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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020

Detta mycket speciella år, med en pandemi i världen, har tvingat Arkiv Västmanland att
göra förändringar i verksamheten på många plan. Så gott som alla fysiska möten har
ställts in. Det får konsekvenser för leveranser, skolklasser på besök, forskarservice, möten
med medlemmar och andra utåtriktade aktiviteter. Inget blir sig likt. Vi har hittat
lösningar för fysiska leveranser och forskarbesök där vi varit tacksamma för att de stora
lokalerna i Arboga gett oss möjligheten att vara tillmötesgående på ett helt annat sätt
än i biblioteket i Västerås. De digitala lösningarna har satt sin prägel på verksamheten.
E-post har använts än flitigare mellan frågeställare och arkivet, Teams och Zoom har
använts för möten både mellan styrelse, personal och mellan arkivet och externa
kontakter. Det innebär också att personalen inte heller har haft möjlighet under året att
fysiskt träffa de nätverk de ingår i eller åka på fortbildningsdagar och träffa kolleger.
Denna brist på socialt engagemang är tydlig i år. Det har trots allt fungerat bra. Med
förändringen att genomföra möten digitalt har Arkiv Västmanland vidtagit de åtgärder
som rekommenderats av Folkhälsomyndigheten, vilket har skonat verksamheten från
sjukdom. De digitala mötena har till en början varit nytt för flera delar av verksamheten
men genom att praktisera skapas en vana som har lett till att mötena har skett
friktionsfritt och utan tekniska svårigheter. 
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Fotot på omslaget hämtad ur Göran Kallbergs samling,
Stiftelsen Bertil Lindblads bil- och teknikhistoriska samlingar.
Public Domain.

Oscar Forsgren och Linda Lamppu
utan kattfilter
Foto: Elinor Magnérus
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Verksamhetsuppdrag
Arkiv Västmanland är den aktör inom länet som bedriver regional enskild arkivverksamhet,
det vill säga den som på ett professionellt sätt vårdar, bevarar och tillgängliggör
primärkällor från företag, föreningar och enskilda personer med anknytning till länet. I
uppdraget ingår även att lära ut hur arkiven kan användas och hur och varför de ska
bevaras.

Som ideell medlemsorganisation består Arkiv Västmanlands finansiering dels av
egenintäkter i form av medlems- och hyllavgifter, samt ersättning från olika uppdrag,
dels av ekonomiskt stöd från det allmänna. Egenintäkterna utgör en jämförelsevis stor
andel av inkommande medel. Principen är att arkiven så långt som möjligt ska ägas av
en förening, organisation eller ett företag, som alltså är den som deponerar arkivet. Den
principen innebär inte bara en intäkt, utan att vi även behåller kontakten med arkivets
ursprung och arkivägaren med sin historia. 

Genom sin historia som regional enskild arkivverksamhet får Arkiv Västmanland ta del av
statliga medel från Statens kulturråd inom den så kallade  Kultursamverkansmodellen.
Dessa pengar fördelas via Region Västmanland, som i sin tur bidrar med
verksamhetsbidrag genom landstingskommunala medel. Viktigt ekonomiskt stöd kommer
även från länets primärkommuner. De offentliga medlen är nödvändiga för att kunna
bedriva omfattande utåtriktad verksamhet med forskarservice och arkivpedagogiska
insatser, men även för att kunna vårda, bevara och tillgängliggöra ägarlöst arkivmaterial.

På arkivet finns främst handlingar från länets föreningar och företag. Här förvaras arkiv
från idrottsföreningar, kulturföreningar, frikyrkoförsamlingar, bruk och byggtjänster.
Sammanlagt är Arkiv Västmanland en minnesbank för 3500 arkivbildare omfattande
4665 hyllmeter handlingar.

ARKIV VÄSTMANLAND ÄR EN MINNESBANK FÖR
3500 ARKIVBILDARE OMFATTANDE 4665

HYLLMETER HANDLINGAR
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Styrelse
Vid årsmötet den 6 maj 2020 omvaldes Iréne Artæus som ordförande för ytterligare ett
år. Utöver det valde Arkiv Västmanlands medlemmar fem ordinarie ledamöter för två år
(övriga fem ordinarie ledamöter var valda fram till nästa årsmöte). Årsmötet utsåg även
en auktoriserad revisor för ett år, samt en revisorssuppleant för ett år.

Styrelsen har under året haft ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice
ordförande och ytterligare två styrelseledamöter.

Årsmötet valde även en valberedning bestående av tre personer, varav en
sammankallande. Liksom tidigare år är den senare ledamot i styrelsen. Detta i syfte med
ge valberedningen bästa möjliga insikt i styrelsearbetet.

Förtroendevalda efter årsmötet 2020
Styrelseledamöter, ordinarie                                                                 Mandatperiod

ordförande
vice ordförande

ledamot arbetsutskott
ledamot arbetsutskott

år 2020-2021
år 2019-2021
år 2020-2022
år 2019-2021
år 2019-2021
år 2019-2021
år 2020-2022
år 2019-2021
år 2020-2022
år 2020-2022
år 2020-2022

år 2020-2021

år 2020-2021 

år 2020-2021

Västerås
Arboga
Hallstahammar
Västerås
Västerås
Västerås
Västerås
Västerås
Västerås
Västerås
Arboga

adj. kassör
adj. sekreterare

Västerås

Västerås

Iréne Artæus
Hans-Olof Lundh
Seppo Remes
Tola Jonsson
Sture Eriksson
Stig Wahlström
Göran Sundström
Cristina Thornell
Torsten Eriksson
Elsmarie Strömberg 
Hans Almgren

Adjungerande
Hjördis Häll
Elinor Magnérus

Auktoriserad revisor
Roger Strömma, 
ÅÄÖ Accounting AB

Lekmannarevisor, ordinarie
Brage Lundström

Lekmannarevisorer,
suppleanter
Elisabet Löf
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Valberedning
Seppo Remes                  sammankallande
Brage Lundström
Christina Sirtoft Breitholtz

Möten och sammanträden
Under året har följande möten och sammanträden hållits med Arkiv Västmanlands 
medlemmar, styrelse och styrelsens arbetsutskott.

Årsmöte
Årsmötet den 6 maj 2020 var ett av alla möten som var digitalt under 
pandemin. Kallelsen till årsmötet aviserades via utskick till medlemmarna, 
sociala medier och arkivets hemsida. Årsmötet brukar  i vanliga fall 
vara mycket uppskattade utflykter eller föredrag men som detta år 
blev helt utan socialt och kulturellt inslag. Årsstämman genomfördes 
digitalt genom att medlemmarna fick ta del av handlingarna via 
Arkiv Västmanlands olika plattformar på nätet och skicka sina 
kommentarer via e-post. Deltagarna på årsstämman var lägre 
än tidigare år, vilket vi tror beror på att flera av medlems-
föreningarna inte själva hade möjlighet att utse ombud till 
stämman eftersom deras egna styrelsemöten var inställda.

Styrelsesammanträden
Arkiv Västmanlands styrelse har under verksamhetsåret 2020 
hållit fyra (4) protokollförda sammanträden, ett via e-post 
och tre via den digitala plattformen Teams.

Styrelsens arbete har främst handlat om lokalfrågan i Västerås. 
Nuvarande lokaler i biblioteket i Västerås fungerar bra men är 
för stora för den verksamhet som bedrivs. Arkiv Västmanland hyr 
större offentliga lokaler än vad som används i det dagliga arbetet. 
Alternativa lösningar för kontor och offentliga ytor har diskuterats.

Bild: Pexels.com 
Creative Commons
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Arbetsutskottets sammanträden
Arkiv Västmanlands styrelses arbetsutskott har hållit tre sammanträden under 2020.
Förutom det ordinarie förberedelsearbetet inför årets styrelsemöten har arbetsutskottet
engagerat sig i att den nya personalen i form av arkivchef och verksamhetsledare fått
en så bra start som möjligt.

Personal
Arkiv Västmanlands personal bestod under 2020 av följande personer:
Namn/                                                   Funktion/
tjänstgöringsgrad                                  huvudsakliga arbetsområden under året

Vinslövs internationella bolag

Arkivchef
Övergripande verksamhets- och personalansvar, verksamhetsutveckling

Verksamhetsledare
Ansvarar för den dagliga verksamheten.
Forskarfrågor, medlemskontakter, leveransmottagning, administration

Arkivassistent
Medlemskontakter, leveransmottagning, sökregister, uppackning, 
sociala medier, administration

Elinor Magnérus
30%

Oscar Forsgren
100%

Linda Lamppu
100%

Arkivarie
Forskarförfrågningar, medlemskontakter, studiebesöksansvarig, 
leveransmottagning, gallringsärenden, administration, uppackning

Frida Nordin Kamph 
87,5% t.o.m. februari 

Hjördis Häll 
ca 12% 

Wanja Almquist 
Timanställd t.o.m. apr

Ekonom
Bokföring och bankkontakter

Arkivassistent
Forskarfrågor i material från Hedströmsdalsarkivet

Två kollegor har avslutat sina tjänster hos Arkiv Västmanland under 2020. Frida Nordin
Kamph som i nästan 20 år har arbetat för Arkiv Västmanland har fått ny tjänst på
Regionarkivet. Vi tackar Frida för alla år och önskar henne lycka till på sin nya
arbetsplats. Wanja Almquist som arbetat med uppackningen av Hedströmsdalsarkivet
har avslutat sin tjänst eftersom uppackningen av materialet är färdigställt. Vi tackar
Wanja för de här åren.                                
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Det är alltid en förlust att tappa medarbetare, både Frida och Wanja har en gedigen
kunskap om länets förenings- och företagshistoria som nu Arkiv Västmanland ska klara
sig utan i det dagliga arbetet. Vi ska försöka bibehålla den höga nivån på forskarservice
och tillgänglighet som medlemmar och forskare önskar av Arkiv Västmanland.

Lokaler
Idag har Arkiv Västmanland sina huvudsakliga lokaler fördelade på två platser, Västerås
och Arboga. Vi har också arbetsplatser i Fagersta och Svanå.

I Västerås återfinns Arkiv Västmanlands huvudkontor på Engelbrektsgatan 3, samma
ingång som Västerås stadsbiblioteks fackavdelning. Forskare, deponenter och 
övriga besökare tas emot i de publika lokaler vi delar med biblioteket. 
I fastigheten finns även en depå som rymmer en dryg hyllkilometer arkivalier. 
Dessa lokaler är inte arkivgodkända varför diskussioner förs om att flytta 
arkivmaterialet till Arboga.

I Arkivcentrum Arboga på Köpingsvägen 12 finns depåer godkända 
enligt Riksarkivets före skrifter om klimat och säkerhet och med en 
kapacitet på dryga åtta och en halv hyllkilometer samt plats för 
material på pall. Utöver det finns där även kontor, möteslokaler
forskarsal, eget kök för besökare och stora arbetsytor. Allt är 
tillgänglighetsanpassat. Arkivcentrum Arboga delar vi med 
våra kollegor på andra sidan länsgränsen, ArkivCentrum 
Örebro län. Detta samarbete sker genom det gemensamma 
bo laget Örebro-Västmanland Arkiv AB – ÖVAAB (läs mer på
sidan 13) i syfte att effektivisera och hålla ned 
kostnaderna. 

Ekonomi
Årets budget är i balans mycket tack  vare ett större uppdrag som Arkiv Västmanland
fick in sent på året. De största utgifterna är personal- och
lokalkostnader. Utmaningen för Arkiv Västmanland är att öka 
intäkterna för att klara kostnaderna. Det offentliga stödet från Region 
Västmanland och kommunerna i länet är grundplåten för det publika och 
icke-kommersiella arbetet. Ett exempel på sådant arbete är att ta emot 
ägarlöst material som ur kulturhistorisk synvinkel är värt att bevara samt att kunna 
möta allmänhetens och forskarnas efterfrågan på professionella arkivtjänster.

Bild på morgonrodnad över Västra delarna av Arboga, tagen genom fönstret
på Arkivcentrum Arboga                                                     Foto: Linda Lamppu      

 



Verksamheten 2020
Medlemmar
Medlemmarna är Arkiv Västmanlands viktigaste resurs. Medlemsantalet har ökat till 323
medlemmar. Det är en liten nettoökning, en del medlemsföreningar har lagt ner sin
verksamhet under året vilket i sig innebär att Arkiv Västmanland har tappat medlemmar,
men fler nya medlemmar har tillkommit.

Nya medlemmar under 2020:
Arboga Teaterförening, IOGT-NTO nr.3 Gustav Adolf Köping, Stiftelsen Bertil Lindblads
Bil-, och Teknikhistoriska samlingar, Sturestaden Fastighets AB, Västmanlands läns
Biodlardistrikt, Wiber.

Medlems- och forskarservice
Arbetet med att säkerställa hyllmetrar, leveranser och annat material är ett ständigt
pågående arbete hos föreningen, det är dock både tidskrävande och kräver sin
noggrannhet. Under våren och sommaren togs forskare emot i arkivets lokaler, trots
pandemin. Arkiv Västmanland vidtog flera försiktighetsåtgärder för att kunna garantera
en säker forskarmiljö. I lokalen i Västerås följde vi inte bara Folkhälsomyndighetens råd,
utan även de lokala råd och restriktioner för besök som gällde på Västerås
stadsbibliotek. Pandemin har givetvis gjort att många har avstått från att besöka arkivet
för forskning. Under december månad valde Arkiv Västmanland att stänga
Västeråskontoret helt för forskarbesök.
i Arboga finns det betydligt större utrymmen som kan säkerställa en trygg miljö för både
forskare och personal. Både i Västerås och i Arboga har nya och gamla deponenter
kunnat lämna arkivleveranser under året, eftersom det går att hålla bra avstånd. 
I Arkivcentrum Arboga har genomgången av Hedströmsdalsarkivet och uppställandet på
hylla avslutats, ett arbete som har pågått under flera år. Arbetet har gjort att Arkiv
Västmanland har fått god kännedom om vad Hedströmsdalsarkivet innehåller.
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Avlöningsbok Kohlswa Jernwerk
Foto: Linda Lamppu



Arrangemang, kurser med mera
Webbplats och facebook
En av de stora förändringarna som skett under året är att Arkiv Västmanland har
uppdaterat sin hemsida. Den nya hemsidan hoppas vi ska kännas ny och uppfräschad
och mer användarvänlig. Vissa uppgifter har, enligt våra användare, varit svåra att hitta
på den tidigare hemsidan och där har ett stort arbete med att enklare kunna hitta det
man söker gjorts. Arbetet har skett tillsammans med Quicknet som har varit mycket
behjälpliga i arbetet. Adressen till hemsidan är fortfarande densamma,
www.arkivvastmanland.se. 

Arkiv Västmanlands sociala medier har ökat då det finns en intention att bygga vidare
på facebook, instagram, och youtube. Facebook är grundstenen i de sociala medierna
för Arkiv Västmanland, med stadig ökning på personer som ”gillar” sidan. I skrivande
stund är det 492 personer (2019: 414) som ”gillar” oss på facebook. Den gemensamma
sidan Arkivcentrum Arboga har ökat och har nu 112 personer (2019: 84) som ”gillar”
sidan. 
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Arkivens dag 
Arkiv Västmanland är regional samordnare för Ar kivens Dag 
som alltid infaller den andra lördagen i november. Arkivens 
Dag har ett nationellt tema, som arrangörerna kan välja att 
följa i mer eller mindre hög grad. Temat för 2020 var ”Svart 
på vitt”. Under hösten var det ganska uppenbart att det inte 
skulle kunna gå att genomföra ett fysiskt arrangemang. Alla 
aktörer som brukar vara medarrangörer för dagen var överens 
om ett gemensamt upplägg. Resultatet blev en digital dag på 
Västmanlands länsmuseums plattform ”Kulturarv Västmanland”. 
Arkiv Västmanland bjöd på svart-vita filmer från Fagersta bruk 
samt intressant material om censurering av film under 1900-talet. Materialet lades även
ut på arkivets egen hemsida och på arkivets egen youtube-kanal. 

Kurser
Intentionen var att även under 2020 hålla den uppskattade och populära kursen ”Lättsam
arkivkurs”, men som mycket annat under året har även denna fått ställas in. För ett
mycket begränsat antal personer hölls kursen dock för en medlemsförening. Arkivet
försöker vara så tillmötesgående som möjligt även i pandemitider gentemot
medlemmarna, när behovet av arkivkunskap efterfrågas särskilt. 
Vi ser fram emot kommande år då vi kan bjuda in medlemmar och andra till nya
kurstillfällen. 
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Arkivpedagogik - Projekt Skolväskan
Detta speciella år började arkivet att se över det arkivpedagogiska material som
används i mötet med skolorna i länet. Vi såg en minskad efterfrågan på fysiska
studiebesök och utlån av den analoga Skolväskan under pandemin. Vi landade snabbt i
att de två resväskorna, fyllda med kopierat material samlat i sju teman som kallas
Skolväskan, vore ett lämpligt material att digitalisera. En digital skolväska skulle enkelt
kunna bli en nedklickbar kulturhistorisk lektion med lärarhandledning och anpassad till
nuvarande läroplan. Under hösten 2020 utgick stödmedel för digitalisering ut till
föreningar i Västmanland. En projektansökan skrevs och via Region Västmanland
beviljades statliga stödmedel för digitalisering av skolväskan. Skolväskan är ett
samarbetsprojekt under 1990-talet där flera institutioner gick samman för att skapa ett
pedagogiskt skolmaterial med sju teman från historiska källor. Lärarhandledning,
ordförklaringar, källhänvisningar, foton, arkivhandlingar och texttydning hjälper lärare
och elever att förstå hur arkiv kan användas och vad de innehåller. Skolväskan är tänkt
som ett redskap i undervisningen. De aktörer som var med och tog fram väskan är
Riksarkivet/Landsarkivet i Uppsala, Västerås stadsarkiv, Regionarkivet Västmanland,
Virsbo bruksarkiv, Strömsholms kanal, Västmanlands läns museum och Västerås
stadsbibliotek. Arkiv Västmanland har informerat de andra aktörerna om intentionen att
digitalisera skolväskan och vi har enbart fått positiva svar och alla vill vara behjälpliga.
Ett roligt och angeläget arbete som fortsätter och avslutas med webbpublicering under
2021!

Uppdrag 
På ägarnas uppdrag har vi 2020 fortsatt att vårda och tillgängliggöra Svanå bruksarkiv
och Fagersta bruks- och fören ingsarkiv. De uppdragen går helt i linje med Arkiv
Västmanlands stadgars syftesparagraf och vi uppskattar uppdragsgivarnas vilja och
ambi tion att hålla arkiven öppna för allmänheten. Alla i personalen har bemannat och
skött tillsynen i Svanå under året och verksamhetsledaren Oscar Forsgren har skött
bemanningen i Fagersta. Arkivets närvaro är mycket uppskattat på båda platser.
Fastigheten som Fagersta bruks- och föreningsarkiv ligger i har under andra halvan av
2020 renoverats, vilket har gjort att besök inte har varit möjligt att genomföra.
Renoveringen fortsätter även under första halvåret 2021. Arkiv Västmanland arbete i
arkiven är tillsyn, närvaro och forskarservice. 
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Samarbeten och kompetensutveckling
Samverkan är en viktig och naturlig ingrediens för att bedriva arkivverk sam het enligt
Arkiv Västmanlands sätt att arbeta. Samverkan kan exempelvis ske genom tillfälliga och
fasta samarbeten likväl som genom uppdrag och engagemang. Genom samverkan delar
vi erfarenheter, verkar för att öka kunskapen om de enskilda arkiven, finner smarta
lösningar och rustar oss inför framtida utmaningar. 

Samverkan genom nätverk och föreningar
Arkiv Västmanland är medlem och engagerad i ett flertal olika intresseorganisationer,
föreningar, nätverk och andra sammanslutningar för arkiv verksamma. Under år 2020
innehades medlemskap i Näringslivsarkivens Förening, Svenska Arkivförbun det,
Föreningen Bergslagsarkiv, Föreningen Enskilda Arkiv i Mellansverige och Västmanlands
Hembygds förbund och Fornminnesförening, samt engagemang i Arkivens Dags
riksnätverk, Arkivpedagogiskt forum, med flera nätverk. Under 2020 har Arkiv
Västmanland innehaft ordförandeskapet i Föreningens Enskilda Arkiv i Mellansverige,
FEAM.

Under året har Oscar Forsgren och Linda Lamppu varit delaktig i flera nätverk som gjort
att Arkiv Västmanland syns och deltar med andra aktörer i länet som arbetar inom olika
kultursektorer. Oscar Forsgren har deltagit i region Västmanlands Barn och
ungkulturnätverk, vilket har gett inblick i hur andra aktörer arbetar med frågor som rör
barn och unga tillgång och erfarenhet av kultur i länet. Genom nätverket ger regionen
sin bild av hur kulturutbudet och hur olika aktörer arbetar med frågan. 

Linda Lamppu och Oscar Forsgren har även varit delaktiga i ABM-nätverket (arkiv-
bibliotek-museum) som är ett nätverk som syftar till att sprida kunskap och information
mellan de olika områdena. Nätverket träffas 3-4 gånger på år. Nedan visas en kort lista
över tillfällen som någon eller några ur personalen har deltagit i nätverk, kurser eller
sammankomster. Arkivchefen Elinor Magnérus har deltagit i remissarbete kring
arkivutredningen under våren 2020.
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Datum

28/1
31/1
12/2

20/2

3/3

9-11/3
12/3
18/3
4/5
29/5
11/6

18/9
4-5/10

21/9
23/9
28/10
30/10
12/11
25/11
4/12
10/12

Arrangör

Sveriges länsarkivarier
Kulturchefsnätverk, Västmanland
Region Västmanland

ABM

FEAM

Sveriges länsarkivarier
Industriarvsgruppen
Riksarkivet, Arkivens Dag
Sveriges länsarkivarier
Kulturchefsnätverk, Västmanland
FEAM

Kulturchefsnätverk, Västmanland
Arkivforum

Kulturarv Västmanland
Kulturchefsnätverk, Västmanland
Sveriges länsarkivarier
Jernkontoret
Kulturtinget Västmanland
Sala kommunstyrelse
Kulturchefsnätverk, Västmanland
Riksantikvarieämbetet, GDPR

Sak

Nätverk
Nätverk
Nätverk

Nätverk

Nätverk

Årsmöte
Möte
Möte
Möte
Möte
Årsmöte

Möte
Konferens

Release
Möte
Möte
Konferens
Konferens
Möte
Möte
Seminarium

Ort

Digitalt
Västerås
Västerås

Västerås

Arboga

Härnösand
Västerås
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt

Digitalt
Digitalt

Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt

Deltagare

Elinor Magnérus
Elinor Magnérus
Oscar Forsgren, Frida Nordin Kamph

Oscar Forsgren, Frida Nordin Kamph

Elinor Magnérus, Irene Artaeus

Elinor Magnérus
Elinor Magnérus
Linda Lamppu
Elinor Magnérus
Elinor Magnérus
Elinor Magnérus, Irene Artaeus

Elinor Magnérus
Oscar Forsgren, Linda Lamppu

Elinor Magnérus
Elinor Magnérus
Elinor Magnérus
Oscar Forsgren
Elinor Magnérus
Elinor Magnérus
Elinor Magnérus
Elinor Magnérus,
Oscar Forsgren
Linda Lamppu

Foto: Linda Lamppu
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Örebro-Västmanland Arkiv AB
Örebro-Västmanland Arkiv AB, vilket ägs 50/50 av Arkiv Västmanland respektive Arkiv -
Cent rum Öre bro län, bildades i december 2014. Syftet var att skapa ett stabilt
samarbete mellan ägarna, inte minst i Arkivcentrum Arboga och skapa nya
intäktsmöjligheter. Under 2020 har bolagets ekonomi varit stabil och inte heller detta år
behövde budgeterade aktieägartillskott tas i anspråk. I januari 2020 påbörjades en
utbyggnad av två nya arkivdepåer i huset på Köpingsvägen 12, på samma våningsplan
som arkivet redan finns på idag. Totalt finns nu tre klimatstyrda depåer samt en kalldepå
och utrymme för både arkivalier på hylla och på pall. Detta möjliggör att arkivet fortsatt
kan vara en attraktiv part att deponera sina handlingar hos. Expansionsutrymme finns
förutom kompetent personal. Under 2020 har Linda Lamppu från Arkiv Västmanland
bemannat lokalerna i Arboga varje vecka och övrig personal har förlagt timmar för
möten och arbete där regelbundet. 

 

Nybyggda depån
Foto: Linda Lamppu

Arkivleverans till ÖVA AB som ställs på plats 
av Oscar Forsgren och Linda Lamppu
Foto: Elinor Magnérus



Slutord
Arkiv Västmanland har klarat pandemiåret bra, även om pandemin har gjort att stora
delar av verksamheten och arbetssättet har förändrats. Personalen har, som så många
andra, arbetat en del hemifrån, men det mesta av arkivarbetet är svårt att utföra från
hemmet. Stora delar av den administrativa delen i arbetet har kunnat ske hemifrån men
forskarbesök och leveranser går inte att utföra annat än på plats. Vi är lyckosamma att
ha flera arbetsplatser, vilket har gjort att det varit möjligt att hitta olika alternativa
lösningar i det interna och externa arbetet. Även ett vanligt år arbetar vi i olika städer
runt om i Västmanland och att hålla avstånd känns nästan lite som vanligt. Vissa delar i
verksamheten har förstås ändrats. Styrelse-, AU- och personalmöten har skett digitalt.
Det har funnits utmaningar i detta till en början, men som alltid ger träning färdigheter.
När restriktionerna blev striktare under våren kände personalen att efterfrågningar
minskade, men att det efter sommaren märktes en uppgång igen. Det är i digitala
format som frågeställarna vill ha svaren levererade. Arkiv Västmanland har i så stor mån
som möjligt försökt att bistå med detta. Den digitala delen i verksamheten är under
utveckling och under året har ett projekt att digitalisera den populära skolväskan
påbörjats.
Pandemin har inte enbart skapat problem, utan även givit ett litet utrymme att ta tag i
vissa uppgifter som inte har varit prioriterade. Arkivets hyllor är väl genomgångna!

Arkiv Västmanland vill tacka alla fantastiska medlemmar och andra aktörer som vi har
varit i kontakt med under året 2020. Stort TACK! 

Vi vill även sända ett stort tack till våra bidragsgivare för det ekonomiska stödet som
hjälper verksamheten oerhört: Region Västmanland, samt länets kommuner. 
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ARKIV VÄSTMANLAND VILL TACKA ALLA
FANTASTISKA MEDLEMMAR OCH ANDRA

AKTÖRER SOM VI HAR VARIT I KONTAKT MED
UNDER ÅRET 2020. STORT TACK! 
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Vinslövs internationella bolag

Iréne Artæus, ordförande

Elsmarie Strömberg

Hans Almgren

Göran Sundström

 

Tola Jonsson

Torsten Eriksson

Cristina Thornell

Hans Olof Lundh

Sture Eriksson

Seppe Remes

Stig Wahlström

VÄSTMANLAND 2020



Bilen är en Gordini T24S, före starten av Le
Mans 24-timmarstävling den 22 juni 1957.

Hämtad ur Göran Kallbergs samling,
Stiftelsen Bertil Lindblads bil- och teknikhistoriska
samlingar.
Public Domain.


