhet genom ett generöst
öppethållande och en regelbundet uppdaterad
hemsida. Likaså har gruppbesök, externa uppdrag
och arkivets kurs- och föreläsningsverksamhet tagit
en stor del av personalens tid. Detta är ytterligare
en anledning 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.
Trots detta har antalet besökare minskat under året,
något som drabbat de flesta arkiv i landet.
I ArkivCentrums forskarsals besöksliggare har
under 2013 noterats 783 forskarbesök, en liten
ökning från föregående år (2012: 732) och antalet
framtagna volymer har varit 1 362 (2012: 1 800).
Ett antal gruppbesök har också avlagts på ArkivCentrum under året. 109 grupper (2012: 110)
omfattande 2 225 personer (2012: 2 215) besökte
arkivet.
Därutöver har ArkivCentrum mottagit 657 besök
som inte avsett forskarsalen (2012: 636).
Sammantaget blir antalet besök till arkivet under
2013 3 665 (2012: 3 583). 803 förfrågningar har
besvarats (2012: 930).
Besökarna har varit många under året och det
är glädjande att så många som 3 665 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. Vi känner till
följande skrifter och uppsatser som är helt eller
delvis baserade på källmaterial från ArkivCentrum
och som har lagts fram under 2013:
Andersson, Anita: Valåsens herrgårdspark

– en värmländsk bruksträdgårds historia. I Linnerhielms fotspår. I: Med Hammare och fackla XLIII.
Sancte Örjens Gille 2012.
Axelsson, Lisbeth: Centralpalatset 1913–
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2013. Adolf Lindgrens stiftelse, Örebro 2013.
Björkil, Per: Minnen från skolan. En undersök-

ning av minnesberättelser från folkskolan utanför
Örebro och Karlskoga. B-uppsats i historia, Örebro
universitet HT 2013.

Djukic, Aleksandar: Örebro sportklubb – ett

arbete om handbollssektionens identitet. B-uppsats i
historia, Örebro universitet HT 2013.
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Jansson, Rolf: När Klaessons möblerade världen. Lekebergs Sparbank, Fjugesta 2013.
Kihlström, Theodor: Kvinnor bär halva
himlen på sina skuldror. En studie av föreningen Halva
Himlen i relation till kvinnorörelsens andra våg i
Sverige. B-uppsats i historia, Örebro universitet HT
2013.
Kullingsjö, Elin (red): I ord och handling –

Gustafsson, Tanja: Gruvan – en riskfylld

om Evangeliska Frikyrkans mission i Afrika under 120
år. Votum & Gullers förlag 2013.

Gäreskog, Roland: Pingstväckelsen inom

Lindgren, Carl Magnus: Koboltmalmsbrytning i Vena. I Bönder, berg och bävergnag. En bok
om naturresurser och deras användning i Örebro län.
Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län 2013.

arbetsmiljö? En undersökning om arbetsmiljön i Stribergs gruva mellan år 1936-1940. B-uppsats i historia,
Örebro universitet HT 2013.
Metodistkyrkan i Sverige åren 1907–1922. Skrifter
utgivna av Insamlingsstiftelsen för pingstforskning nr
16. 2013.
Henrikson, Göran: Fläktharpans sång – om

sociala och tekniska förändringar under 1900-talet på
en mellansvensk slättgård. I Bönder, berg och bävergnag. En bok om naturresurser och deras användning i Örebro län. Lokalhistoriska sällskapet i Örebro
län 2013.
Isaksson, Sture: Åkerns tillväxt under 1800-talet – 15 socknar i Närke. I Bönder, berg och bävergnag. En bok om naturresurser och deras användning i Örebro län. Lokalhistoriska sällskapet i Örebro
län 2013.
Ett axplock av de skrifter där material från
ArkivCentrum använts som källor.

Löfgren, Lars (red): Närkes flora. SBF-förla-

get, Örebro 2013.

Nyberg, Kenneth: Boxarupproret och Kina-

svenskarna. I: Historielärarnas förenings årsskrift
2013.

Pettersson, Morgan: Storstrejken 1909. Ett
lokalt perspektiv på en nationell konflikt. B-uppsats i
historia, Örebro universitet HT 2013.
Svidén , Philip: Sjukkasseväsende och medlem-

skap. En komparativ undersökning av medlemskapet
i två lokala sjukkassor i Örebro under tidigt 1900-tal.
B-uppsats i historia, Örebro universitet HT 2013.
Wollter, Sven: Pojke med pilbåge. Eftertankar i

ord och bild. Ordfront 2013.
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Vi har anledning att tro att det finns en hel del övriga
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 och IT-gymnasiet
i Örebro. De har under 2013 arbetat med minnes
berättelser och med ämnen som rör idrottsrörelsen
och nykterhetsrörelsen. De har dessutom använt sig
av material från bland annat Varuhuset Härold, Tekniska Föreningen, Svenska Skifferoljeaktiebolaget och
Dalkarlsbergs gruvbolag.
Dessutom har arkivet ett allt större antal forskare
från högskolor och universitet utanför vårt eget län.
Under 2013 har arkivet haft besök av studenter och
forskare från Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Mittuniversitetet, Umeå
universitet, Uppsala universitet samt Sahlgrenska
universitetssjukhuset.
Arkivet har också haft ett stort antal övriga forskare
och besökare från olika delar av landet. Vi har besvarat förfrågningar från Brasilien, Frankrike och USA.

Verksamhetsberättelse för ArkivCentrum Örebro län 2013

Egna arrangemang
Den 23 januari arrangerades på ArkivCentrum den
traditionella hindersmässoföreläsningen i samarbete
med Lokalhistoriska sällskapet. Kalle Bäck, professor
i historia vid Linköpings universitet, föreläste under
rubriken ”Sverigebilden – en historia om rödfärg,
byggnader och trädgårdar”. 100 personer åhörde det
uppskattade föredraget.
På internationella kvinnodagen den 8 mars föreläste historikern Ingrid Söderberg utifrån sin avhandling
”Vidunder till qvinnor”. 52 personer åhörde föreläsningen.
Den 16 april och den 19 november höll Yvonne
Bergman och Håkan Henriksson en kurs i ”Ordning
och reda” för arkivets medlemsorganisationer och
sammanlagt 56 personer deltog.
Den 24 april föreläste historikern Peter Olausson,
Karlstads universitet med ämnet ”Från Degerfors
till Uralbergen – i emigrerade smeders fotspår”. 34
personer var närvarande.
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Koloniträdgårdar

Er ik Rosenberg

Utåtriktad verksamhet

Koloniträdgårdsv
erksamheten tog
sin början under
andra hälften av
1800-talet. Städerna
var trånga och i
lägenheterna bod
de många persone
r. Bostadsbristen
var stor och försörjn
ingen med frukt
och grönsaker var
dåligt tillgodosed
d.

Kvismaren
Foto: Göran Ekberg

Tanken var att ge stors
tadsbon en möjlighet
att komma ut till sin
egen lilla trädgård
för
att kunna odla frukt
och grönsaker och
på så
vis hålla nere livsm
edelskostnaderna.
Särskilt
under första och andr
a världskriget blev
koloniträdgårdarna
en viktig försörjnin
gskälla
för befolkningen med
potatis, frukt och grön
t.
År 1895 anlades de
först
lotterna vid Pildamma a svenska kolonirna i Malmö. Kolo
nin
bestod i början av
68 lotter om 72 m2
varde
ra.
Efterfrågan var stor
och snart var samt
liga lotter
utarrenderade. I reste
n av landet fick rörel
sen
stor spridning efter
sekelskiftet 1900. Reda
n 1916
fanns det koloniträd
gårdar i 37 svenska
städer.

Lördagen den 9 november arrangerades Arkivens dag. Temat för året var Flora och fauna. Föreläsare var Anne-Marie Lenander
Fällström, Ingrid Lundquist och Clas Thor. Ovan syns några exempel av den affischutställning som gjordes till dagen.

ArkivCentrum har
under året haft ett antal
välbesökta föreläsningar.
Här är några exempel:
Peter Olausson, Ingrid
Söderberg, Kalle Bäck och
Rolf Jansson.

FOTON: HÅKAN HENRIKSSON

8

Under hösten hölls ett antal eftermiddagsföreläsningar. Först ut den 6 september var historikern och
förra arkivchefen Anne-Marie Lenander Fällström
som föreläste under rubriken ”Kvinnor har alltid
kunnat”. Den 18 oktober höll forskaren vid SLU, Erik
Degerman, en föreläsning om ”Hjälmarfiskets betydelse förr och nu”. Den 15 november höll förre chefen
för ArkivCentrum, Göran Henrikson, en föreläsning
om ”Wäsby – liv och leverne på en slättgård mellan
två sekelskiften”. Sammanlagt 126 personer lyssnade
på dessa föreläsningar.
Den 12 september föreläste docenten i historia
vid Örebro universitet, Gunnela Björk om ”Margaret
Thatcher – från specerihandlardotter till järnlady”.
Sammanlagt 60 personer lyssnade på föredraget.
Den 3 oktober föreläste Håkan Henriksson om riksarkivets evakuering till Örebro 1713 under rubriken
”Läcka kommer på farkosten”. 58 personer åhörde
detta.
Den 9 november: Arkivens dag se nedan.
Årets sista föredrag höll journalisten Rolf Jansson,
det handlade om möbelföretaget Klaessons möbler i
Fjugesta och rubriken var ”När Klaessons möblerade
världen”. 55 personer var närvarande.
Arkivens dag
Lördagen den 9 november arrangerades Arkivens
dag och 2013 års gemensamma tema för arkiven i
landet var ”Flora och Fauna”. Besökarna bjöds på

kaffe och kunde gå en tipspromenad och lyssna
på två föreläsningar under dagen. På förmiddagen
berättade Anne-Marie Lenander Fällström och Ingrid
Lundquist om projektet att rekonstruera Viby prästgårds trädgård såsom den såg ut på 1840-talet under
titeln ”En gudomlig trädgård”. På eftermiddagen
föreläste Clas Thor under titeln ”Lockrop och vingsus – med Erik Rosenberg från livsarkivet ut i Närkes
fågelvärld”. Arkivet hade gjort utställningsaffischer på
dagens tema. Bland annat presenterades material ur
Erik Rosenbergs personarkiv. Maria Wistrand hade
arrangerat en utställning i arkivets utställningsskåp
som handlade om mykologen Lars Romell. Cirka 130
personer passade på att besöka arkivet.
Studiebesök
Under våren och hösten har Yvonne Bergman och
Håkan Henriksson medverkat med föreläsningar på
grundkursen i lokalhistoria i Örebro län. Håkan
Henriksson och Andreas Jeppsson har även undervisat
på påbyggnadskursen.
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.
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FOTON: HÅKAN HENRIKSSON, EVELYN LAURITZEN
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Landstingets kulturpresidium.

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 gymnasieeleverna. Han
har även haft ansvar för de flesta av de övriga studiebesöken.
Under året tog ArkivCentrum emot 109 gruppbesök. Några besök kan särskilt nämnas:
Den 26 februari bildades Byggnadsvårdsföreningen
i Örebro län i ArkivCentrums lokaler med 12 personer närvarande.
Den 7 maj kom 10 elever från teckentolkutbildningen vid Fellingsbro folkhögskola på studiebesök.
Den 31 maj fick ArkivCentrum ett danskt besök,
stadsarkivarien Jørgen Thomsen från Odense, tillika
ordförande i Sammenslutningen af Lokalarkiver, kom
för att studera ArkivCentrums verksamhet. Besöket
resulterade i ett uppslag i SLA:s medlemstidning
”OmSLAget”.
Den 22 augusti besöktes ArkivCentrum av fyra
personer från Family Search, världens största släktforskningsorganisation, två från USA, en från Storbritannien samt en svensk representant. De ville ha
en visning samt diskussion om vad som kan digitaliseras av enskilt arkivmaterial. Det var första gången

Odenses stadsarkivarie Jørgen Thomsen.

Luciakaffe med stadsarkivet och länsmuseet.

de besökte ett enskilt arkiv.
Den 28 oktober hölls ett möte med Landstingets Kulturpresidium i ArkivCentrums lokaler och
Yvonne Bergman kunde presentera verksamheten.
Den 13 december bjöd ArkivCentrum på, för fjärde
året i rad, ett gemensamt Luciakaffe för personal från
ArkivCentrum, Stadsarkivet i Örebro och Örebro
läns museum, 39 personer deltog.

som guider. Föreläsare på denna kurs har bland annat
kommit från ArkivCentrum, Örebro universitet,
Örebro stadsarkiv, Örebro läns museum och Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Kurserna är ett utmärkt
exempel på ett fruktbart samarbete mellan kulturarvsverksamheter i länet. Huvudman för kursen är
Lokalhistoriska sällskapet i samarbete med Folkuniversitetet och ArkivCentrum.

Forskningscirkel
Den 1 mars 2012 startade en ny forskningscirkel som
inför Örebros 750-årsjubileum kommer att ta fram
uppgifter kring vad som hänt i Örebro från 1965 och
framåt. Resultatet kommer att publiceras 2015. Cirkelledare är Inger Göransson och övriga deltagare är:
Lennart Bäck, Inga Davidsson-Friberg, Lars Edenskär,
Bo Fransson, Maiken Mattisson och Bengt Rosdahl.

Externa framträdanden och besök
Den 5 februari föreläste Håkan Henriksson om
gruvpigor på Kumla bibliotek och den 16 juni för
Västernärkes hembygdsförening i Klunkhyttan, den
16 oktober på Kunskapens hus i Laxå, den 6 november för Axberg-Hovsta hembygdsförening och den 5
december för Örebro Engelbrekt Rotaryklubb. Sammanlagt 210 personer åhörde föreläsningarna.
Även under 2013 har Håkan Henriksson deltagit
i Örebro kommuns satsning ”Kulturrundan” för
seniorer. Han har föreläst om olika ämnen och visat
bildspel och den 6 februari var han i Hovsta, den 6
mars på Brolyckan, den 20 mars på Norrbyhemmet,
den 18 september på Ladugårdsängen, den 2 oktober
på Laurentiusgården den 30 oktober på Askenäshemmet i Odensbacken och slutligen den 13 november
åter i Hovsta. Sammanlagt 200 personer lyssnade på
föreläsningarna.
Den 27 februari presenterade Carl Magnus

Lokalhistorisk kurs
Termin två av grundkursen i lokalhistoria hölls
under våren med 27 deltagare. Höstterminen 2013
startade på ArkivCentrum för femtonde året i rad
grundkursen i lokalhistoria. Nu är det 28 personer
som följer kursen som har Yvonne Bergman och
Sören Klingnéus som kursledare. Påbyggnadskursen i
lokalhistoria fortsatte under våren med 69 deltagare
och avslutades med en bussutflykt norr om Hjälmaren med Sören Klingnéus och Per-Axel Wiktorsson

Family Search, världens största
släktforskningsorganisation.

 indgren ArkivCentrums verksamhet på ett möte i
L
Dövas Förenings lokal, mötet var arrangerat av ABF/
Wes!gn.
Den 9 mars föreläste Håkan Henriksson om bergshanteringens arkiv på Släktforskarmässan i Masugn
en, Lindesberg för 65 personer.
Den 20 mars var Yvonne Bergman och Håkan Henriksson på Bystad herrgård för att ge råd vid byggandet av ett arkiv.
Den 11 april föreläste Håkan Henriksson om krigsfångar under stora nordiska kriget för Skövde släktforskarförening och den 25 augusti vid Släktforskardagarna i Köping, den 17 oktober på Karlskoga
bibliotek, den 18 november för Föreningen Arkeologi
och historia i Örebro län, den 27 november i Falun
för Karolinska förbundet i Dalarna och slutligen i
Eskilstuna den 28 november vid Föreningen Bergs
lagsarkivs seminarium. Sammanlagt 275 personer var
närvarande.
Den 11 september var Yvonne Bergman på ett möte
i Strängnäs rörande ett industrihistoriskt projekt
initierat av Mälardalsrådet.
Den 13 september deltog Yvonne Bergman i invigningen av Arkiv Västmanlands nya lokaler i Stadsbiblioteket i Västerås.
Den 5 oktober deltog Yvonne Bergman och Håkan
Henriksson med ett bokbord på Seniorfestivalen på
Conventum.
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Projekt

Arbetet med att skapa ett digitalt syrianskt ”riksarkiv” har fortsatt under 2013. Ovan ses Hanna Altunkaynak, Musa
Budak, Yakub Bilge, Iskender De Basso och Ibrahim Mirza.

Den 29 oktober medverkade Carl Magnus Lindgren
vid boksläppet av Lokalhistoriska sällskapets bok
”Bönder, berg och bävergnag”.
Den 31 oktober föreläste Håkan Henriksson om den
lokala historien på Tegelbrukets seniorträff i Örebro
med 15 personer närvarande.
Den 21 november föreläste Håkan Henriksson om
förenings- och företagsarkiv för Karlskoga-Degerfors
släktforskarförening och den 4 december för Örebro
släktforskarförening, sammanlagt åhörde 115 personer föreläsningarna.
Den 12 december deltog Håkan Henriksson på
Örebro läns museum vid ett boksläpp av en bok om
Jonas Wenström.
Aktstycket
Under 2013 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
2013 till media samt en allt bredare krets av politiker och andra beslutsfattare som ett viktigt led i

institutionens informations- och förankringsarbete.
Andreas Jeppsson har svarat för tidningens innehåll
och utformning under året.
Hemsidan
Aktstycket kan också läsas på ArkivCentrums hemsida www.arkivcentrum.se och Håkan Henriksson
har varit webbansvarig under året. Han har utformat hemsidan och fyller den kontinuerligt med ett
informativt innehåll. Där finns uppgifter om öppettider, arkivbestånd, digitaliserade handlingar, nätutställningar, nyheter och mycket annat. Här kan man
också göra inköp från det sortiment av litteratur,
vykort med mera som finns på arkivet. 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. 2013 hade arkivet 50 921 unika besök (2012:
53 731). Det är ett bra resultat som visar vikten av att
ha en välskött hemsida.
Arkivets hemsida rörande folkparker och bygdegårdar i Örebro län www.folkpark.nu har haft 17 846
unika besök (2012: 18 658). Webbansvarig för den
sidan har varit Håkan Henriksson.
Arkivets Facebook-sida har skötts av Håkan Henriksson och Andreas Jeppsson.

Ett syrianskt »riksarkiv«
Under våren 2012 fick ArkivCentrum kontakt med
örebroarna Iskender De Basso och Hanna Altunkaynak med förslag om att på ArkivCentrum bygga upp
ett digitalt syrianskt »riksarkiv«. Det syrianska kulturarvet är spritt på en rad olika länder och tanken
är att man genom avfotografering och skanning ska
kunna göra de syrianska handskrifterna och arkiven
mer lättillgängliga och samtidigt också garantera
deras bevarande.
Under hösten 2012 fick ArkivCentrum ta emot
två hårddiskar fulla med inskannade dokument från
bl a Turkiet. Ett stort arbete kvarstår dock med att ge
alla dessa dokument relevant metadata för att i nästa
steg också kunna göra materialet mer tillgängligt. I
februari timanställdes Musa Budak för detta arbete.
Finska intervjuprojektet
Intervjuprojektet startades i slutet av 2011 med syfte
att lyfta fram de fördrivna karelarnas historia. Bland
svenskar i gemen är denna historia tämligen okänd.
Efter fortsättningskriget fick Finland avträda en stor
del av Karelen och över 400.000 karelare tvångsförflyttades till övriga delar av Finland. Ett antal av dem
hamnade i Sverige.
Projektet, som utförs av Riita Pyy-Ryhänen på halvtid, inleddes med att grundligt kartlägga relevanta
frågor och frågeställningar. Frågelistan, som finns på
både svenska och finska, har sedan arbetats om under
projektets gång. Karelen finns idag egentligen bara
som ett minne och frågan är hur detta minne har
förändrats och förts över till nästa generation. Hur
upplevdes den första ofrivilliga flytten till Finland
och sedan den oftast frivilliga flytten till Sverige?
Det är karelare av första och andra generationen
som har intervjuats. Intervjuerna är gjorda både
på svenska och finska och är ofta gjorda i flera
omgångar.
Ökad tillgänglighet för skolor – ett
digitaliseringsprojekt
I augusti anställde ArkivCentrum en arkivpedagog,
Carina Seiberlich, i syfte att öka tillgängligheten av
arkivmaterial för skolelever i Örebro län. Ett systematiskt arbete påbörjades då med att söka fram särskilt
lämpliga handlingar för skolarbete. I arbetet har
särskild hänsyn tagits för att möta skolans styrdokument, men också med tanke på läsbarhet, möjligheter
att problematisera och att bygga teman.
Skolans kursplaner betonar vikten av att eleven

Arkivmaterial ur Varuhuset Härold AB:s arkiv används i
ett av de teman som lagts ut på ArkivCentrums hemsida
i syfte att tillgängliggöra arkivmaterial för skolorna.

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 temana har också lärarhandledningar utformats med tips och förslag på arbetsuppgifter.
De olika teman som hittills tagits fram är ”Från
statare till lantarbetare” – ett tema som visar på
framväxten av vårt välfärdssamhälle och de stora
förändringar som det innebar. Tema ”Kristider i
krigstider” fokuserar på hur vi påverkades av andra
världskriget trots att vi stod utanför. Tema ”Sko och
mode” ger bland annat möjlighet att stifta bekantskap
med Örebroföretaget Härolds och hur det var att
arbeta i modebranschen omkring 1930–1940. Tema
”Mission och uppror” utgår från livet som missionär
i främmande länder under de senaste hundra åren.
Många missionärer från Örebrotrakten har genom
åren hamnat i politiska revolutioner, ibland med
förödande utgång.
Örebroregionens alla skolelever ska fortsättningsvis
kunna arbeta i skolan med primärkällor från regio-

nen då dessa nu finns digitaliserade och tillgängliga
på ArkivCentrums hemsida. I samband med detta
vill vi även att skolorna kommer på besök för att se
hur arkivet fungerar.

Studiebesök från skolor
ArkivCentrum har under många år tagit emot studiebesök från gymnasieskolorna i länet. Vid besöken
har eleverna informerats om arkiv i allmänhet och
sedan har vi presenterat vilket material som finns
på ArkivCentrum. Syftet är att eleverna ska känna
till vilka källor som finns och ge dem redskap till att
söka information i olika sammanhang och att lära
dem att kritiskt granska och tolka texter. Samtidigt
förmedlar vi en kunskap och förståelse för tidigare
händelser och personer samt undervisar om länets
lokala historia. Många av eleverna återkommer sedan
för att skriva olika fördjupningsarbeten, en verksamhet som kräver en hel del handledning och som
ständigt växer för varje år.
ArkivCentrum arbetar även med vad vi kallar för
forskarskolor där eleverna på ett handfast sätt agerar
forskare. Utifrån ett tema tas ett antal frågor fram
som eleverna ska finna svar på genom att läsa och
tolka ett begränsat antal arkivhandlingar. Eleverna
ges här möjlighet att känna på hur det är att forska
och samtidigt också lära sig mer om den lokala historien.

Digitalisering av Saxons klippsamling
Saxons klippsamling är deponerat av Örebro stadsbibliotek och består av ca 35 hyllmeter tidningsurklipp från 1920-talet och framåt. Materialet, som är
mycket skört, är sedan tidigare uppdelad topografiskt
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med ämnen som underavdelningar. En betydande del
är dessutom biografiskt och samlingen har nyttjats
flitigt under årens lopp. Genom digitaliseringen kommer den att bli mer tillgänglig genom att resultatet
ska integreras med Stadsbibliotekets bibliotekskatalog och läggas ut på ArkivCentrums hemsida. Ett
generöst bidrag från Örebro stads- och länsbiblioteks
vänner har möjliggjort projektet och Niklas Holgersson och Inger Eriksson har arbetat med detta under
året.

Samverkan
Arkiv Västmanland
Sedan 2011 har cheferna och arbetsutskotten från
ArkivCentrum och Arkiv Västmanland träffats för att
diskutera en utökad samverkan mellan de två länsarkiven. Från ArkivCentrum har Yvonne Bergman,
Birgitta Almgren, Gerd Engman, Egon Harfeldt, Sören
Klingnéus och Conny Sandberg medverkat. Diskussionerna har gällt samverkan kring uppdrag, projekt och
marknadsföring. Men då båda arkivinstitutionerna
har behov av ytterligare arkivutrymmen så intensifierades samtalen kring en eventuell gemensam arkivdepå i Arboga. I början av 2012 sökte ArkivCentrum
och Arkiv Västmanland medel och projektet ”Innovativ arkivsamverkan” erhöll från Kulturrådet 200 000
kr och från Näringslivsarkivens stödfond (NAS)
20 000 kr. En utredning tillsattes och utredaren Per
Matsson från Per Matsson Konsult AB föreslog i sin
rapport att de båda institutionerna borde gå vidare
med samverkan dels genom att bilda ett aktiebolag
med syfte att driva en gemensam depå i Arboga, dels
att på olika sätt främja samarbetet samt att på sikt

I september
träffades
personalen från
ArkivCentrum och
Arkiv Västmanland
för att diskutera ett
eventuellt framtida
samarbete.

 tröna möjligheterna till samarbete med institutiou
ner i närområdet.
Arboga kommun har föreslagit en stor lokal, fas
tigheten Gösen, som tidigare varit Försvarsmaktens
centralförråd. Lokalen är på många sätt en idealisk
arkivdepå, men även med möjligheter till annan
verksamhet som digitalisering, kurser och utbildningar.
Den 10 september hölls ett möte i Arboga med
inbjudna politiker och tjänstemän från landstingen
i Örebro och Västmanlands län. Från Örebro kom
regionrådet Irén Lejegren och kulturchefen Rikard
Åslund. Mötet hölls i aulan i Arboga Högskolecentrum och från ArkivCentrums styrelse medverkade
Birgitta Almgren, Gerd Engman, Egon Harfeldt, Conny Sandberg och Inger Lindqvist. Arboga kommuns
näringslivschef Göran Dahlén var närvarande liksom
tre representanter från fastighetsbolaget Sturestaden
AB.
Yvonne Bergman och Arkiv Västmanlands chef
Christina Sirtoft Breitholtz redogjorde för idéerna
kring samverkan mellan Örebro och Västmanland
och besvarade frågor. På eftermiddagen besöktes den
tilltänkta arkivdepån ”Gösen”.
Den 18 september träffades ArkivCentrums och
Arkiv Västmanlands personal i Arboga för att diskutera framtida samarbete och fick då också se den
möjliga gemensamma depån.
Mellansvenska nätverket för enskilda arkiv
I februari träffades i Örebro representanter från
ArkivCentrum Örebro län, Arkivcentrum Dalarna,
Arkiv Västmanland, Dalarnas Folkrörelsearkiv,
Folkrörelsernas arkiv för Värmland, Föreningsarkivet i Sörmland, Företagsarkivet i Sörmland och
Värmlandsarkiv. Syftet med nätverket är att stärka
och öka samarbetet mellan de enskilda arkiven och
att vid behov bedriva samarbetsprojekt. Nätverket
kommer att formaliseras som en ideell förening
2014.
Yvonne Bergman och Birgitta Almgren har representerat ArkivCentrum.
Forskningsrådet för enskilda arkiv
ArkivCentrum är en del av Forskningsrådet för
enskilda arkiv. Övriga medlemmar i Forskningsrådet
är Arkiv Sörmland, Arkiv Västmanland, Mälardalens
högskola, Södertörns högskola och Örebro universitet. Följande personer är representanter från Örebro
län:
Yvonne Bergman, ArkivCentrum
Sören Klingnéus, ArkivCentrum
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Gunnela Björk, Örebro universitet
Daniel Alsarve, Örebro universitet
Forskningsrådets främsta uppgift är att stärka samarbetet mellan rådsmedlemmarna.
Övrig samverkan
ArkivCentrum ser värdet i och är öppen för samverkan med andra institutioner, både lokalt, regionalt
och nationellt, det kan stärka utvecklingen av den
egna institutionen. Yvonne Bergman har under året
haft träffar, bland andra, med cheferna för Örebro
läns museum, Örebro stadsbibliotek och Örebro universitetsbibliotek. Syftet med träffarna har varit att
informera varandra om den egna verksamheten och
diskutera gemensamma angelägenheter.

Uppdrag
Under året har Emma Ode utfört förteckningsuppdrag åt Örebro poliskårs idrottsförening och Andreas
Jeppsson åt Kommunal Västra Svealand. Carl Magnus
Lindgren har haft ett skanningsuppdrag åt Sveriges
Dövhistoriska Sällskap. Andreas Jeppsson har redigerat och layoutat Örebro läns Fotbollförbunds
jubileumsskrift samt Näringslivets arkivråds bok
”E-gallra rätt”. Håkan Henriksson har redigerat och
layoutat Lokalhistoriska sällskapets bok ”Bönder,
berg och bävergnag. En bok om naturresurser och
deras användning i Örebro län”.
Övriga uppdrag se nedan.
eé
och Niklas Nor
Hanna Ilander
Daniel Höffker,

e-gallrarätt
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Under året har
ArkivCentrum
redigerat och
layoutat bland
annat NLA:s bok
E-gallra rätt.

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
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personal med Yvonne Bergman som ansvarig. Håkan
Henriksson sköter arkivförbundets hemsida.

dokument för skolundervisning och som nu finns på
ArkivCentrums hemsida.
ArkivCentrum fick också projektmedel från Örebro
Näringslivets arkivråd
kommun, 35 000 kr till det syrianska projektet. Dessa
Näringslivets Arkivråd (NLA) är en riksorganisation medel ska hjälpa till att delfinansiera Musa Budaks
för företag och företagsarkiv vars syfte är att främja
tjänst under första halvåret av 2014.
en rationell dokumenthantering och arkivering i föEkonomin var mycket skakig under första delen av
retag, organisationer och institutioner. Från och med 2013, vilket gjorde att den vakanta arkivarietjänsten
årsskiftet 1998/99 överfördes organisationens kansli
inte tillsattes. Emma Ode begärde tjänstledigt från 1
från Stockholms företagsminnen till ArkivCentrum.
maj och vi avvaktade med att tillsätta hennes vikaEtt avtal upprättades i samband med detta mellan de riat. Det skedde inte förrän i augusti och vi valde då
två organisationerna. Håkan Henriksson ansvarar för att anställa en pedagog som vikarie. Detta gjorde,
kansliets skötsel som bland annat inkluderar medtillsammans med att vi drog ned ytterligare på de
lems- och kursservice, bokföring samt organisatioadministrativa kostnaderna, att ekonomin kom i
nens hemsida.
balans under hösten och även att det genererade i ett
litet överskott. Men allt har sitt pris, personalen har
Kommuninvest
återigen fått arbeta mer än vad man kan kräva och
ArkivCentrum och Kommuninvest i Sverige AB har
den del av kärnverksamheten som består av att ordna
under ett antal år haft ett avtal för förtecknande av
och förteckna har i allra högsta grad blivit lidande.
Kommuninvests arkiv. Emma Ode arbetade med
Därför har ArkivCentrum valt att reservera 200 000
uppdraget under januari till april och från maj till
till förteckningsarbete under 2014, denna summa
december har Andreas Jeppsson arbetat med det.
motsvarar de medel vi fick från Örebro läns landsting
Uppdraget går ut på att i Kommuninvests lokaler i
till pedagogiskt arbete.
Örebro ordna och förteckna handlingar från bolaSå länge intäkterna från bidragsgivarna inte stiger i
gens verksamhet inom hela koncernen Kommuninsamma takt som de fasta kostnaderna ökar, är arkivet
vest. Handlingarna utgörs dels av handlingar härröstarkt beroende av ökade intäkter genom uppdrags
rande från bolagsstarten år 1986 och framåt, dels av
verksamhet. Detta inkräktar alltmer på arkivets kärndagsaktuella handlingar rörande upplåning på den
verksamhet. Men med en person färre i personalstyrinternationella kreditmarknaden och utlåning till
kan och en som arbetar med pedagogisk verksamhet
kommuner och landsting i Sverige.
så minskar utrymmet för att utföra uppdrag. Det blir
en Moment 22-situation.
Under 2014 ska beslut tas om en ny depå, troligen
Ekonomi
blir det en gemensam depå i Arboga med Arkiv VästÖrebro läns landsting är av stor betydelse för Arkivmanland. För att genomföra detta måste det finnas en
Centrums verksamhet då det är den störste bidragshållbar ekonomisk plan för att finansiera detta.
givaren och 2013 stod för 49 % av arkivets driftsÅrets verksamhet har genererat ett överskott på
medel. Statens del när det gäller finansieringen av
33
090 kr. För detaljer i ekonomin hänvisas till sepaarkivets kostnader under året var 18 % och i det ingår
rat redovisning.
ersättningar från Arbetsförmedlingen. Örebro kommuns bidrag är viktigt, men underdimensionerat. Det
Verksamhetsplan 2014-2016
motsvarar endast 6 % av omsättningen.
I övrigt låg den egna finansieringsgraden på hela
•
Kärnverksamheten prioriteras
27 % och i detta ingår medlems- och hyllavgifterna.
•
Samarbetet med Arkiv Västmanland 
Den ekonomiska insats som arkivets egna medlemsvidareutvecklas
organisationer står för är helt avgörande för arkivets
•
Planerna med en ny depå verkställs
finansiella ställning och en av grundpelarna i verk•
Digitaliseringsarbetet fortsätter
samheten. Under 2013 var medlemsintäkterna sam•
Kontakten med skolorna utvecklas vidare
mantaget 901 325 kr.
•
Arbetet med interkulturell verksamhet
ArkivCentrum tilldelades av Örebro läns lands	fortsätter
ting ett extra bidrag för att stärka den arkivpedago•
Kontakten med vård och omsorg fördjupas
giska verksamheten. För bland annat dessa medel
•
Arbetet med dövas historia startar
anställdes en arkivpedagog, Carina Seiberlich, som
•
Samarbetet inom ABM-sektorn
under hösten arbetat med att välja ut och digitalisera

