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Bild: Arbetsbänk Grafiska museet, 

fotograf: Karin Lokrantz Nilsson 

KLAF säger välkommen 

till Grafiska museet som 

blev ny medlem under 

året! 

Oskarshamns Grafiska 

museum är en ideell före-

ning som vill bevara och 

belysa det grafiska hant-

verket från slutet av 1800-

talet och fram till 1980-

talet. Man vill också visa 

den lokalhistoriska bety-

delsen som tidningar, 

tryckerier, bokbinderier, 

kuvert- och påstillverk-

ningen har haft i Oskars-

hamns kommun.  

Museet är öppet för all-

mänheten alla tisdagar 

mellan kl. 14.00-16.00 och 

KLAF välkomnar Grafiska museet i 

Oskarshamn som ny medlem! 

… och det är tid för re-

flektion och eftertanke.  

En stor del av året har 

länsarkivarien arbetat 

med att planera och 

samordna insamling av 

material till den nya 

informationsbroschyren 

om enskilda arkiv i Kal-

mar län. Broschyren är 

nu tryckt och klar och 

kan också hämtas digi-

talt på arkivförbundets 

hemsida.  

Arkivförbundet har fått 

en ny medlem som pre-

senteras i en artikel här 

nedan.  

Under året har KLAF 

haft fyra styrelsemöten 

och ett årsmöte och vi 

har två styrelsemöten 

inplanerade innan året 

är slut.  

Länsarkivarien har varit 

på Arkivens dagsmöte 

med regionala kontakt-

personer på Riksarkivet i 

Stockholm och medver-

kat på en e-

arkivkonferens i Upp-

sala som arrangerades 

av Föreningen Sveriges 

Länsarkivarier. Länsar-

kivarieföreningen har 

påbörjat en förstudie där 

man undersöker förut-

sättningarna för ett e-

arkiv för de enskilda 

arkiven i Sverige. Slut-

rapporten ska vara fär-

dig nu i höst.  

I år 

gick 

KLAF med i Oskars-

hamns första Prideparad 

någonsin. 

Arkivförbundets styrelse 

önskar alla läsare av 

nyhetsbrevet en fortsatt 

trevlig höst! 

 

/Karin Lokrantz Nilsson 

Länsarkivarie, Kalmar 

läns Arkivförbund 
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och företag tågade tillsammans på 

Oskarshamns gator. Fantastiskt! 

 

Kalmar läns Arkivförbund står upp 

för mänskliga rättigheter. Det hand-

lar om rätten att få vara sig själv, 

att älska vem man vill oavsett köns-

tillhörighet.  

 
Bild: Selfie KLAF:s länsarkivarie Karin Lokrantz 

Nilsson inför Oskarshamns Prideparad 2019 

Behöver Er förening hjälp att 

strukturera upp och få bättre 

ordning på ert arkiv?  

 

Kontakta Kalmar läns Arkivförbunds 

och boka in ett första möte med läns-

arkivarien. 

  

Tillsammans försöker vi hitta en lös-

ning 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 arkiv-

förbundets hemsida:  

www.arkivkalmarlan.nu eller kon-

takta länsarkivarien på e-postadress: 

klaf@oskarshamn.se.  

Första veckan i september arrangera-

des Kalmarsund Pride i hela länet 

med invigning i Oskarshamn den 2 

september.  

 

Den 6 september 2019 var en histo-

risk dag då Oskarshamns första Pri-

detåg någonsin, arrangerades av två 

privatpersoner.  

 

Vi i KLAF är stolta över att få ha va-

rit en del av detta Mellan 800– 1000 

personer från olika föreningar, skolor 

Broschyren ”Hitta ditt arkiv!  

Information om enskilda arkiv i 

Kalmar län”  

Arkivförbundet och de enskilda arki-

vens gemensamma informationsbro-

schyr om enskilda arkiv i Kalmar län 

finns ute nu! 

 Du ska kunna hämta din broschyr 

hos din närmaste arkivinstitution. 

Det finns också en digital version som 

på arkivförbundets hemsida. I bro-

schyren hittar du information om var 

någonstans i länet du kan lämna in 

arkiv och vilka uppgifter du kan hitta. 

I broschyren finns både folkrörelse– 

och föreningsarkiv, specialarkiv och 

kommunarkiv representerade, som 

bevarar föreningars arkiv för framti-

de

n.  

Äntligen! 

Nu är den här! 

Behöver ni hjälp med att strukturera upp ert arkiv? 

Kalmarsund Pride och Oskarshamns 

första Pridetåg! 
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Den 17 maj träffades Region Kalmar 

läns regionala nätverk för kommuner-

nas kulturchefer/sekreterare tillsam-

mans med verksamhetsledare och 

konsulenter för de regionala kulturor-

ganisationerna i Kalmar län.  

Denna gång  samlades man utanför 

Västervik i Hermanstorp för en guid-

ning i området. Resten av dagen var 

förlagd på Västerviks museum.  

Temat för dagen var ”Kulturarv att 

förvalta och att utveckla”.  

Förutom information från regionen 

var där även en föreläsning om läns-

styrelsen och kulturmiljöerna. Rockar-

kivet i Hultsfred höll ett föredrag om 

”Rock och pop som kulturarv” och Kal-

mar läns Hembygdsförbund berättade 

om deras satsning på barn och unga. 

Kalmar läns museum avslutade da-

gen med att prata om ”Migration ge-

nom tiderna ur ett länsperspektiv”. 

Bild 1: Guide vid 

Hermanstorp 

Västervik 2019 

Bild 2: Föreläsning 

vid Västerviks 

museum 2019 

 

 

 

 

Västerviks visarkiv! 

Hur var det att leva och bo på mental-

sjukhus och vad fanns det för olika 

behandlingar? Besök psykiatriska 

museet i Västervik för att veta mer! 

För mer information om Arkivens dags i Kalmar län, 

gå in på den nationella hemsidan 

www.arkivensdag.nu eller www.arkivkalmarlan.nu 

som är KLAF:s egna hemsida.  

Foto: Maskerad. Porträttfotografi. Anette Haag, 

Gökalund. 

 

Lördagen den 9 november är det dags 

för Arkivens dag där föreningar, ar-

kivinstitutioner, kommuner m.fl. har 

möjlighet att bjuda in allmänheten till 

öppet hus.  

Kanske hittar du gamla porträttfoto-

grafier eller en släkting långt tillbaka 

i tiden i arkivens olika register. Väl-

kommen till Torsås bibliotek! 

Vad finns det för spännande material 

på Arkivcentrum i Västervik?  

Vad sjöng 

man i stu-

gorna och 

finns det 

några 

sånger man 

inte längre 

sjunger och 

som man 

helst vill 

glömma? 

Kom till 

 

 

 

  

  Kalmar läns Arkivförbund 

I Kalmar läns Hembygdsförbunds 

tidskrift ”Stenmuren” Nr 3 2019, har 

KLAF med en annons och en kortare 

artikel skriven av länsarkivarie Karin 

Lokrantz Nilsson.  

Annonsen är en uppmaning till hem-

bygdsrörelsens föreningar om chansen 

att medverka på Arkivens dag den 9 

november med olika arrangemang.  

Artikeln handlar bland annat om den 

informationsbroschyr som KLAF till-

sammans med de enskilda arkiven 

skapade. Mer information om Arki-

vens dag finns på arkivförbundets 

hemsida: www.arkivkalmarlan.nu och 

Arkivens dags nationella hemsida: 

www.arkivensdag.nu. 

Kulturbygge i Västervik - Kulturarv att förvalta och att 

utveckla 

Gömt eller glömt? - nordiskt tema på Arkivens dag 2019 

KLAF medverkar i Kalmar läns Hembygdsförbunds 

tidskrift ”Stenmuren” 
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KLAF fortsätter att planera för 

nästa projekt med fokus på 

utbildning för arkivpersonal 

och föreningarnas styrelser. 



många exemplar av informationsbro-

schyren er förening vill ha.  

Ange även om det finns det några 

önskemål avseende specialkost då 

arkivförbundet kommer bjuda på för– 

och eftermiddagsfika.  

För anmälan till nätverksträffen be-

höver länsarkivarien ha in er anmä-

lan senast 9 oktober 2019.  

Anmälan skickar ni till länsarkivarie 

Karin Lokrantz Nilsson, e-post: 

karin.lokrantz@oskarshamn.se, tele-

fon: 0491-880 32. 

 

HOPPAS VI SES! 

VARMT VÄLKOMNA! 

 

Fotograf: Svenskt Rockarkiv 

Välkomna till nätverksträff på Rockarkivet! 

Den 15 oktober 2019 bjuder Kalmar 

läns Arkivförbund in de enskilda ar-

kivinstitutionerna i Kalmar län till en 

nätverksträff på Rockarkivet i 

Hultsfred. 

Vi kommer ha ”Drop in”-fika från kl. 

10.15 för att börja mötet kl. 10.30 då 

vi har en kortare presentation av del-

tagarna. Efter det kommer Rockarki-

vet presentera sin verksamhet och vi 

kommer få en guidad visning av loka-

lerna.  

Arkivförbundets länsarkivarie kom-

mer att presentera och distribuera ut 

informationsbroschyren ”Hitta ditt 

arkiv! Information om enskilda arkiv i 

Kalmar län.”  

Med hjälp av styrgruppen för pro-

jektet ”Handlingsplan för enskilda 

arkiv i Kalmar län”  kommer vi sedan 

att diskutera hur vi ska gå vidare med 

att utveckla våra arkiv.  

I samband med anmälan, ange hur 

KLAF samordnar, utvecklar och ut-

bildar arkivverksamheten i Kalmar 

län  
 
Kalmar läns Arkivförbund är en samarbetsorganisation för 

arkiv och arkivhantering i Kalmar län.  

 

KLAF tillhandahåller arkivkompetens och är en resurs för ar-

kiv-institutioner och föreningar i länet.  

 

KLAF är en konsulterande och rådgivande instans för lokala 

och regionala förenings– och folkrörelsearkiv, kommunarkiv 

samt även andra föreningar i frågor som rör ordnande, förteck-

nande, bevarande och vård av arkiv.  

 

KLAF:s länsarkivarie är regional samordnare för Arkivens dag 

i Kalmar län.  

 

KLAF tar inte emot arkivmaterial utan hänvisar till närmaste 

arkiv-institution i Kalmar län.  

Vi finns på 

Facebook! 

Kalmar läns Arkivförbund 

Box 705 

572 28 Oskarshamn 

Telefon: 0491-880 32 

E-post: klaf@oskarshamn.se 

K a l m a r  l ä n s  

A r k i v f ö r b u n d  


