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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 Flen har vi under våren hållit en mycket 

välbesökt arkivkurs för föreningsaktiva i 

samarbete med kommunarkivet. Genom 

utskick via kommunens föreningsregister 

nådde vi ut med information om värdet av 

att bevara arkiv till samtliga föreningar. För-

tecknade arkiv levererades också. 

Till hösten står Gnesta på tur. Är du medlem 

från Gnesta, hör gärna av dig om du vill vara 

med på arkivkurs eller har arkivmaterial att 

lämna in.  

Arkivpriset 2019 

Årets arkivpris 2019 utdelades vid Arkiv Sörm-

lands årsmöte i Hälleforsnäs den 28 mars. Pris-

tagare blev Roland Blomkvist, Katrineholms 

kommunarkiv, och Ragnar Boman, arkivforskare. 

Ett stort grattis till vinnarna! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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!  

   
Arbetet med e-
arkiv intensifieras  

Sedan flera år tillbaka driver 

Arkiv Sörmland både projekt 

och samarbeten kring frågan 

om e-arkiv.  

Tack vare medel från Statens 

kulturråd och Region Sörmland 

har projektet Ungas Digitala 

Minnen utvecklats från enbart 

insamling av digitala handlingar 

till att även innefatta lösningar 

för framtida e-arkivering. I vårt 

länsövergripande projekt ihop 

med Folkrörelsearkivet i Upp-

sala län och Arkiv Gävleborg 

testas just nu en konkret e-

arkivlösning. Arbete pågår 

också med att ta fram en leve-

ransmodul för att förenkla e-

arkivering för våra medlemmar. 

Intresset har varit mycket stort 

för våra medlemskurser om e-

arkiv. Fler sådana är på gång. 
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Det har varit högtryck på arkivleveranser till Arkiv 

Sörmland nu under lång tid – vilket så klart är 

jätteroligt! Samtidigt innebär de många leveran-

serna svårigheter att hinna ta hand om allt mate-

rial i den takt det kommer in. För att få möjlighet 

att ”jobba ikapp” har Arkiv Sörmland därför till-

fälligt leveransstopp under hösten för icke akuta 

leveranser. Välkommen åter med arkivleveranser 

från den 7 januari 2020. 

Sedan årsskiftet 2019 arbetar Lena Grahn hos oss 

på Arkiv Sörmland. Lena är den som tar emot när 

någon ringer till oss och som också sköter stor del 

av medlems- och forskarkontakterna.   
  

Nytt just nu! 

Arkiv Sörmland inför telefontider till vår 

expeditionstelefon på 016-316 04 04. Här 

når ni oss måndag-fredag kl. 13.00-14.30. 

På mejlen nås vi även övrig tid. 

Sedan i maj finns Arkiv Sörmlands arkiv-

bestånd sökbart via den nationella arkiv-

databasen som administreras av Riks-

arkivet. Prova gärna att söka själv på: 

sok.riksarkivet.se/nad 

Under sommaren håller Arkiv Sörmland 

semesterstängt. Vi stänger den 1 juli och 

öppnar igen den 5 augusti. Trevlig sommar 

önskar vi på arkivet! 
 2019 års vinnare Roland Blomkvist och Ragnar Boman 

med avgående ordförande Henrik Elmberg i mitten. 
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Kommuner i fokus:  
Gnesta 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 in-

satser och fokuserat arbete. 

Vårvintern 2019 har Arkiv Sörmland arbetat 

med fokus på Flen. 

 

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 
 

Vid Arkiv Sörmlands årsmöte fick jag det mycket spännande 
uppdraget att vara ordförande i styrelsen. Vi har nu haft vårt 
första styrelsemöte. Av styrelsens 11 ledamöter är inte 
mindre än 5 nyvalda. Det gör arbetet ännu mer spännande. 
Några av de nya ledamöterna besitter hög kompetens i 
arkivverksamhet. Det är mycket bra för Arkiv Sörmland.  

Vid vårt första sammanträde fick styrelsen och andra för-
troendevalda som inbjudits en genomgång av verksamheten 
som vår personal presenterade för oss. Vi gjorde också ett 
kort besök i arkivet där en mängd spännande handlingar 
förvaras. Jag tror att nyfikenhet till att göra nya besök i 
arkivet väcktes.  

Arkiv Sörmlands handlingar ger en mycket bra bild av hur 
dagens samhälle vuxit fram. Som jag ser det är det ovärder-
liga kunskaper som finns dolda i arkiven. Att ta del av äldre 
handlingar ökar förståelsen och betydelsen av så många 
människors insatser för att skapa det samhälle vi lever i nu.  

Berätta gärna för andra om Arkiv Sörmland och den 
samhällsnytta som vi bidrar med. Vi ser gärna att vi får 
kontakt med fler företag och föreningar för att hjälpa till och 
ta hand om deras arkiv. Risk finns att samhället blir fattigare 
på kunskap om samhällsutvecklingens och Sveriges historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hälsningar 
Ulla-Britt Larsson 
ordförande 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ADRESS 
KRIEBSENSGATAN 4 

632 20  ESKILSTUNA 
 

TELEFON 
016-3160404 

 

E-POST 
info@arkivsormland.se 

 

HEMSIDA 
www.arkivsormland.se 

 

 
 
 
 

Arkivkurser 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  är  den 26 

september.  Ny e-ark ivkurs för  med-

lemmar ges den 1 oktober.  

Varmt välkommen med er  anmälan.  

 

 
 

 

Ordförande Ulla-Britt Larsson (intill bordet i helsvart) med 
delar av den nya styrelsen 2019. Från vänster: Bo Lilje-
strand, Björn Norman, Roy Anderzon, Karin Henriksson, 
Katalin Gere, Anna-Sophia von Celsing, Kerstin Alksäter 
och Birgitta Lundberg. Foto: T. Erbenius/Arkiv Sörmland 

 

Ordförande har ordet!  

 

Ulla-Britt Larsson 
ordförande 

Arkiv Sörmland 

 

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

