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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! Vi 

hjälper dig gärna. Mer infor-

mation finns på vår webb-

plats www.arkivsormland.se. 

 

   

Nytt projekt inlett  
 

Under hösten 2016 har Arkiv 

Sörmlands projekt om ungas 

digitala kommunikation och 

minnen kallat ARKI-VERA-

ARKI-VUNGA inletts med en 

förstudie finansierad av Lands-

tinget Sörmland. Projektledare 

har varit Pernilla Hjelt (se 

bilden). Projektet fortsätter 

under 2017 tack vare bidrag 

även från Statens kulturråd – 

jätteroligt!  

Har du funderingar om pro-

jektet, hör av dig till oss! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det händer hos Arkiv Sörmland 

Under 2016 firade Arkiv Sörmland dubbeljubileum 

(50 + 20 år). För att uppmärksamma detta turne-

rade vi länet runt med en vandringsutställning 

med lokala arkivglimtar från föreningar och företag 

liksom olika kringaktiviteter såsom föreläsningar 

och arkivträffar för att lyfta fram enskilda arkiv.  

I oktober hälsade vi ett sextiotal arkivkollegor från 

förenings- och näringslivsarkiv runt om i Sverige 

välkomna till Eskilstuna, då Arkiv Sörmland hade 

äran att få vara värdar för en stor arkivkonferens. 

Det blev två intensiva och intressanta dagar. 

 

 

De c em b e r   
2 01 6  

Nytt om arkivpriset  

Nominera til l  2017  

Känner du en person eller organisation som 

stått/står för särskilda insatser på det en-

skilda arkivområdet?  

 

Var med och nominera nästa års pristagare! 

Senast den 10 februari 2017 vill vi ha dina 

förslag om vem som ska få 2017 års arkiv-

pris. Glöm inte att motivera ditt förslag! 

 

Hör av dig till oss via 

Epost: info@arkivsormland.se 

eller 

Post: Kriebsensgatan 4, 632 20 Eskilstuna 

 
 

God Jul och 
Gott Nytt År! 

Arkiv Sörmland har stängt den 23/12 till 8/1. 

Vi är tillbaka igen den 9/1 2017.  

Under januari har vi stängt för leveranser 

och rådgivningsbesök. Vår forskarservice är 

dock öppen för medlemmar och forskare. 

En riktigt fin jul- och nyårshelg önskar vi på 

Arkiv Sörmland!   

Arket 
I Katrineholm har vi under våren etablerat 

näringslivskontakter, hållit arkivkurs i sam-

arbete 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 med-

lem 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.  

Arkivpriset 2018 

Årets arkivpris 2018 utdelades vid Arkiv Sörm-

lands årsmöte i Sparreholm den 20 mars. Pris-

tagare blev Anna-Sophia von Celsing, Gillberga, 

för hennes arbete för att få värdefulla arkiv be-

varade lokalt. Ett stort grattis till vinnaren! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pristagarna med ordförande Henrik Elmberg.  
 

 

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 Digi-

tala Minnen (se till höger) 

kom frågan om digitalt beva-

rande i fokus. Handlingar som 

”fötts digitala” behöver beva-

ras digitalt. Vi insåg att beho-

vet är stort av ett e-arkiv. 

Ett länsövergripande e-arkivs-

projekt har därför startats upp 

ihop med Folkrörelsearkivet i 

Uppsala län och Arkiv Gävle-

borg. Tillsammans testar vi nu 

en ny framtida e-arkivlösning.   

Med Sörmlands länsbildnings-

förbund och Södermanlands 

hembygdsförbund driver 

Arkiv Sörmland också ett 

projekt med fokus på sörm-

ländska föreningarnas digitala 

arkiv, lett av Johan Eriksson.  

Ett par seminarier har hållits, 

se bilden. 
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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. Projekt-

ledare Daniel Bodén har genom fältarbeten, kon-

takter på sociala medier och tidningsreportage 

kunnat etablera värdefulla kontaktnät och bevara 

bloggar och digitala fotografier från unga i länet.   
 

Nytt om Arkiv Sörmlands arkivpris  

 

Nominera til l  2019  

Känner du en person eller organisation 

som stått/står för särskilda insatser på det 

enskilda arkivområdet?  

 

Var med och nominera nästa års pris-

tagare! 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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Kommuner i fokus:  
Vingåker nästa  

År 2017 beslutade Arkiv Sörmlands styrelse att 

satsa på ett nytt arbetssätt genom att halv-

årsvis 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. 

 

Layout: Lena Röös 

Har du fundeingar om 
projekten, hör gärna av dig! 

 

 



 

 

 

Mer om Arkiv Sörmland  

Läs mer om vad som händer hos oss på 

www.ark ivsormland.se.  

Följ  oss gärna på Facebook  

 
 

  

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 arkiv-
samlingar från Biby gods.  
 
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 dia-

log. Ni når mig på mobilnummer 070-523 26 36. 

Sommarhälsningar 
Henrik Elmberg 
ordförande 

 

Ordförande har 
ordet!  

 

Henrik Elmberg 
ordförande 

Arkiv Sörmland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ADRESS 
KRIEBSENSGATAN 4 

632 20  ESKILSTUNA 
 

TELEFON 
016-3160404 

 

E-POST 
info@arkivsormland.se 

 

HEMSIDA 
www.arkivsormland.se 

 

 
 
 
 

Arkivkurs för medlemmar  

Du vet väl om at t  du som medlem har  

möj l ighet at t  gå vår int rodukt ionskurs i  

ark ivvård? Nästa kurst i l l fä l le  b l ir  under  

hösten 2018.  

 
 

 

http://www.fa-s.se/

