Arket
E-arkivportalen
testkörs för fullt
Sedan ett antal år har Arkiv
Sörmland erhållit stöd från
Statens kulturråd och Region
Sörmland för skapandet av en
leveransmodul för att förenkla
inlämning för e-arkivering för
våra medlemmar.
Denna leveransmodul, som fått
namnet E-arkivportalen, har
tagits fram i samarbete med
ArkivIT. Vid nyår fanns en testversion klar.
I E-arkivportalens testmiljö har vi
sedan dess testkört funktionalitet och användbarhet tillsammans med några av våra medlemsföreningar. Det arbetet har
resulterat i en rad förändringar
som gjort portalen mer användarvänlig. En målsättning är att
kunna övergå från testmiljö till
skarpt läge efter semestrarna.
Arbetet med E-arkivportalen
leds sedan hösten 2021 av vår
e-arkivarie David Johansson.
Vid sidan av att leda testkörningarna i portalen har David
Johansson även arbetat fram en
handledning för E-arkivportalen.
Den är tänkt att underlätta för
våra medlemsföreningar vid användning av portalen.

E-arkivarie David Johansson förevisar handledningen. Foto: H. Karlsson.
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Första steget mot ett
e-arkivcentrum!
Den 20 juni 2022 hölls konstituerande möte för
nya ideella föreningen Enskilda e-arkivet vars
ändamål är att inom enskild arkivsektor på
länsnivå fungera som ett utvecklingscentrum
för e-arkivering.
Grundarna bakom föreningen är Arkiv Sörmland, Folkrörelsearkivet för Uppsala län och
Föreningsarkivet Västernorrland.
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I och med bildandet har vi tagit ett första
formellt steg mot skapandet av ett e-arkivcentrum. I styrelsen för föreningen finns representanter för de tre grundarna. Tanken är
att under hösten rekrytera en e-arkivchef
med ansvar för utvecklingsarbetet.
Tack vare det verksamhetsstöd om 1,3 miljoner kronor som vi tre länsarkiv beviljats
från region och kulturråd kan vi nu ta detta
steg för att skapa en stabilare grund för vårt
arbete med digitalt långtidsbevarande.

Aktuellt hos Arkiv Sörmland
Under våren har Arkiv Sörmland inlett ett
digitiseringsprojekt med syfte att göra spännande arkivmaterial digitalt tillgängligt. Först
ut är Mått-Johanssons dagböcker som i samverkan med arkivägaren Hexagon nu kommer
att skannas, transkriberas och göras digitalt
åtkomliga via vårt e-arkiv.

I april hölls för första gången vår helt nya earkivkurs med fokus på E-arkivportalen för
medlemmar som vill komma igång med att
leverera för e-arkivering. Intresset var stort.
Kursen återkommer i höst, då också med en
steg 2-kurs med fördjupning. Kursdatum för
hösten är klara, se nästa sida. Tveka inte att
kontakta oss med din anmälan.
Våren 2022 har Arkiv Sörmland haft fokus på
Oxelösund. Under hösten blir det Kommunfokus Nyköping. Vi kommer då bland annat
att leverera förtecknade föreningsarkiv till
Stadsarkivet, arrangera Arkivens dag och i
samverkan med lokala arkivkollegor ordna en
arkivträff för föreningar.

Info från årsstämman

Sommarstängt

Arkiv Sörmland höll årsstämma den 24 mars
på Stiftsgården Stjärnholm, Oxelösund. Vid
mötet återvaldes Ulla-Britt Larsson som ordförande i Arkiv Sörmland. Nya i styrelsen blev
Kaj Eriksson och Carl Kling Gedda. Nyvald
revisor blev Anders Thim, Thim Revision, med
revisorssuppleant från samma firma. Ny i valberedningen är Eva Andersson.

Under sommaren har vi semesterstängt 4 juli
till 5 augusti. Vi öppnar igen måndagen den
8 augusti. Välkommen då!

Vid mötet utdelades Årets Arkivpris 2022
som gick till Oxelösunds hembygdsförening
för deras föredömliga arbete med att bevara
och tillgängliggöra enskilda arkiv från södra
länet, inte minst genom sitt spännande lotsarkiv i Gamla Oxelösund. Grattis säger vi!

Trevlig sommar önskar Arkiv Sörmland.

Utdelning av Årets Arkivpris 2022 till Arne Gustavsson,
Oxelösunds hembygdsförening. Foto: A-S von Celsing.
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Bästa medlem och läsare!
Inte trodde väl jag att covid-19 fortfarande skulle härja i landet. De vaccineringar
som gjorts har ändå medverkat till att människor som regel blir mindre sjuka.
Första kända fallet var vid årsskiftet 2019/2020 i Kina. Det är inte utan att man
undrar hur länge världen ska plågas av det här viruset?
Det jag gläds åt är att vi numera ändå kan träffas fysiskt vid våra styrelsesammanträden. Det blir mera glädjefyllt och intressant med de personliga mötena. Det
är inte lika upplyftande att sitta och titta på en bildskärm och i bästa fall kunna se
alla deltagare. I vissa system som används ser man några stycken och andra syns
bara med initialerna i en ring. Vissa mindre möten, t ex arbetsutskottet genomförs
som regel digitalt och de fungerar bra.
Den digitala världen har gjort sitt intåg också i arkivarbetet. Arkiv Sörmland, Folkrörelsearkivet i Uppsala län och Föreningsarkivet Västernorrland har nått fram till
ett mål. Den 20 juni bildades föreningen EEA – Enskilda e-arkivet. Bildandet har
föregåtts av en förstudie för arkivcentrumbildning och där en konsult anlitats. En
interimsstyrelse har framtagit förslag på stadgar för den nya föreningen. Arkivcheferna har arbetat med förslag till ekonomi, verksamhetsplan, mm. Styrelse för
den nybildade föreningen består av:
Ordförande Maths Isacson, Folkrörelsearkivet i Uppsala län - vice ordförande UllaBritt Larsson, Arkiv Sörmland - kassör Annika Bergsland, Arkiv Sörmland - sekreterare Anna Andersson, Föreningsarkivet Västernorrland - ledamöter Rodney
Engström, Föreningsarkivet Västernorrland och Per Agius, Folkrörelsearkivet i
Uppsala län. Övriga funktionärer kommer också från de tre länsarkivens styrelser.
I augusti kommer styrelsearbetet att påbörjas. Då ska bl a beskrivning för en tjänst
som ska leda det praktiska arbetet EEA att tas fram samt rekrytera innehavare
under hösten. Styrelsen kommer att ha en hektisk höst för att komma igång med
verksamheten i det nybildade e-arkivet.
För Arkiv Sörmlands del har vi inför hösten olika utbildningar och andra arrangemang och evenemang som vi deltar i. Fokus under hösten kommer att vara Nyköpings kommun. Mera information kommer längre fram.
Jag upplever att 2022 innebär en vändpunkt på olika sätt: covid-19-pandemin, Earkivlösningen, fokus på Nyköping, arkivutbildningar, mm. Inte minst viktigt att vi
återigen kan ha de personliga mötena!
EN AVKOPPLANDE OCH FIN SOMMAR ÖNSKAR JAG DIG OCH DINA
NÄRMASTE!
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