Arket

Kommuner i fokus:
Vingåker nästa
Funderingar om
arkiv? Hör av dig
till oss!
Som medlem har du möjlighet
att få råd och tips i arkivfrågor
men också praktisk hjälp med
dina arkivhandlingar, antingen
på plats hos dig eller genom
att deponera materialet.
Tveka inte att kontakta oss!

Allt viktigare
med e-arkiv
Genom projektet Ungas Digitala Minnen (se till höger)
kom frågan om digitalt bevarande i fokus. Handlingar som
”fötts digitala” behöver bevaras digitalt. Vi insåg att behovet är stort av ett e-arkiv.
Ett länsövergripande e-arkivsprojekt har därför startats upp
ihop med Folkrörelsearkivet i
Uppsala län och Arkiv Gävleborg. Tillsammans testar vi nu
en ny framtida e-arkivlösning.
Med Sörmlands länsbildningsförbund och Södermanlands
hembygdsförbund driver
Arkiv Sörmland också ett
projekt med fokus på sörmländska föreningarnas digitala
arkiv, lett av Johan Eriksson.
Ett par seminarier har hållits,
se bilden.
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År 2017 beslutade Arkiv Sörmlands styrelse att
satsa på ett nytt arbetssätt genom att halvårsvis arbeta riktat med en kommun i taget. På
så vis får vi möjlighet till mer samlade insatser
och fokuserat arbete.
Vårvintern 2018 inledde Arkiv Sörmland detta
arbete i Katrineholm.

I Katrineholm har vi under våren etablerat
näringslivskontakter, hållit arkivkurs i samarbete med kommunarkivet, förtecknat
arkivmaterial liksom hållit informationsmöte
för nya föreningar. Detta har bland annat
resulterat i flera nya medlemmar.
Till hösten står Vingåker på tur. Är du medlem från Vingåker, hör gärna av dig om du vill
vara med på arkivkurs eller har arkivmaterial
att lämna in. Vi kommer även att kontakta
nya föreningar med erbjudande om hjälp.

Det händer hos Arkiv Sörmland
Det är fortsatt många leveranser som kommer in
och mycket att göra på arkivet. Under våren 2018
får vi fått extrahjälp. Inger Tidlund arbetar som
volontär och Agneta Karlsson gör sin arkivpraktik
hos oss på Arkiv Sörmland. Jätteroligt, tycker vi,
och hoppas att de ska trivas.
Sedan 2016 driver Arkiv Sörmland projektet
Ungas Digitala Minnen med stöd från Statens
kulturråd och Landstinget Sörmland. Projektledare Daniel Bodén har genom fältarbeten, kontakter på sociala medier och tidningsreportage
kunnat etablera värdefulla kontaktnät och bevara
bloggar och digitala fotografier från unga i länet.

Nytt om Arkiv Sörmlands arkivpris
Arkivpriset 2018

Nominera till 2019

Årets arkivpris 2018 utdelades vid Arkiv Sörmlands årsmöte i Sparreholm den 20 mars. Pristagare blev Anna-Sophia von Celsing, Gillberga,
för hennes arbete för att få värdefulla arkiv bevarade lokalt. Ett stort grattis till vinnaren!

Känner du en person eller organisation
som stått/står för särskilda insatser på det
enskilda arkivområdet?
Var med och nominera nästa års pristagare! Senast den 1 december 2018 vill vi
ha dina förslag om vem som ska få 2019
års arkivpris. Glöm inte att motivera ditt
förslag!
Hör av dig till oss via
Epost: info@arkivsormland.se
eller
Post: Kriebsensgatan 4, 632 20 Eskilstuna

2018 års vinnare med vår ordförande och arkivchef.
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Bäste medlem och läsare
I år firar Arkiv Sörmland fem år som arkiv. Mycket händer i vårt arbete.
Våra så kallade Kommundialoger fortsätter. Här besöker vi länets kommuner
och har ett bra utbyte.
För närvarande har vi flera intressanta och spännande projekt på gång,
gå gärna in och läs mer på vår hemsida och Facebook.
Årets Arkivpris gick till Anna-Sophia von Celsing. Bakgrunden till detta är
hennes stora arbete med ta hand om och bevara familjens stora arkivsamlingar från Biby gods.

Ordförande har
ordet!
Henrik Elmberg
ordförande
Arkiv Sörmland

Arkivväsendet i Sverige firar i år 400 år. Arkiv Sörmland har för avsikt att
under hösten uppmärksamma detta på något sätt!
Avslutningsvis vill jag gärna framföra att ni är välkomna att höra av er för dialog. Ni når mig på mobilnummer 070-523 26 36.
Sommarhälsningar
Henrik Elmberg
ordförande

Arkivkurs för medlemmar
Du ve t v ä l om at t d u s om m edl em har
m öj li gh e t at t g å v år i nt rod uk ti o ns k urs i

ADRESS
KRIEBSENSGATAN 4
632 20 ESKILSTUNA

TELEFON
016-3160404

E-POST
info@arkivsormland.se

HEMSIDA
www.arkivsormland.se

ark i v vår d ? Näs t a k urs t i l lf ä ll e b l ir u n der
hös t en 2 0 18 .

Mer om Arkiv Sörmland
Läs m er om va d s om h än d er h os os s p å
ww w. ark i vs orm la n d.s e .
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