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Arkivkurser 2022
E-arkivportalen
färdigställd –
testas under våren
Under hösten 2021 har en stor
del av arbetet hos Arkiv
Sörmland gått åt till att utveckla
det som vi slutligen kommit att

Vi siktar vi på att kunna erbjuda fysiska och
lärorika kurser inom arkiv den här våren.
Utöver den arkivpedagogik som vi erbjuder
kommer vi dessutom erbjuda nästa del av vår
skrivarkurs, där vi nu använder oss av egna
texter. Arkivkurserna är också tillbaka i vår: vi
erbjuder en kurs i traditionell arkivering samt
en kurs i e-arkivering.
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Vi har märkt av ett stort intresse finns för vår
nya satsning inom digitalt bevarande, och vi
hoppas kunna erbjuda kurser som inte bara
ger handfasta råd om hur man bäst använder
vår e-arkivportal, men också ger en djupare
förståelse varför vi väljer att bevara digitalt
men också varför det är så viktigt för dig som
arkivbildare och för historieskrivningen.
Arkivkurserna planera vi att hålla i april.
Anmäl till info@arkivsormland.se.

kalla för E-arkivportalen
(kallades tidigare för
Leveransmodulen och
Inleveransportalen).
I december gick vi i mål med
projektet, och står nu med en
färdig portal som är redo att
börja användas. Däremot
kommer vi inte släppa på
samtliga intressenter riktigt än,
eftersom vi fortfarande har en
hel del arbete kvar. Bland annat
behöver vi skriva en gedigen
användarmanual, planera
introduktionskurser till hur

Det händer hos Arkiv Sörmland
Under hösten har arbetet med Arkiv Sörmlands bok
färdigställts. Färska exemplar anlände från tryckeriet i
oktober och under Arkivens dag den 13 november
skedde den officiella lanseringen. Boken innehåller
berättelser ur sörmländska (enskilda) arkiv, bland
annat om Fredrikssons snickerifabrik i Katrineholm
och Folkets park i Nyköping.
Ett annat område där arbete pågår är inom arkivpedagogik. Vi kommer bland annat att i mars 2022
erbjuda lärarträffar tillsammans med Sörmlands
museum.
Under våren återupptas vår kommunsatsning med
fokus på Oxelösund. Där kommer även vårt årsmöte
att hållas den 24 mars kl. 18.00.

portalen ska användas, samt
tydliga och fördelaktiga avtal för
samtliga parter.
Kontakta gärna ansvarig earkivarie David Johansson på
david@arkivsormland.se för
mer information.

Arkivpriset 2022!

Fysiskt styrelsemöte

Känner du någon som stått för särskilda
insatser på det enskilda arkivområdet?
Nomineringarna till arkivpriset öppnar i
januari 2022, så vänta inte med att
nominera någon du tycker utmärkt sig på
området!

Trots att pandemin vägrar ge med sig så hade
Arkiv Sörmlands styrelse sitt första fysiska möte
på 1,5 år den 2 september. Det blev en
angenäm och lyckad dag där diskussioner fördes
kring e-arkivet och en framtida
arkivcentrumlösning.

Stängt under jul-nyår

Digitala möten är å ena sidan en smidig lösning
med tanke på omständigheterna, men det är
någonting helt unikt i att kunna träffas på plats.
Förhoppningen är att vi under 2022 ska kunna
ses allt mer.

Under jul och nyår har Arkiv Sörmland
stängt 22 december till och med 2 januari.
Vi är tillgängliga på telefon och e-post 3-5
januari, och har stängt 6-7 januari. Den 10
januari är vi tillbaka i normal regi igen.
Välkommen då!
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Bästa medlem och läsare!
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Inte trodde väl jag att vi i slutet av 2021 fortfarande skulle präglas så mycket av
coronapandemin! Nya varianter har uppstått och sprider smittan vidare. I mitt tycke
alltför många medborgare har avstått från att vaccinera sig. Jag förstår inte riktigt varför.
Enligt min mening har jag som medborgare en skyldighet att ta ett socialt ansvar för mig
och min omgivning. Det innefattar enligt mitt sätt att se att låta vaccinera sig mot
pandemin för att skydda min omgivning och mig själv samt få stopp på smittspridningen.
I samband med Arkivens dag så lanserades Arkiv Sörmlands bok ”Arkiv Sörmland – Dåtid
– Nutid – Framtid”. Boken fick ett bra genomslag i media och fina presentationer av
boken gjordes. Som av en händelse är bokens första artikel om pandemin som bröt ut
2018 – Spanska sjukan, Under åren 1918 – 1920 beräknas 30 000 svenskar ha avlidit,
Många av dem i åldrarna 20 – 40 år. Min Pappa, som var född 1911, berättade för mig att
han haft spanska sjukan men mig veterligt inga bestående men. För många familjer blev
följderna säkerligen mycket svåra. Det var en annan tid med andra förutsättningar än
dagens.
Arbetet med Enskilt e-arkiv har fortsatt under året och vid dess slut har vi fått en portal
på plats. Den kommer att lanseras under nästa år. Vi behöver ta fram manualer mm så att
vi, föreningar och företag kan bevara digitala handlingar, foton mm. Du kommer att
upptäcka mera om e-arkiv under 2022. Vi har här ett samarbete med våra systerarkiv i
Uppsala och Västernorrland. Vi har fått ovärderligt ekonomiskt stöd från Kulturrådet och
Region Sörmland för att genomföra arbetet.
Årsmötet, styrelsesammanträden och AU-sammanträden har också under 2021
genomförts digitalt med något undantag för AU. Det fungerar trots allt att genomföra
dem så, men visst saknas de personliga mötena där umgänget blir personligare och
livfullare. Årsmötet kommer att äga rum den 24 mars i Oxelösund. Vi hoppas att det ska
kunna genomföras på ett traditionellt sätt.
Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete under året inte minst med tanke på de
förutsättningar som rått. Vi stänger arkivet under tiden 23 december – 3 januari och den
7 januari. Det kan god tid till återhämtning för att med förnyade krafter gå in i 2022.
Till sist så vill jag önska dig en riktigt

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
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