
Det har varit en intensiv höst 

och vinter och arkivförbun-

det har haft en mängd olika 

projekt och åtaganden under 

året. 

 

I början på september gick 

länsarkivarien tillsammans 

med Kulturhuset vid Oskars-

hamns kommun med i Pri-

detåget!  Här nedan kan du 

läsa om varför. 

 

Arbetet med handlingspla-

nen för enskilda arkiv i Kal-

mar län forsätter. Projektet 

har blivit förlängt till den 30 

juni 2018. 

 

I år var det nationella tema 

för Arkivens dag ”Synd och 

skam” och det är ett brett 

ämne som berör. 15 arran-

görer i länet som visade upp 

sina verksamheter. Mer om 

2017 års Arkivens dag kan 

du läsa om på sid. 3.  

 

KLAF planerar att tillsam-

mans med Sydarkivera, 

starta upp ett arkivnätverk 

riktat till kommunarkivarier 

och andra personer som 

arbetar med arkiv på de 

myndigheter som finns i 

Kalmar län.  Dessa träffar 

kommer rikta in sig på de 

frågeställningar som speci-

fikt dyker upp när man arbe-

tar med myndighets– och 

kommunarkiv. Mer informat-

ion kommer under nästa år. 

 

Under oktober blev jag inbju-

den av Linnéuniversitetet att 

hålla en föreläsning om arkiv 

för studenter som läste  

Kulturarvsprogrammet. 

 

KLAF planerar en ny studie-

resa för sina medlemmar. 

Denna gång ska vi till Stock-

holm för att besöka Riksarki-

vet (bland annat)!  Studiere-

san planeras till september 

månad 2018. 

 

Även hos arkivförbundets 

medlemmar händer det sa-

ker. Sydarkivera har under 

sommaren flyttat sitt kontor 

från Växjö till Alvesta och den 

10 november var det stor 

invigning och visning av de 

nya lokalerna.  

 

Den 19 december träffades 

olika kulturorganisationer för 

Kulturbygget. Denna gång 

diskuterades könsroller och 

vad som följer i vågen av 

#metoo. På sid. 3 kan du 

läsa mer om mötet. 

 

 

 

Önskar Er en 

God Jul och ett 

riktigt Gott 

Nytt År! 

 

Med en önskan om en God Helg! 

  

KLAF goes Pride! 
KLAF:s länsarkivarie gick 

med i Prideparaden i Kalmar 

för att ta ställning för 

mänskliga rättigheter. Det 

handlar om rätten att få 

vara sig själv, att få älska 

vem man vill oavsett köns-

tillhörighet. 

Det handlar om att inte bli 

diskriminerad i samhället 

och att inte behöva utsättas 

för hot och våld! I  många 

länder förföljs människor 

systematisk på grund av sin 

sexuella läggning. I vissa 

länder är det med förenat 

med dödsstraff om en per-

son har en könstillhörighet 

som inte är normen.  

Ingen människa ska bli för-

följd och trakasserad på 

grund av detta!  

 

 Därför tar KLAF ställning för 

HBTQ och mänskliga rättig-

heter! 
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Arkivens dag i Kalmar län blev mycket uppmärksammat i både 

tidningar och radio. Det var temat ”Synd och skam” som helt 

klart rörde upp och berörde och rönte stor uppmärksamhet. 15 

föreningar, arkivinstitutioner och museer i Kalmar län hade 

öppet denna lördag i november. 

 

Länsarkivarien besökte Tjust släktforskarförening, Västerviks 

visarkiv och Psykiatriska museet i Västervik. Visarkivarie Mar-

cus Brännström hade satt ihop ett bildspel som visades i bak-

grunden när Visskolans elever hade sin konsert på samma 

tema.  

 

I Oskarshamn hade Biologiska museet öppet för visning och 

Folkrörelsearkivet för mellersta Kalmar län hade öppet hus 

kvällen innan i samband med Oskarshamns kulturnatt.  

 

Emmabodabygdens Arkivförening i Vissefjärda hade bland an-

nat en utställning om Kyrkebys bränneri och nykterhetsrörel-

sens föreningar. Emmabodabygdens Arkivförening slog besöks-

rekord i år med 110 besökare!  

 

Kalmar satsade på samarrangemang även i år och 5 arkivin-

stitutioner, föreningar och museer medverkande. Kalmar Folk-

rörelsearkiv bjöd på fika och berättade om sitt projekt ”Öppna 

arkiv” - ett samarbete mellan medlemmar i Kalmar Folkrörelse-

arkiv och studieförbund. Även Riksarkivet; landsarkivet 

Vadstena var på plats. Kalmar läns Hembygdsförbund och 

Ljungby hembygdsförening visade upp sin verksamheter. Slak-

teriarbetarnas museum visade en utställning man producerat i 

samband med Kalmar Folkrörelsearkivs projekt ”Öppna arkiv”. 

Även Waldorfskolan passade denna dag på att visa upp sin 

verksamhet.  

 

På Nybro stadsbibliotek visade Nybro kommunarkiv upp sin 

utställning ”Nybro—från köping till stad”.  

 

På Designarkivet i Pukeberg visade man skisser med temat 

”synd och skam ” med fokus på de 7 dödssynderna. 

 

I Borgholms kommun, Ölands museum; Himmelsberga kunde 

man bland annat få hjälp att söka i digitala arkiv t ex i dom 

böcker, kyrkoarkiv m.m. Under eftermiddagen berättades det 

om ”öländska kvinnoöden— verkliga  öden från domböcker. 

Teresia Clifford berättade om ett historiskt och gränsöverskri-

dande föredrag om ”Synd och skam genom tid och rum”. 

I slutet av november fick KLAF en fråga om länsarkivarien hade möjlighet 

att hjälpa till att ordna och förteckna arkiv i Kalmar län. Frågan kom från 

Centrum för Näringslivshistoria i Stockholm som har fått ett stort arkivupp-

drag på Södra Cell AB i Mönsterås (tidigare Mönsterås bruk).  

 

I början av december åkte länsarkivarien ut till det stora industriområdet 

utanför Mönsterås. I tre dagar ordnade och förtecknade hon delar av Söd-

ras äldre arkivmaterial tillsammans med två andra arkivarier från Stock-

holm.  

 

I början på 2018 är det åter igen dags för landsarkivarien att åka ut till 

Södra Cell och fortsätta med arbetet att ordna och förteckna delar av de-

ras arkiv.  

 

Södra i Mönsterås är det största massabruket inom koncernen Södra och 

bruket togs i drift 1958. Idag är bruket en av världens modernaste. Här 

tillverkas det årligen 750 000 ton pappersmassa. Huvudkontoret ligger i 

Växjö. För mer information om bru-

ket gå in på deras hemsida: 

https://www.sodra.com  

 

Loggor: Centrum för Näringslivshi-

storia och Södra Skogsägarna. 

Sida 2 

 

Synd och skam i arkiven 2017! 

Konsultuppdrag Södra i Mönsterås 

Bild: Selfie, länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson, 

KLAF 

Årgång: 2017, utgåva   2 

“Fånga läsarens intresse genom att placera en intressant mening eller ett 

citat från artikeln här.” 
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Karlsson från Länssty-

relsen arbetar som sak-

kunniga med jämställd-

hetsfrågor i Kalmar län. 

De utgick från fråge-

ställningen #metoo Vad 

har hänt—hur ska jag 

förstå? De arbetar med 

det övergripande målet: 

Kvinnor och män ska ha 

samma makt att forma 

samhället och sina egna 

liv. För att nå detta övergripande mål så 

arbetar man efter sex delmål. Det sjätte 

delmålet handlar om att mäns våld mot 

kvinnor ska upphöra.  Här diskuterades 

våld i nära relationer och vad som hän-

der när en persons (vanligtvis en kvinna) 

livsutrymme krymper och våldet i relat-

ionen normaliseras.  

 

Under eftermiddagen tog Ragnar Olsson 

från Linnéuniversitetet över och ledde 

samtalet utifrån frågeställningen 

#metoo, Okej, jag förstår—vad ska jag 

göra nu? Vi pratade om hur viktigt det är 

med systematiskt likaarbete i skolan. 

Kring dessa frågor. Här är delaktighet en 

Den 19 december träffades olika kultur-

organisationer för Kulturbygget i lands-

tingets regi, på Mönsterås bibliotek. Vi 

ville diskutera hur man i kulturvärlden i 

Kalmar län går vidare efter den flodvåg 

av vittnesmål från kvinnor som kommit 

fram de senaste månaderna under 

2017, i samband med #metoo.  

  

Vilka verktyg och vilken kunskap har vi 

när vi möter personer som utsatts för 

sexuella övergrepp, utifrån de yrkesroller 

vi har; som chefer, medarbetare och 

verksamhetsföreträdare? Finns det nå-

gon beredskap i våra organisationer? 

 

Dagen började med en teaterföreställ-

ning och samtal med Anna Ham-

marstedt från Ölands Dramatiska Teater 

som spelade pjäsen Popcorn och Rufs—

Allt om kärlek. Pjäsen handlar om kanin 

ett och kanin två, som blir kära. Pjäsen 

spelas i vanliga fall för förskoleelever 

och till elever i årskurs 2.  Bilden ovan är 

från föreställningen och visar Anna med 

kanin ett och två. 

 

Helen Nilsson och Elisabeth Edberg 

nyckel, att både barn, vuxna och ungdo-

mar ska vara med i arbetet.  

 

Min reflektion är, att det som händer nu 

i samband med #metoo är en milstolpe. 

Könsroller och strukturer luckras upp 

och förändras. Det kommer att vara en 

lång process—men vi har i alla fall bör-

jat. Det är mycket som nu har kommit 

upp till ytan. Nu vågar vi och andra att 

dra fram även detta i ljuset och prata 

om det. Det är stort. 

 

Karin Lokrantz Nilsson, länsarkivarie 

Kalmar läns Arkivförbund 

Kulturbygget; samtal om vad som följer i 

vågen av #metoo 

Telefon: 0491-880 32 
klaf@oskarshamn.se 

KLAF samordnar, utvecklar och utbildar arkivverk-

samheten i Kalmar län 

Kalmar la ns Arkivfo rbund a r en samarbetsorganisation fo r arkiv 

och arkivhantering i Kalmar la n. 

KLAF tillhandaha ller arkivkompetens och a r en resurs fo r arkiv-

institutioner och fo reningar i la net. 

KLAF a r en konsulterande och ra dgivande instans fo r lokala och 

regionala fo renings– och folkro relsearkiv, kommunarkiv samt 

a ven andra fo reningar i fra gor som ro r ordnande, fo rtecknande, 

bevarande och va rd av arkivmaterial.  

KLAF:s la nsarkivarie a r samordnare fo r Arkivens dag i Kalmar la n. 

KLAF tar inte emot arkivmaterial men ha nvisar till na rmaste arkiv-

institution i la net. 

 

- med tanke pa  arkiven! 

www.arkivkalmarlan.


