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Verksamhetsberättelse för
ArkivCentrum Örebro län 2018
Styrelsen avger härmed verksamhetsberättelse
för föreningens femtionde verksamhetsår.
Kulturarvsinstitutionen ArkivCentrum Örebro län
är en ideell förening med uppdrag att bevara och
tillgängliggöra källorna till den enskilda sektorns
historia i Örebro län, det vill säga föreningarnas,
företagens, gårdarnas och de enskilda människornas
historia. Dessutom ska arkivet ge råd och service i
arkivfrågor och vara ett nav för den lokalhistoriska
verksamheten i länet.
På ArkivCentrum finns länets bergshanterings
historia och även källorna som skildrar Örebro som
sko- och kexstad, allt detta tillsammans med många
fler, både nedlagda och nu verksamma företags
arkiv. Sammanlagt finns arkiv från 840 företag från
1500-talet 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 förvaras

arkiv från idrottsföreningar, kulturföreningar, frikyrkoförsamlingar och många fler, sammanlagt 5 133
föreningar samlade på 2 410 hyllmeter.
På arkivet förvaras 339 övriga arkiv, stiftelser och
personarkiv, totalt 257 hyllmeter.
20 riksorganisationer är medlemmar och ännu fler,
nu nedlagda, riksorganisationers material förvaras på
ArkivCentrum Örebro län.
Sammanlagt är ArkivCentrum Örebro län en minnesbank för 6 312 arkivbildare omfattande 6 067 hm
handlingar. Dessutom tillkommer en unik samling av
fler än 2 300 minnesberättelser och intervjuer och en
stor mängd fotografier och filmer.

Organisation

ArkivCentrum Örebro län bildades den 1 januari
2007 genom en sammanslagning av de båda arkiv-
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Årsmötet hölls i Frälsningsarméns lokaler i Örebro. Mötet
var välbesökt och inleddes med sång och musik av
operasångarna Katarina Pilotti och Ulf Wiger.

Foto: Siw Ehrendahl
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organisationerna Folkrörelsernas arkiv i Örebro län
och Örebro läns Företagsarkiv. Men institutionens
historia startar med Folkrörelsearkivets bildande
1969 följt av Företagsarkivets 1977. ArkivCentrum
firar alltså 50-årsjubileum 2019.
Arkivet är medlem i Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, Folkrörelsernas Arkivförbund (FA),
Föreningen Bergslagsarkiv, Föreningen Enskilda
arkiv i Mellansverige (FEAM), Föreningen för
folkbildningsforskning, Föreningen för arkiv- och
informationsförvaltning – FAI, Handelskammaren Mälardalen, Historielärarnas förening, IDEA,
Näringslivsarkivens förening (NAF), Pro Memoria
– Föreningen Riksarkivets vänner, 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 2018

Den 18 april höll arkivet sitt årsmöte hos Frälsningsarmén, Kungsgatan 24 i Örebro.
Ett 70-tal personer var närvarande och årsmötet
inleddes med sång och musik av operasångarna Katarina Pilotti och Ulf Wiger. De framförde en blandning av musik från operor och musikaler.

Arkivets styrelse

Arbetsutskott
Ordförande		
Birgitta Almgren,
			Konstfrämjandet Bergslagen
Vice ordförande
Torgny Larsson,
			Pappers avd 52
Sekreterare		
Yvonne Bergman arkivchef,
			adjungerad
Kassör			
Egon Harfeldt, adjungerad
			
Hans Lundell, enskild ledamot
			Conny Sandberg,
			Örebro läns hembygdsförbund
Övriga
Lise-Lotte Alm, Svensk Handel Örebro köpmän
Peter Alsbjer, Region Örebro län
Thomas Andersson, Epiroc Rock Drills AB
Göran Dahlén, enskild ledamot
Ann-Charlotte Dalin, Kommuninvest Sverige AB
Marie Danielsen, Örebro Universitetsbibliotek
Jimmy Engren, Örebro Universitet
Maria Haglund, Föreningen Norden Örebro
Göran Janzon, Evangeliska Frikyrkan
Inger Lindquist, Handelskammaren Mälardalen
Lars-Axel Nordell, NBV Örebro län
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Dan Persson, Örebro södra Rotaryklubb
Elisabeth Pettersson, Internationella Engelska skolan
Gunilla Pihlblad, Convenience Stores Sweden
Lars B Stenström, Strängnäs Stiftshistoriska sällskap
					
Revisorer
Ordinarie
Ulf Marcusson, Region Örebro läns chefsförenings
seniorgrupp
Per Jacobson, Karlslunds IF
Ersättare
Lennart Alm, Olaus Petri hembygdsförening
Håkan Carlevi, Lions Örebro
Valberedning
Birgitta Lindahl, Liberalerna Örebro
Sölve Persson, enskild ledamot
Torsten Pääjärvi, Manskören Örebro sångargille
Yvonne Bergman (adjungerad)
Möten
Styrelsen har under året haft fem sammanträden och
Arbetsutskottet sex möten.

Medlemmar

Vid årets slut hade arkivet 653 medlemmar, varav
105 är enskilda medlemmar. Under året har 8 organisationer, 1 företag och 3 personer tillkommit. 8 organisationer och 5 företag har avförts som medlemmar,
de flesta på grund av nedläggning eller sammanslagning av verksamheten. Dessutom har 11 enskilda
personer avslutat sitt medlemskap.
Året innan hade ArkivCentrum 665 medlemmar,
varav 112 var enskilda medlemmar.
Nya medlemmar:
Bandyförbundet Distrikt Mellansverige
Finnsam, Finnbygder i samverkan
Fylstakyrkans församling (Kumla)
Kvinnoklubben Rallarrosen (Hallsberg)
Rädda Barnens lokalförening Örebro
Samlarföreningen Engelbrekt (Örebro)
Stadranejdens byalag
Whispering Band (Örebro)
Örebro Waldorfskola

Lokaler

ArkivCentrums lokaler, som finns på Nikolaigatan 3
i Örebro, har en sammanlagd yta på 1 100 m2, varav
hälften är arkivmagasin.
Arkivcentrum Arboga är sedan 2016 en gemensam depå för ArkivCentrum Örebro län och Arkiv
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Västmanland. Den har en yta på 1 498 m2 varav
cirka 900 m2 är arkivmagasin.

Personal

Tillsvidareanställda
Yvonne Bergman är arkivchef och arbetade heltid.
Från 15 september har hon även varit chef för Arkiv
Västmanland.
Siw Ehrendahl har arbetat heltid som assistent.
Håkan Henriksson är arkivarie och har ansvar för
forskning, undervisning och kommunikation. Han
har även ansvar för Näringslivets arkivråds kansli.
Han har uppdaterat och underhållit webbplatsen för
ArkivCentrum (www.arkivcentrum.se), Bergslagsarkiv (www.bergslagsarkiv.se), Folkrörelsernas Arkivförbund (www.faf.nu) samt Lokalhistoriska sällskapet
(www.lokalhistoriska.se). Han har även haft ansvar
för Arkivets Facebook-sida tillsammans med Andreas Jeppsson. Håkan Henriksson har anlitats i stor
utsträckning som föreläsare och regelbundet medverkat i Länsradion under året. Han har arbetat heltid.
Andreas Jeppsson är arkivarie och har arbetat
heltid. Han har haft ansvar för utåtriktad verksamhet
och marknadsföring. Han har också varit redaktör
för Aktstycket.
Ingemar Karlsson är arkivassistent och arbetar
50 %. Han bemannar Nora Bergslags järnvägsarkiv i
Nora.
Evelyn Lauritzen har arbetat heltid som administratör och skött medlemskontakter, bokföring och
lönerutiner.
Carl Magnus Lindgren är arkivarie och har arbetat
heltid. Han har haft depåansvar samt ansvarat för
register och statistik. Han har även skött kontakten
med döva och hörselskadade forskare och besökare.
Han har också arbetat med uppdrag.
Emma Ode, som är arkivarie, har arbetat deltid
under året. Hon har vid flera tillfällen medverkat i
Länsradion.
Övriga anställda
Ralph Granberg, tidigare gymnasielärare i historia,
har varit timanställd för att arbeta med den digitala skolsalen samt att vara resurs i det pedagogiska
arbetet.
Hans Lundell har varit timanställd för att arbeta
med lokal- och flyttfrågan.

Representation

Yvonne Bergman är ledamot i Riksarkivets samarbetsråd för enskilda arkiv, kassör i Folkrörelsernas
Arkivförbund, vice ordförande i Näringslivsarkivens

förening, ledamot i Näringslivsarkivens stödfond
och ledamot i FEAM (Föreningen för enskilda arkiv
i Mellansverige). Hon har varit sammankallande i
interimsstyrelsen för Svenska Arkivförbundet och är
även kassör i Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län.
Håkan Henriksson är kassör i Föreningen Bergslagsarkiv och är redaktör för årsboken Bergslagshistoria. Han ingår i Örebro universitets nätverk för
historielärare och han är medlem i styrgruppen för
projektet ”Dövas kulturarv”.
Andreas Jeppsson har varit regionansvarig för Arkivens dag.
Carl Magnus Lindgren är kassör i Sveriges Dövhistoriska Sällskap och är redaktör för SDHS:s medlemstidning ”Dövas Rötter”.

Kurser och konferenser

Den 21 mars var Håkan Henriksson på Näringslivets
arkivråds årsmöte på Riksarkivet i Stockholm.
Den 19 april deltog Siw Ehrendahl, Håkan Henriksson, Andreas Jeppsson och Ingemar Karlsson vid Riksarkivets jubileumsfirande på Landsarkivet i Uppsala.
Håkan Henriksson medverkade också i fyrahundraårsexposén genom att berätta om när Riksarkivet
evakuerades till Örebro år 1713.
Den 4 maj var Yvonne Bergman på Näringslivsarkivens stödfonds årsmöte i Norrköping.
Den 23–24 maj deltog Yvonne Bergman, Håkan
Henriksson och Birgitta Almgren i den gemensamma
konferensen och på årsmötena för Folkrörelsernas
Arkivförbund och Näringslivsarkivens förening som
var förlagda på Riksarkivet i Stockholm. Vid samma
tillfälle bildades Svenska Arkivförbundet.
Den 24–25 maj deltog Håkan Henriksson i Riksarkivets konferens om digitala arkiv.
Den 31 maj höll Föreningen Bergslagsarkiv sitt
årsmöte med exkursion i Sörmland och Flensbygden. På programmet stod besök vid Gjuterimuseet i
Hälleforsnäs, rundtur i Malmköping och visning av
Björndammens masugn. Siw Ehrendahl, Håkan Henriksson, Ingemar Karlsson, Evelyn Lauritzen och Carl
Magnus Lindgren deltog.
Den 9 oktober var Ralph Granberg och Håkan
Henriksson på Arkivpedagogiskt forum på Stockholms stadsarkiv.
Den 19 oktober deltog Birgitta Almgren och Hans
Lundell i kulturpolitiska samtal på Örebro konserthus.
Den 24 oktober hölls ett dialogmöte rörande den
kommande kulturplanen med fokus på kulturarvet.
Arrangör var Region Örebro län och mötet hölls i
ArkivCentrums lokaler. Yvonne Bergman deltog.
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Den 14 november hölls på Landsarkivet i Uppsala
konferensen ”Demokratins källor” som var riktad
till brukare av de enskilda arkiven såsom forskare,
journalister och anställda på kulturarvsinstitutioner.
Yvonne Bergman deltog och hade även varit med i
planeringen av konferensen.
Den 28–29 november var Yvonne Bergman, Håkan
Henriksson och Birgitta Almgren på Folkrörelsernas
Arkivförbunds och Näringslivsarkivens förenings
höstkonferens i Gävle.
Den 29–30 november deltog Håkan Henriksson i
en konferens i Gävle om e-arkiv, anordnad av Föreningen Sveriges Länsarkivarier.

Leveranser

Under 2018 registrerades 207 (2017: 263) leveranser med en sammanlagd volym på 129,50 hyllmeter
(2017: 178,51). Det är alltså en minskning beträffande antal hyllmeter och färre antal leveranser i
jämförelse med föregående år. Minskningen beror
på att ArkivCentrum varit mer restriktiv att ta emot
leveranser på grund av den kommande flytten. I genomsnitt har arkivet de senaste åren ökat med drygt
150 hyllmeter/år. Viss gallring sker varje år efter
överenskommelse med arkivlämnarna.
2018 var det dominans på arkivmaterial från Ljusnarsbergs kommun, 60 % av det registrerade kom
därifrån, i det ingick en större leverans av ett bruksarkiv. Därefter var det organisationer och företag från
Örebro kommun som lämnats in, 26 %.
När det gäller det inkomna materialet volymmässigt och ur kategorisynpunkt så dominerar handlingarna från företag med 68 %. Därefter kommer de
som benämns övriga organisationer med 7 % följt av
fackliga organisationer 6 %.
Den största leveransen från företagssidan utgjordes av arkivet från Högfors AB (78 hm). Unionen
Bergslagen var den största leveransen bland organisationerna (5,65 hm).
Spännvidden i materialet är som vanligt stor och
här är ett axplock av levererade arkiv från de 207
leveranserna: AB Marks tegelbruk, Arbetarrörelsens
bokcafé, Brevens bruks frikyrkoförsamling, Bysta
kvarn, Gymnastikföreningen Kents gubbar, Konsthallens vänner, Whispering Band och Örebro kammarkör.
Dessutom har de flesta av de nya medlemmarna
lämnat in sina arkiv för förvaring.

Ordnings- och förteckningsarbete

Antalet förtecknade arkiv minskade i jämförelse med
föregående år, däremot ökade antalet förtecknade
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volymer kraftigt, 1723 volymer (2017: 871 volymer).
Det mest omfattande nyförtecknade företagsarkivet under 2018 var Örebro läns hypoteksförening
(numera Landshypotek Bank AB) med 1236 volymer
och på föreningssidan Örebro FNL-grupp med 30
volymer.
Det är en stor diskrepans mellan antalet ordnade
arkiv och antalet leveranser. 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 17.00–20.00 samt sista
lördagen i månaden mellan 10.00–14.00. Endast
under sommaren har arkivet haft något kortare öppettider. Från den 21 december var det totalt leveransstopp av handlingar och Arkivet stängdes för
besökare, detta på grund av den kommande flytten
under 2019.
I ArkivCentrums forskarsals besöksliggare har
under 2018 noterats 584 forskarbesök, en ökning
från föregående år (2017: 545) och antalet framtagna
volymer har varit 1 262 (2017: 1 111).
Ett antal gruppbesök har också avlagts på ArkivCentrum under året. 129 grupper (2017: 138) omfattande 2 516 personer (2017: 2 872) besökte arkivet.
Därutöver har ArkivCentrum mottagit 660 besök
som inte avsett forskarsalen (2017: 703) och dessutom har 1 041 personer besökt ArkivCentrum genom
att ha medverkat i Länsradion.
Sammantaget blir under 2018 antalet besök till
arkivet 4 801 (2017: 5 022). 691 förfrågningar har
besvarats (2017:747).
Besökarna har varit många under året och det är
glädjande att så många som 4 801 personer har varit
på arkivet.

Forskning

Arkivets omfattande källmaterial används fortlöpande av olika slags forskare: fritidsforskare, studenter och akademiska forskare. Vi känner till följande
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Foto: Emma Ode

Den 24 september hade Strängnäs
stiftshistoriska sällskap ett styrelsemöte
på ArkivCentrum och man passade
då också på att få lite information om
innehållet i Strängnäs stifts prästerskaps
och Herdaminneskommittés arkiv, som
sedan tio år förvaras på ArkivCentrum.
Sammanlagt rör det sig om nästan
55 hyllmeter arkiv innehållande
predikningar, manus, fotografier, skrifter
etc.

skrifter och uppsatser som är helt eller delvis baserade på källmaterial från ArkivCentrum och som har
lagts fram under 2018:
Christer Blohm: Skolan som fick Sverige att rulla –
och att rulla lätt. Örebro 2017.
Gun Hedlund & Margareta Scherlund: ”När osynligt blev synligt: Kvinnohuset i Örebro.” I: Att gå över
gränsen – brott och straff i Örebro län. Lokalhistorisk
läsning för Örebro län nr 12. Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län 2018.
Göran Henrikson: ”Den minnesgode kriminalkommissarien – om Hans Hallgren och hans berättelser.”
I: Att gå över gränsen – brott och straff i Örebro län.
Lokalhistorisk läsning för Örebro län nr 12. Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län 2018.
Göran Henrikson/Karl Gunnar Junevall: ”Polisen
i Glanshammar.” I: Att gå över gränsen – brott och
straff i Örebro län. Lokalhistorisk läsning för Örebro
län nr 12. Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län
2018.
Håkan Henriksson: ”Masar på herrarbete i Närke
1774”. I: Bergslagshistoria 2018. Föreningen Bergs
lagsarkiv 2018.
Porla Brunn. Följ med till Porla Brunn under glansperioden 1800-talets slut fram till den ödesdigra natten i
november 1939. Hasselfors byalag 2018.
Vi har anledning att tro att det finns en hel del övriga

arbeten som inte har kommit till vår kännedom, då
ArkivCentrum haft ett flertal forskare från universitet och högskolor.
Antalet forskande gymnasieelever som kommer enskilt för att skriva en uppsats har fortsatt att
komma, liksom de skolklasser som i grupp fått forska
i arkivets material. Dessutom kommer även forskare
från universitet och högskolor, förutom de som kommer från Örebro universitet.
Arkivet har också haft ett stort antal övriga forskare och besökare från olika delar av landet.

Nora Bergslags Järnvägsarkiv

1 januari 2015 tog ArkivCentrum över ansvaret för
NBJ-arkivet som finns på stationsområdet i Nora.
Arkivet, som sedan 1987 är inlånat från Riksarkivet,
innehåller drygt 250 hyllmeter handlingar från Nora
Bergslags Järnväg (NBJ) samt ett flertal av dess föregångare såsom Nora-Ervalla Järnväg, Nora-Karlskoga
Järnväg och Vikern-Möckelns Järnväg.
NBJ-arkivets öppettider är onsdag-torsdag 13.00–
16.30 och första torsdagen i månaden kvällsöppet till
20.00. NBJ-arkivet sköts av Ingemar Karlsson
Under året hade arkivet 76 enskilda besök (2017:
180) samt 17 gruppbesök (2017:9) med sammanlagt
57 personer (2017:43). 70 förfrågningar har besvarats.

Utåtriktad verksamhet
Egna arrangemang
Den 24 januari arrangerades på ArkivCentrum den
traditionella hindersmässoföreläsningen i samarbete

med Lokalhistoriska sällskapet. Landsarkivarien och
historikern Nina Sjöberg föreläste om brott och straff
i medeltidens Arboga under rubriken ”Hor lönskaläge och jungfrukränkning i Arboga”.
Den 6 mars föreläste Bengt Jangfeldt, författare
och slavist, utifrån sin bok ”Vi och dom. Om Ryssland som idé”. Föreläsningen skedde i samarbete med
Lindhska bokhandeln.
På internationella kvinnodagen den 8 mars föreläste docenten i historia, Henric Bagerius om ”Korsettkriget – om mode och kvinnokamp”.
Den 22 mars berättade antikvarien Mia Geijer
utifrån boken ”Järnets svarta bok” om baksidan av
industrierna i Bergslagen. Föreläsningen var i samarbete med Lokalhistoriska sällskapet och Länsstyrelsen Örebro län.
Den 28 mars höll Gunnela Björk en föreläsning
om ”Kata Dalström – agitatorn som gick sin egen
väg” i samarbete med PRO Kultur.
Den 12 april höll Yvonne Bergman och Håkan
Henriksson en kurs i ”Ordning och reda” för arkivets
medlemsorganisationer.
Inför riksdagsvalet hölls den 5 september ett panelsamtal med representanter från riksdagspartierna
kring lantbruk, skogsbränder och livsmedelsförsörjning. Debatten direktsändes på Länsradion och
samtalsledare var Lars-Åke Stenström.
Den 8 oktober hölls en workshop av Föreningen
Nordens generalsekreteraren Bo Andersson om ”Vad
händer i det nordiska samarbetet? The Nordic Way”.
Den 10 november: Arkivens dag, se nedan.
Den 13 november hölls ett boksläpp för Lokalhistoriska sällskapets senaste bok ”Att gå över gränsen –
brott och straff i Örebro län”. Boken har layoutats och
redigerats av Andreas Jeppsson.
Arkivens dag
Lördagen den 10 november var det traditionsenligt dags för Arkivens dag, temat var i år ”Fest och
glädje”. ArkivCentrum passade då på att lyfta fram att
Riksarkivet hade 400-årsjubileum och det bjöds på
utställningar, en föreläsning och tipspromenad.
Föreläsare var Nerikes Allehandas ledarskribent
David Lindén. Lindén som även är historiker föreläste under rubriken ”Johan Skytte – stormaktstidens
läromästare”.
Under dagen besöktes ArkivCentrum av 104 personer.
Även på Arkivcentrum Arboga uppmärksammades Arkivens dag, det gjordes gemensamt med Arkiv
Västmanland. Entertainern Håkan Sterner, som lämnat in sitt eventarkiv till Arkivcentrum Arboga, bjöd
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Nerikes Allehandas ledarskribent, historikern David Lindén föreläste
om Johan Skytte under årets Arkivens dag.

på en resa genom sitt artist- och eventliv med sång,
musik, dans och flera gäster såsom artisten Robert
Wells, dansaren och koreografen Graham Tainton
och låtskrivaren Ulf Neidemar. 200 personer deltog
med liv och lust i musiken och dansen. Ett 50-tal personer deltog i visningarna av arkivdepåerna.
Gruppbesök
Under våren föreläste Yvonne Bergman vid ett tillfälle
på fortsättningskursen i lokalhistoria.
Liksom tidigare år har Örebro universitets 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 gymnasie-
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eleverna. Han har även haft ansvar för de flesta av de
övriga studiebesöken.
Under året tog ArkivCentrum emot 129 gruppbesök. Några besök kan särskilt nämnas:
Den 5 september kom kolleger från Föreningsarkivet i Jämtland på ett studiebesök.
Från den 26 september och sex onsdagar framåt
sände Länsradion en frågesport om idrott i samarbete med Örebro läns idrottshistoriska sällskap. Lag
från större delen av länet deltog och programmet
sändes från föreläsningslokalen med en entusiastisk
publik.
Den 25–26 oktober tillbringade kollegerna från
TAM-arkiv i Stockholm två dagar på ArkivCentrum.
Fortsättningskurs i lokalhistoria
Fortsättningskursen i lokalhistoria hölls på dagtid
under 2018. Den gavs första gången 2008 och är,
liksom grundkursen i lokalhistoria, en tvåtermins
kurs med föreläsningar kring Örebro läns historia.
De flesta av föreläsarna på kursen är eller har tidigare
varit lärare på Örebro universitet. 2018 deltog 52
personer i kursverksamheten. Yvonne Bergman och
Gunnela Björk har varit kursledare och huvudman
för kursen är Lokalhistoriska sällskapet i samarbete
med ArkivCentrum.
Externa framträdanden och besök
Den 15 januari föreläste Håkan Henriksson om Riksarkivets evakuering till Örebro 1713 för PRO VivallaLundby, den 16 januari för Pensionärsuniversitetet
i Karlstad, den 15 februari för Karlskoga-Degerfors
släktforskarförening, den 7 mars för STF Örebro, 11
april för Senioruniversitetet, den 19 april vid Riksarkivets jubileumsfirande på Landsarkivet i Uppsala,
den 8 september för Adolfsbergs hembygdsförening,
den 19 september för Botvidsbygdens släktforskarförening, den 3 oktober för Kulturrundan på Almby
träffpunkt, den 6 november för Samlarföreningen
Engelbrekt, den 14 november Kulturrundan på Haga
träffpunkt samt den 16 november föreläste han i
Uppsala för personalen på Landsarkivet. Totalt lyssnade 540 personer.
Den 20 januari föreläste Håkan Henriksson om
Karl XII:s krigsfångar i Sverige under Släktforskningens dag på Stockholms stadsarkiv, den 8 mars för
Sällskapet Västgötarna i Örebro samt den 29 maj för
FMV:s släktforskarförening i Stockholm. 105 personer var närvarande.
Den 22 januari gjorde SVT Örebro ett inslag om
två klasser i årskurs sex på Vivallaskolan som var på
besök på ArkivCentrum.

Den 1 februari föreläste Håkan Henriksson om
folkrörelsehistoria för Lärarnas riksförbunds seniorer
i Örebro. 15 personer lyssnade.
Den 28 februari föreläste Håkan Henriksson för
Kulturrundan på Laurentiusgården om företaget
Ekströms historia, den 5 mars för Olaus Petri hembygdsförening, den 20 mars vid Almby träffpunkt,
den 24 mars för Glanshammars sockenmagasin, den
27 mars för demensdagvården på Tulegatan, den
28 mars på Angelgården, den 9 april för PRO City
Örebro, den 10 april för ÖBO Seniorer Vasaskolan,
den 17 april för Odd Fellows seniorer i Örebro, den
7 maj för demensdagvården i Mellringe, den 22 okt
för Axberg-Hovsta hembygdsförening, den 24 okt för
ÖBO seniorer i Rosta samt den 7 november för STF
Örebro. Sammanlagt var det 460 åhörare.
Den 16 maj deltog Yvonne Bergman i ett uppstartsmöte kring en ny regional kulturplan som ska gälla
2020–2023. Inbjudna var politiker och tjänstemän
tillsammans med bland andra kulturinstitutioner
och kulturskapare. Yvonne Bergman medverkade i ett
panelsamtal tillsammans med cheferna för Länsmusiken, Örebro läns museum och Örebro läns teater.
Den 14 juni firade Arkivcentrum i Värmland sitt
20-årsjubileum, Yvonne Bergman och Emma Ode var
där och uppvaktade.
Den 11 juli föreläste Håkan Henriksson om titeln
och yrkesrollen ”Bergsmannen” på Järnets dag i
Storbrohyttan, Filipstad. Sammanlagt lyssnade 70
personer.
Den 19 juli intervjuades Håkan Henriksson på SR
P4 om sommarens värmebölja.
Den 21 september informerade Håkan Henriksson
om Dataskyddsförordningen och föreningsarkiven
för SPF Örebro län. 20 personer var närvarande.
Den 25 oktober föreläste Håkan Henriksson om
Örebro som skostad för PRO Kultur med 30 personer som åhörare.
Den 31 oktober föreläste Håkan Henriksson om
skattelängder som källa för Nora släktforskare. 20
personer var närvarande.
Den 8 november blev Håkan Henriksson intervjuad av Västmanlands Television om Arkivens dag i
Arboga.
Aktstycket
Under 2018 utkom ArkivCentrums medlemstidning Aktstycket med fyra nummer, varav ett innehöll
verksamhetsberättelsen. Sommar- och julnumren
trycktes i 1200 ex. I tidningen ges utrymme åt presentationer av arkivmaterial, historiska artiklar och
annat som kan vara av intresse för läsekretsen.
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Under den varma sommaren 2018 förskönades Arkivcentrum Arbogas gavelvägg med en stor muralmålning. Bakom verket står konstnären
ChemiS som bor i Tjeckien men är verksam i hela världen.

Artiklarna skrivs av personalen, men här ges också
utrymme för gästskribenter. Aktstycket spreds under
2018 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.
ArkivCentrums webbplats
Aktstycket kan också läsas på ArkivCentrums webbplats www.arkivcentrum.se och Håkan Henriksson
har varit webbansvarig under året. Han har utformat
webbplatsen och fyller den kontinuerligt med ett
informativt innehåll. Där finns uppgifter om öppettider, arkivbestånd, digitaliserade handlingar, nyheter
och mycket annat. Här kan man också göra inköp
från det sortiment av litteratur, vykort med mera
som finns på arkivet. Webbplatsen har dessutom ett
flertal länkar till andra kultursidor. De senaste åren
har antal unika besök legat kring
30 000.
Arkivets Facebook-sida har skötts av Håkan Henriksson och Andreas Jeppsson. Den har blivit en viktig
kanal att nå ut till en större allmänhet varför större
kraft lagts ned på att uppdatera sidan. Vid årets slut
hade sidan 820 gilla-markeringar jämfört med 554
året innan. Under året gjordes 55 inlägg varav ett in-

lägg den 17 juli om sommarens långa värmebölja fick
ojämförligt störst spridning och nådde över
206 000 personer, gillades av över 5000 samt fick
1783 delningar.
Pedagogik
Det digitala klassrummet
Sedan några år har ArkivCentrum ett digitalt klassrum med ett antal arkivpedagogiska teman som ligger på webbplatsen. Örebroregionens alla skolelever,
oavsett ålder, kan arbeta i skolan med primärkällor
från regionen. Särskild hänsyn har tagits för att möta
skolans styrdokument, men också med tanke på
läsbarhet och möjligheter att problematisera utifrån
olika teman.
Skolans kursplaner betonar vikten av att eleven
själv ska söka sig till källorna och ställa relevanta frågor. I varje tema har därför ett antal olika handlingar
valts ut för att varje elev i skolans olika stadier ska
kunna finna lämpligt källmaterial att arbeta med. Till
de olika teman har också lärarhandledningar utformats med tips och förslag på arbetsuppgifter.
De olika teman som hittills tagits fram är ”Från
statare till lantarbetare” – ett tema som visar på framväxten av vårt välfärdssamhälle och de stora förändringar som det innebar. Tema ”Kristider i krigstider”
fokuserar på hur vi påverkades av andra världskriget
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trots att vi stod utanför. Tema ”Sko och mode” ger
bland annat möjlighet att stifta bekantskap med
Örebroföretaget Härolds och hur det var att arbeta i
modebranschen omkring 1930–1940. Tema ”Mission
och uppror” utgår från livet som missionär i främmande länder under de senaste hundra åren. Många
missionärer från Örebrotrakten har genom åren
hamnat i politiska revolutioner, ibland med förödande utgång. Temat ”Ur dövhistoriska samlingar” visar
hur det var att leva som döv förr i tiden. Det senaste
temat ”Krigsbarn i Sverige 1919–1921” har arbetats
fram av Håkan Henriksson och Ralph Granberg.
Studiebesök från skolor
Under 2018 har ArkivCentrum fortsatt att utveckla
den pedagogiska verksamheten och har tagit fram
material för användning under själva studiebesöken.
Tanken är att aktivera och utmana eleverna, att göra
dem delaktiga. De får inte bara se och känna på arkivhandlingar, utan även lära känna delar av Örebroregionens historia. De får prova på att läsa gammal
handstil och ibland även att skriva med penna och
bläck. De får också frågor att besvara med hjälp av
arkivhandlingar.
ArkivCentrum har under många år tagit emot studiebesök från gymnasieskolorna i länet. Vid besöken
har eleverna informerats om arkiv i allmänhet och
sedan har det presenterats 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.
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.

Samverkan
Arboga och Arkiv Västmanland
Redan 2011 träffades cheferna och arbetsutskotten
från ArkivCentrum och Arkiv Västmanland för att
diskutera en utökad samverkan mellan de två läns-

arkiven. Diskussionerna gällde samverkan kring
uppdrag, projekt och marknadsföring. Men då båda
arkivinstitutionerna redan hade behov av ytterligare
arkivutrymmen så intensifierades samtalen kring en
gemensam arkivdepå i Arboga.
Den 26 mars 2015 skrevs ett hyresavtal med
Sturestadens fastigheter AB om att hyra ca 1500 m2,
varav ca 900 m2 arkivutrymme, på Köpingsvägen 12 i
fastigheten Gösen i Arboga. Lokalen har inretts med
begagnade hyllor som kunnat finansieras tack vare
ett lån från Region Örebro län och den har tidigare
varit Försvarsmaktens centralförråd. Lokalen är
på många sätt en idealisk arkivdepå och som även
medger möjligheter till annan verksamhet såsom
digitalisering, kurser och utbildningar. Depåns namn
är Arkivcentrum Arboga. Region Örebro län och
Kulturrådet har generöst stöttat detta projekt. All
verksamhet i Arboga ska vara till gagn för båda länen
och för ArkivCentrums och Arkiv Västmanlands
medlemmar.
Under 2016 påbörjades flytt in i lokalerna och
2017 flyttades allt material från ArkivCentrums förra
depå i Fjugesta till Arkivcentrum Arboga.
Sedan slutet av 2014 har de båda arkivinstitutionerna ett gemensamt bolag, Örebro-Västmanlands
Arkiv AB för att driva verksamheten i Arboga. Styrelsen består av fyra personer, arkivinstitutionernas
båda ordföranden och de två cheferna.
Sommaren 2018 överraskade fastighetsägaren Sturestadens AB med en fasadmålning på ena kortväggen som är synlig från långt håll, en mycket lyckad
marknadsföring av Arkivcentrum Arboga.
Under 2018 avslutades det gemensamma projektet
”Innovativ arkivsamverkan” som fått ekonomiskt
stöd av framför allt Kulturrådet. I mars hölls två informationsmöten kring Arkivcentrum Arboga, som
även rörde arkivverksamhet i allmänhet, riktad dels
till Arbetsförmedlingar och jobbcoacher i Örebro
och Västmanlands län samt ett möte riktat till arbetssökanden. Den 26 mars hölls en gemensam kompetensutvecklingsdag för personalen på båda arkivinstitutionerna.
Under 2018 bildades även en gemensam lärargrupp, som ska vara ett stöd för planering av kommande projekt med arkivpedagogik. Hans Almgren,
Ralph Granberg och Kjell Lund ingår i gruppen.
Sedan 15 september är Yvonne Bergman även chef
för Arkiv Västmanland, hon utsågs till det när den
förra chefen för Arkiv Västmanland gick över till en
chefstjänst inom Riksarkivet. De båda arkiven beslutade att ytterligare stärka samarbetet på detta sätt.
Genom de senaste årens samverkan och inte minst
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på grund av den gemensamma depån i Arboga kändes detta följdriktigt.
Håkan Henriksson har vid två tillfällen arbetat i
depån i Fagersta på uppdrag av Arkiv Västmanland.
Länsradion
I ett av de mindre rummen på ArkivCentrum sänder
Länsradion sedan februari 2016 sina program varje
vardag mellan 10–13. Det är ideellt arbetande personer med lång radioerfarenhet från sina yrkesliv.
Nurten Blixt, Martin Dyfverman, Bo Fransson, Bosse
Jardler, Anita König, Lars-Åke Stenström, Tommy
Sundquist och Irene Welander ansvarar för varsin
förmiddag. Regelbundet medverkar Göran Gunnarsson, Gunilla Pihlblad, Dag Stranneby, Monica Wahlgren med flera. Programmen är innehållsrika med
mycket musik, med aktuella ämnen och med många
gäster. Sammanlagt har ArkivCentrum haft
1 041 besökare genom att Länsradion haft sändningar i lokalerna.
Håkan Henriksson har medverkat regelbundet
under rubriken arkivfynd, även Emma Ode berättade
i radion om olika historiska händelser.
Övrig samverkan
ArkivCentrum ser värdet i och är öppen för samverkan med andra institutioner, både lokalt, regionalt
och nationellt, det stärker utvecklingen av den egna
institutionen. ArkivCentrum har regelbunden kontakt på olika nivåer i verksamheten med Örebro läns
museum. Samarbetet mellan de båda kulturarvsinstitutionerna är en självklarhet.

Uppdrag

Under året har en del gallrings- och förteckningsuppdrag gjorts av material som förvaras på ArkivCentrum.
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. Sedan 1 september 2004 har organisationen
sitt kansli på ArkivCentrum och sköts av arkivets
personal med Yvonne Bergman som ansvarig. Håkan
Henriksson sköter arkivförbundets webbplats.
Föreningen Bergslagsarkiv
Håkan Henriksson har på uppdrag av Föreningen
Bergslagsarkiv redigerat och layoutat årsboken Bergs

11

lagshistoria årgång 30/2018.
Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län
Andreas Jeppsson har på uppdrag av Lokalhistoriska
sällskapet i Örebro län layoutat boken Att gå över
gränsen – brott och straff i Örebro län.
Kommuninvest i Sverige AB
ArkivCentrum och Kommuninvest i Sverige AB
har under ett antal år haft ett avtal för förtecknande
av Kommuninvests arkiv. Under året har Andreas
Jeppsson arbetat med det. Uppdraget går ut på att i
Kommuninvests lokaler i Örebro ordna och förteckna handlingar från bolagens verksamhet inom hela
koncernen Kommuninvest. Handlingarna utgörs dels
av handlingar härrörande från bolagsstarten år 1986
och framåt, dels av dagsaktuella handlingar rörande
upplåning på den internationella kreditmarknaden
och utlåning till kommuner och landsting i Sverige.
Näringslivets Arkivråd
Näringslivets Arkivråd (NLA) är en riksorganisation
för företag och företagsarkiv vars syfte är att främja
en rationell dokumenthantering och arkivering i företag, organisationer och institutioner. Från och med
årsskiftet 1998/99 överfördes organisationens kansli
från Stockholms företagsminnen till ArkivCentrum.
Ett avtal upprättades i samband med detta mellan de
två organisationerna. Håkan Henriksson ansvarar för
kansliets skötsel som bland annat inkluderar medlems- och kursservice, bokföring samt organisationens webbplats.
Örebro läns hembygdsförbund
Under året har Evelyn Lauritzen skött Örebro läns
hembygdsförbunds bokföring.

Uppsägning och kommande flytt

Den 27 mars 2017 blev ArkivCentrum uppsagd
från sina lokaler på Nikolaigatan 3 av sin hyresvärd
Castellum AB för avflyttning 2017-12-31. Motiveringen var att de skulle genomföra en mer lönsam
omläggning av lokalerna till att enbart vara kontorslokaler. ArkivCentrums nuvarande lokaler är byggda
efter Riksarkivets krav på arkivdepåer och med en
klimatanläggning. Som kulturarvsinstitution finns
dessutom krav på tillgänglighet för besökare, brukare
och inte minst skolklasser. Det betyder att likvärdiga
lokaler är mycket svåra att finna. Vid kontakt med
två större flyttfirmor konstaterades att en flytt av
ArkivCentrum skulle ta minst tre månader för fyra
man och kosta någonstans mellan 1–1,5 miljoner.
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Uppsägningen anmäldes till Hyresnämnden. Till
anmälan skickade ArkivCentrum med som bilagor,
stödjande brev från Riksarkivet, Region Örebro län,
Kulturnämnden i Örebro kommun, Örebro läns museum och Örebro läns hembygdsförbund. Samtliga
påpekade konsekvenserna av en flytt och vikten av att
ArkivCentrum fortsatt skulle finnas kvar i ett centralt
läge. ArkivCentrum kontaktade i omgångar samtliga fastighetsägare med kontors- och lagerlokaler i
Örebro, men ingen kunde erbjuda passande lokaler. I
november 2017 undertecknades en avsiktsförklaring
mellan ArkivCentrum och Castellum om att förlänga
hyrestiden till 2018-12-31 och om det inte skulle
finnas någon lösning 2018-08-31 kunde Castellum
tänka sig en tidsbegränsad lösning av hyresavtalet. I
samband med avsiktsförklaringen togs anmälan till
Hyresnämnden tillbaka.
Under 2018 fortsatte sökandet efter nya lokaler,
i början av året kom ett erbjudande om centrala
lokaler från Castellum som ArkivCentrum tackade
ja till. Detta erbjudande togs sedan tillbaka i maj av
Castellum då golven inte skulle klara bärigheten för
en arkivdepå. Därefter diskuterades två alternativ
till lokaler med Örebro kommun som hyresvärd, de
alternativen låg dock ett par år framåt i tiden. Även
andra fastighetsägare kontaktades utan någon lösning av lokalfrågan. ArkivCentrum hoppades på
alternativen med Örebro kommun, men i december
förklarade Castellum att ArkivCentrum var tvungen
att vara ute ur lokalerna senast 31 mars 2019, detta
utan att det fanns några alternativa lokaler på gång.
Ekonomi
Den egna finansieringsgraden var under året på hela
25 % och i detta ingår medlems- och hyllavgifterna.
Den ekonomiska insats som arkivets egna medlemsorganisationer och -företag står för, är till stor del
avgörande för arkivets finansiella ställning och en av
grundpelarna i verksamheten. Under 2018 var medlemsintäkterna sammantaget 901 825 kr.
Region Örebro län är av stor betydelse för ArkivCentrums verksamhet då det är den störste bidragsgivaren och 2018 stod för 54 % av arkivets driftsmedel. Lika viktigt som det ekonomiska bidraget är, lika
viktigt är att vi känner det stöd och uppskattning vi
får av Regionen för vår verksamhet. Det är mycket
betydelsefullt!
Statens del när det gäller finansieringen av arkivets
kostnader under året var 17 % och i det ingår ersättningar från Arbetsförmedlingen. Örebro kommuns
bidrag är viktigt, men kraftigt underdimensionerat.
Det motsvarar endast 4 % av omsättningen.

ArkivCentrum står inför en stor utmaning, både
verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Flyttkostnaderna blir oerhört betungande och innebär att
ArkivCentrum måste ta ett lån för att klara detta.
Det kommer att belasta ekonomin i många år framåt.
Hyran för de nya lokalerna är betydligt högre och
detta sammantaget har inneburit att ytterligare en
tjänst inte har kunnat tillsättas. Det är inte hållbart
för en kulturarvsinstitution som ArkivCentrum, då
verksamheten kommer att bli lidande av detta.
Under stora delar av 2019 kommer ArkivCentrum
att ägna all tid till flytt, det innebär att det kommer
att vara stängt för besökare och det kommer att vara
leveransstopp.
Bokslutet för 2018 blev positivt med ett överskott
som till stora delar reserveras för det kommande året.
För detaljer i ekonomin hänvisas till separat redovisning.

Verksamhetsplan 2019–2021
ArkivCentrum kommer att:
• Packa och flytta till nya lokaler
•

Packa upp och inreda nya lokaler

•

Arbeta för en förstärkt finansiering

•

Ta emot, vårda, ordna och förteckna arkiv

•

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

•

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

•

Arrangera föreläsningar, kurser och
studiecirklar

•

Hålla webbplatsen uppdaterad och ge ut
medlemstidningen Aktstycket fyra gånger
om året

•

Arbeta med hög tillgänglighet, både digitalt
och i den fysiska miljön

•

Aktivt arbeta med arkivpedagogik
gentemot elever och lärare

•

Vara engagerad i arbetet med en ny regional
kulturplan

•

Vara öppen för samarbete med andra
institutioner och föreningar, lokalt,
regionalt och nationellt

