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enligt uppgift vara unge-

fär detsamma och plat-

sen är fortfarande Upp-

sala.  

För mer information, se 

www.arkivveckan.se.  

På grund av den rådande 

situationen med coro-

naviruset och restrekt-

ioner om möten med fler 

än 50 personer, är Arkiv-

veckan 12-14 maj 2020 i 

Uppsala inställd. I stäl-

let har man valt att 

skjuta på konferensen 

till 27-29 april nästkom-

mande år, 2021.  

Har du anmält dig till 

konferensen (samt bo-

ende) via Resia, får du 

dina pengar tillbaka.  

Anmälan till Arkivveck-

an nästa år beräknas 

starta någon gång i höst. 

Programmet kommer 

Arkivveckan (AVEC) inställd 

Det är oroliga tider vi 

lever i. Pandemin Covid-

19 (Corona) har lamsla-

git en hel värld och det 

känns smått overkligt. 

Men nu är påsken över 

och jag hoppas att du har 

haft en skön påsk, trots 

att den i år är lite speci-

ell.  

I skrivande stund arbe-

tar jag hemifrån och det 

är ju för väl att jag kan 

göra det. Jag är fortfa-

rande frisk men känner 

att det blir mer och mer 

obehagligt att åka kom-

munalt. 

Arkivförbundets årsmöte 

den 22 april, kommer att 

bli av. På grund av rå-

dande omständigheter 

blir det för första gången 

i en helt ny form, nämli-

gen som telefonkonfe-

rens. Man anmäler sig 

som vanligt till mig. 

Medlemmar, styrelsen 

och personer med andra 

poster i arkivförbundet 

har fått aktuell inform-

ation inför årsmötet.  

I slutet på februari an-

ordnade arkivförbundet 

tillsammans med Sveri-

ges Hembygdsförbund 

en arkivkurs för hem-

bygdsrörelsen i Kalmar 

län och Öland. Det var 

högt tryck på platserna 

och all fick inte möjlig-

heten att medverka 

denna gång. Du kan läsa 

mer om kursen på sid. 2. 

Föreningen Sveriges 

Länsarkivarier har haft 

ett Skypemöte och där 

togs frågan upp om hur 

den rådande pandemin 

påverkar våra medlem-

mar. Jag kommer att 

återkomma med en en-

kel enkät till KLAF:s 

medlemmar där möjlig-

heten finns att skriva 

ner era upplevelser som 

förening. Det kan vara 

bra för KLAF att veta 

hur detta påverkar era 

verksamheter. Läs mer 

om detta på sid 2.  

Till sist vill jag önska er 

alla en skön vår. För det 

är fortfarande vår. Det 

ändras inte, även om allt 

annat runt omkring oss 

gör det.  

Ta hand om varandra, 

håll avstånd och tvätta 

händerna! 

Karin Lokrantz Nilsson 

Kalmar läns Arkivför-

bund  

Kalmar läns Arkivförbund  

nyhetsbrev 

Inledning från länsarkivarien 

Särskilt intressanta artiklar: 

 Populär arkivutbildning 

för hembygdsrörelsen 

 Hur påverkar den på-

gående pandemin er verk-

samhet? 

 Regeringens arkivutred-

ning ute på remiss 

 Räddningsaktion Ljung-

dahls kuvertfabrik i Ny-

bro! 
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Behöver Er förening hjälp att strukturera upp och få bättre ordning på ert arkiv?  

 

Kontakta Kalmar läns Arkivförbund 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 eller kontakta länsarkivarien på e-postadress: 

klaf@oskarshamn.se.  

Behöver ni hjälp med att strukturera ert arkiv? 

Förutsättningarna har snabbt föränd-

rats för föreningslivet i Kalmar län. 

Med anledning av den nu rådande 

Coronapandemin kommer KLAF 

skicka ut ett upprop om insamling 

rörande hur pandemin påverkar våra 

medlemmars verksamheter.  

Restriktioner och rekommendationer 

om folksamlingar, fysiska möten och 

aktiviteter påverkar samhället och då 

även föreningslivets förutsättningar 

och möjligheter.  

Vi ber er berätta och beskriva. Era 

reflektioner och erfarenheter är vik-

tiga för oss. Tänk på att det är före-

ningen och organisationen som är 

perspektivet, inte personen eller in-

dividen.  

 

Uppgifterna skickas till KLAF via 

brev och e-post och det går att vara 

anonym om man föredrar det. 

 

Utskicket kommer skickas ut till våra 

medlemmar inom kort.  

 

 

Hur påverkar den 

pågående 

pandemin er 

verksamhet? Den 27 februari 2020 bjöd Kalmar 

läns Arkivförbund i samarbete med 

Sveriges Hembygdsförbund in hem-

bygdsföreningarna i Kalmar län och 

Öland till en arkivkurs i Oskars-

hamn.  

Kursen blev snabbt fulltecknad och 

det var många som inte fick någon 

plats eftersom det var begränsat 

antal platser.  

Arkivförbundets länsarkivarie var på 

plats och hälsade deltagarna väl-

komna och kursledare Yvonne Berg-

man guidade kursdeltagarna genom 

dagen med både teori och praktiska 

moment. 

Länsarkivarien delade ut informat-

ion från arkivförbundet och den in-

formationsbroschyr om enskilda ar-

kiv som producerades av arkivför-

bundet 2019.  

Deltagarna var nöjda med kursen 

och ett nytt datum bestämdes i höst 

för en ny arkivkurs för hembygdsrö-

relsen med Yvonne som kursledare 

och arkivförbundet som arrangör.  

Kalmar läns Arkivförbund ser fram 

emot ett fortsatt framtida samarbete 

med hembygdsrörelsen! 

Kalmar läns Hembygdsförbund och 

arkivförbundet återkommer med 

vidare besked.  

Väl mött i höst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar läns Arkivförbund 

Populär arkivutbildning för 

hembygdsrörelsen! 

Kalmar läns Arkivförbund  Sida 2 

”Vi ber er berätta och beskriva. 

Era reflektioner och 

erfarenheter är viktiga för oss”. 



 I februari fick arkivförbundet rege-

ringens arkivutredning ”Härifrån 

till evigheten – en långsiktlig ar-

kivpolitik för förvaltning och kul-

turarv”.  

 

Kalmar läns Arkivförbund är en av 

många remissinstanser och syn-

punkter ska skickas in till departe-

mentet senast 1 juni 2020.  

 

Nu vill KLAF ge medlemsarkiven 

chansen att komma med synpunkter 

på betänkandet och så sammanställer 

länsarkivarien era synpunkter och 

skickar in dem till Kulturdepartemen-

tet.  

 

Beroende på om ni är kommuner eller 

enskilda arkiv som svarar så 

finns det olika avsnitt som 

man kan fokusera på i betän-

kandet för det är närmare 700 

sidor att läsa.  

Arkivutredningens betän-

kande är indelat i olika av-

snitt. Ni väljer själva vilken/

vilka delar ni vill titta på bero-

ende på om ni är kommunar-

kiv eller enskilda arkivin-

stitutioner eller om ni vill läsa 

arkivutredningen i sin helhet. 

Arkivförbundet behöver få in 

era synpunkter på betän-

kandet senast 8 maj.  

 

 Den 7 maj 2020 kommer KLAF 

(förhoppningsvis) att träffa regionen 

för årligt verksamhetssamtal. På 

grund av den rådande pandemin med 

Covid-19 kan mötet komma att skju-

tas upp eller ske på distans.  

På dagordningen 

- Samtal om kulturplanens priorite-

rade områden. 

- Uppföljning arkivförbundets verk-

samhet under 2019 utifrån överens-

kommelsen med regionen.  

- Avstämning av verksamheten 2020 

med anledning av Covid-19 samt öns-

kemål om utveckling av verksamhet– 

och dialogsamtal.  

- Aktuellt från Region Kalmar län 

2020. På vilket sätt möter regionen 

upp verksamheten med anledning av 

Covid-19?   

Börja fundera redan nu på vad ni vill 

visa på Arkivens dag i höst.  

Hör av er till Kalmar läns Arkivför-

bunds länsarkivarie tillika regional 

samordnare för Arkivens dag i Kal-

mar län! 

Information för arrangörer i Kalmar 

län finns på arkivförbundets hemsida 

www.arkivkalmarlan.nu. 

För nationell information, gå in på 

www.arkivensdag.nu.  

Andra lördagen i november 2020, den 

14:e, är det dags för Arkivens dag.  

Årets tema är ”Svart på vitt” och 

temat fungerar som en inspiration, 

men är som tidigare frivilligt.  

Arkivinstitutioner, organisationer, 

hembygdsföreningar, museer, lokalhi-

storiska sällskap, bibliotek m.fl. är 

välkomna att skapa arrangemang och 

aktiviteter med syfte att lyfta och 

väcka intresse för vad som finns beva-

rat i arkiven.  Det enda kravet som  

 

finns är att arrangemanget ska vara 

gratis för besökarna.  

Regeringens arkivutredning ute på remiss 

Verksamhetssamtal med Region Kalmar län 

Välkommen till Arkivens dag 2020! 
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men nu fanns inte den möjlighet-

en och då får man vara glad att 

det finns andra instanser som vill 

ta hand om arkivet.  

Utöver materialet som kommer 

att bevaras på Nybro kommunar-

kiv, finns delar av arkivet på De-

signarkivet, Nybro Hembygdsför-

ening och på Nybro bibliotek.  

Inventeringslistor för arkivet 

kommer att upprättas så att hän-

visningar går att göra till respek-

tive del av arkivet.  

Vid inventeringen som gjordes, 

hittades handlingar från i stort sett 

hela 1900-talet. Ljungdahls kuvertfa-

brik var en stor och populär arbetsgi-

vare i Nybro och arkivet speglar den 

verksamhet som bedrevs.  

Kommunarkivet var här tvungna att 

göra ett urval eftersom man inte har 

möjlighet att ta emot hela arkivet.  

Räddningsaktion Ljungdahls kuvertfabrik i Nybro! 

Brevpapper Ljungdahls arkiv. Foto: Nybro kommun-

arkiv 

Är du intresserad av att veta mer om 

detta intressanta företagsarkiv? Kon-

takta Nybro kommunarkiv!  

Kontaktuppgifter till Nybro kommun-

arkiv finns på arkivförbundets hem-

sida: www.arkivkalmarlan.nu.  

Strax innan jul 2019 fick länsarkiva-

rien ett samtal från Nybro kommun-

arkiv som blivit tillfrågade om de 

hade möjlighet att ta emot Ljungdahls 

kuvertfabriks arkiv. Det var dessvärre 

bråttom då det helst skulle ske till 

årsskiftet. Både kommunarkivet och 

länsarkivarien insåg att det inte fanns 

någon möjlighet att hinna med detta 

innan årsskiftet.  

Länsarkivarien åkte till Nybro och 

tillsammans med Nybro kommuns 

personal försökte hon få en uppfatt-

ning om hur mycket och vilken typ av 

material det rörde sig om.  

Det visade sig att fler intressenter 

fanns som ville ta hand om valda de-

lar av Ljungdahl kuvertfabriks arkiv 

och det är på ett sätt bra (då bevaras 

det). Å andra sidan bryts provonisen 

upp och arkivet splittras.  

I de bästa av världar vill man behålla 

arkivet intakt, samlat på ett ställe 

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-

kivinstitutioner 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 

arkivinstitution i Kalmar län.  

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  


