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klar november 2019 och 

leds av Lars Ilshammar.  

För mer information, gå 

in på Statens offentliga 

utredningar Kulturde-

partementet. 

http://www.sou.gov.se/

arkivutredningen/  

I slutet av 2017 beslu-

tade regeringen om di-

rektiv för en ny arkivut-

redning.  

Syftet med utredningen 

är att säkerställa sam-

hällets tillgång till all-

männa handlingar både 

nu och i framtiden. Att 

dra upp riktlinjer för en 

hållbar och sammanhål-

len informationsförvalt-

ning i framtidens sam-

hälle är en av utredning-

ens viktigaste uppgifter. 

En stark arkivsektor är 

ytterst en demokrati-

fråga och viktig att 

värna om. 

Utredningen ska vara 

Statens arkivutredning 

… och en varm och lång 

sommar, går arkivför-

bundet nu in i något 

lugnare tempo. De flesta 

konferenser och möten 

är avklarade för året och 

julen står snart för dör-

ren. Vi tänder ljus, bakar 

lussebullar och kurar in 

oss i filten, kanske fram-

för en varm brasa i ka-

minen.  

Naturligtvis så fortsätter 

arbetet, trots att julen 

närmar sig med storm-

steg. Men vi kanske trots 

det, kan ta ett steg till-

baka och titta tillbaka på 

året som gått.  

Vi har hunnit med en 

del.  

Jag höll ett föredrag när 

Person– och Lokalhisto-

riskt Forskarcentrum i 

Oskarshamn höll öppet 

under Släktforskningens 

dag i januari. KLAF har 

anordnat tre nätverks-

träffar under 2018, en 

för de enskilda arkiven 

och två träffar för länets 

kommuner, då i samar-

bete med Sydarkivera.  

Arbetet med handlings-

planen för enskilda 

arkiv i Kalmar län har 

fortsatt kontinuerligt 

under hela året och kom-

mer fortsätta under 

nästa år.  

Jag ser fram emot att få 

veta mer om hur det var 

på Arkivens 

dag, för de arran-

görer som hade 

det. Tyvärr kunde 

jag denna gång 

inte själv med-

verka men ser 

fram emot att få 

läsa era rapporter 

från dagen!  

I slutet på no-

vember har vi två 

inspirations-

dagar för arkiv 

att se fram emot. 

Vill ni göra reklam för 

något evenemang, kurs 

eller liknande, är ni mer 

än välkomna att presen-

tera det i arkivförbun-

dets nyhetsbrev som 

utkommer två gånger om 

året. Hör av er till mig! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Karin Lokrantz Nilsson, 

länsarkivarie 

Nyhetsbrev från Kalmar 

läns Arkivförbund 
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Särskilt intressanta 

artiklar: 

 På sid. 2  

Inspirerande dagar om arkiv i 

Kalmar och Västervik! 

 På sid. 3  

KLAF:s populära studieresa 

till Stockholm! 

 På sid. 4  

Det fortsatta arbetet med 

handlingsplanen för enskilda 

arkiv i Kalmar län! 

Ka l m ar  l äns  
Ar k i v f ö r bund  

 26 november 

Årgång 2018: 2 



Behöver Ni hjälp att strukturera upp och få bättre ordning på 

ert arkiv?  

Kontakta Kalmar läns Arkivförbunds arkivarie och boka in ett första 

möte. 

Tillsammans försöker vi hitta en lösning och se över vad ni behöver hjälp 

med. Första mötet är alltid kostnadsfritt, därefter tillkommer en taxa för 

vidare konsultering. 

För mer information, gå in på arkivförbundets hemsida 

www.arkivkalmarlan.nu, under fliken Styrdokument. 

KLAF erbjuder arkivhjälp till medlemmar och allmänhet 

Den 7 november träffades 5 represen-

tanter från Emmaboda, Mönsterås, 

Hultsfred och Västerviks kommunar-

kiv. Mötet hölls i Kalmar läns Arkiv-

förbunds lokal i Oskarshamns kultur-

hus. Arrangörer för mötet var Kalmar 

läns Arkivförbund och kommunalför-

bundet Sydarkivera.  

Det märktes att behovet av att träffas 

och prata var stort, då tiden gick all-

deles för snabbt. Att arbeta som kom-

munarkivarie kan ibland vara väldigt 

ensamt och då är det extra viktigt att 

ha ett bra nätverk. 

Det bestämdes ett datum för nästa 

träff, den 6 februari 2019. Då kommer 

vi också hålla på lite längre än till 

klockan 12.00.  

Kalmar läns Arkivförbund skickar ut 

en inbjudan till länets kommunarkiv 

och aktuella myndigheter i början på 

nästa år. 

Nätverksträff för 

kommunarkivarier 

i Kalmar län 
Riksarkivet; landsarkivet i Vadstena 

i samarbete med regionala aktörer, 

bjuder in till två inspirerande dagar i 

arkivens tecken. Det blir fullspäck-

ade dagar som speglar arkivväsendet 

både nationellt och regionalt.  

Onsdagen den 28 november, kl. 

9.00 är Ni  välkomna till Kalmar 

läns museum.  

Riksarkivet kommer berätta om ”400 

år av arkiv” (i Kalmar län), presen-

tera årets släktbok 2018—Ätten Sten-

felt och om Nationella Arkivdataba-

sen (NAD). Andres Fröjmark, docent 

vid Linnéuniversitetet kommer be-

rätta om ”Äventyr i arkiven” och 

Christer Bergqvist och Roger Kaliff 

kommer berätta om projektet Öppna 

arkiv. Författare Fredrik Loberg 

avslutar med att berätta om sin 

nyutkomna bok ”Samhällsbyggarna”.  

Klockan 18.00 på Kalmar stads-

bibliotek berättar Katarina Ahlberg 

och Claes Westling från Riksarkivet 

om ”Släktforskning i Riksarkivet” 

Torsdagen den 29 november kl. 9.00 

är Ni välkomna till Västerviks mu-

seum.   

Riksarkivets programpunkter är de 

samma som i Kalmar. Olof Nimhed 

chef för Västerviks museum ska be-

rätta om ”Vår nytta av arkiv” och 

författaren och journalisten Eva Jo-

hansson berättar om ”Mycket mer än 

föreningar”. Dagen avslutas med ett 

föredrag av Eva Gustafsson från 

Stadsmuseet Näktergalen i Vim-

merby då hon ska berätta om ”Det 

gamla Vimmerby”. 

Dessa arrangemang kostar ingen-

ting. Det behövs heller ingen föran-

mälan, utan det är bara att komma. 

Varmt välkomna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar läns Arkivförbund 

 

 

 

Välkomna till inspirationsdagar 

om arkiv i Kalmar och Västervik! 
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Fotograf: Christer Bergqvist 

Hela rapporten kan du läsa här: http://

arkivkalmarlan.nu/tag/studieresa/ 

I slutet på september åkte ett 20-tal 

glada resenärer till Stockholm i 

KLAF:s regi för att bland annat be-

söka Riksarkivet i Marieberg och 

Stockholms stadsarkiv på Kungshol-

men, två mycket uppskattade studie-

besök.  

Riksarkivet har sedan 400 år tillbaka 

bevarat statens handlingar. I 400 år 

har de säkrat information, alltifrån 

medeltida pergamentsbrev till dagens 

digitala uppgifter. Då handlade det 

om kontroll och makt. Idag är arkiven 

till för alla – en nödvändig del av vår 

demokrati och vårt gemensamma kul-

turarv.  

I arkiven på Stockholms stadsarkiv 

kan man följa Stockholms invånare 

och stadens utveckling från medelti-

den fram till idag. Detta är möjligt 

tack vare arkiv från folkbokföring, 

byggnadsnämnd, domstolar, skolor, 

polis m.fl. arkiv.  

I Kungsklippans ur-

berg där magasinen 

ligger, finns mängder 

av historier, minnen 

och bilder om männi-

skors liv. Det är verkli-

gen speciellt och näst-

an vördnadsfullt att få 

se och uppleva arkiven 

i sin kontext. 

Bild: Stockholms stadsarkiv 

magasin med framtagna 

arkivhandlingar.  

ha ytterligare information om hur 

arkivförbundet hanterar personupp-

gifter. 

På KLAF:s hemsida finns en inform-

ationsfolder om Dataskyddsförord-

ningen.  

För mer information, gå in på 

www.dataskyddsförordningen.se  

 

I maj 2018 infördes Dataskyddsförord-

ningen som styr hantering och lagring 

av personuppgifter. Förordningen 

gäller alla 

EU-länder 

och ersät-

ter den 

svenska 

Personupp-

giftslagen 

(PuL).  

Kalmar läns Arkivförbund hanterar 

och lagrar personuppgifter i vårt med-

lemsregister (Visma), för fakturering 

av medlemsavgifter (Visma), kontakt-

uppgifter på KLAF:s hemsida, e-

postlistor och andra listor för t ex 

anmälan till kurser, studieresor m.m. 

De personuppgifter som registreras 

är: namn, adress, e-postadress och 

telefonnummer.  

Kontakta KLAF:s arkivarie om du vill 

Fotograf: Lotta Zaar, Östra Småland,  

Nyheterna 

I Kalmar län har 17 föreningar, biblio-

tek, museer och arkivinstitutioner 

haft öppet under Arkivens dag på 8 

orter/platser. På en del platserna har 

man valt att samarbeta.  

Aktuella arrangörer:  
Västervik - Psykiatriska museet, Tjust 

Släktforskarförening och Västerviks 

bibliotek.  

Oskarshamn - Biologiska museet.  

Torsås - Torsås bibliotek tillsammans 

med Kalmar läns Genealogiska förening. 

Nybro - Nybro kommunarkiv.  

Vissefjärda - Emmabodabygdens Arkiv-

förening.  

Öland - Ölands museum/Himmelsberga, 

Borgholms kommun och Lokala 

Naturvårdssatsningen. 

Kalmar - Kalmar Folkrörelsear-

kiv, Waldorfsskolan, Slakteriarbe-

tarnas museum i Kalmar, Social-

demokraterna, Uppfinnarna Kal-

marsund och Kalmar Markerplace. 
 

En rapport om Arkivens dag kan så 

småningom läsas på arkivförbundets 

hemsida www.arkivkalmarlan.nu.  

 

Bild: Arkivföreståndare Robert Reimby 

Kalmar Folkrörelsearkiv.  

Lyckad studieresan till Stockholm! 

KLAF och Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Arkivens dag — Fest och glädje i länets arkiv! 
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- att ta fram lämpliga utbildningar för 

styrelser, anställda och medlemmar 

Under dessa möten diskuterades 

också andra sätt att tillgängliggöra 

arkivens samlingar.  

Exempelvis kan arkivinstitutionen/

föreningen spela in en kortare film 

som läggs ut på Youtube, där man 

presenterar en företeelse eller histo-

risk händelse och koppla 

ihop den med ett doku-

ment.  

Ett annat sätt att synlig-

göra arkiven är att ha 

Gissa föremålet, Veckans 

föremål alternativ Gissa 

vilket dokumentet. 

Styrgruppen kommer att 

följa upp och utvärdera 

arkivens synpunkter på 

den föreslagna projekt-

planen. Parallellt med 

detta påbörjas arbetet 

Projekt: Handlingsplan enskilda arkiv Kalmar län 

med att söka bidrag för fortsatt arbete 

med en konkret projektplan. 

Styrgruppen återkommer med mer 

information om detta arbete. 

 

/Karin Lokrantz Nilsson, projektle-

dare  

 

Vid två tillfällen under hösten 2018 

träffades de enskilda arkiven och före-

ningarna för att diskutera det fort-

satta arbetet med handlingsplanen. 

Styrgruppen presenterade en konkret 

projektplan med ett antal förslag på 

aktiviteter och utbildningsinsatser.  

Utgångspunkten är att det ska vara 

kostnadsfritt för arkiven att delta. 

Insatsen blir den tid som avsätts för 

deltagande i utbildningar och andra 

aktiviteter.  

Under dessa möten utkristalliserade 

sig några önskemål. 

- att tillsammans med de enskilda 

arkiven producera en gemensam  

informationsbroschyr i analog och 

digital form 

 

- att utforma en digital plattform för 

de enskilda arkivens styrelser, an-

ställda samt allmänhet  

 

KLAF samordnar, utvecklar och utbildar arkiv-

verksamheten i Kalmar län 

Kalmar la ns Arkivfö rbund a r en samarbetsörganisatiön fö r arkiv öch 

arkivhantering i Kalmar la n. 

KLAF tillhandaha ller arkivkömpetens öch a r en resurs fö r arkiv-

institutiöner öch fö reningar i la net. 

KLAF a r en könsulterande öch ra dgivande instans fö r lökala öch 

regiönala fö renings– öch fölkrö relsearkiv, kömmunarkiv samt a ven 

andra fö reningar i fra gör söm rö r ördnande, fö rtecknande, beva-

rande öch va rd av arkiv.  

KLAF:s la nsarkivarie a r samördnare fö r Arkivens dag i Kalmar la n. 

KLAF tar inte emöt arkivmaterial utan ha nvisar till na rmaste arkiv-

institutiön i la net. 

Vi finns på 

Facebook! 

- med tanke på arkiven! 

Box 705 

572 OSKARSHAMN 

Telefon: 0491-880 32 

klaf@oskarshamn.se 

K a l ma r  l ä n s  
Ar k i v f ö rb u n d  


