
Kalmar läns arkivår 2010
Nästa år ger oss möjlighet att med gemensamma krafter lyfta 
arkiven i Kalmar län. Under året firar inte bara KLAF sitt 
10-årsjubileum, utan också Folkrörelsearkivet för Mellersta 
Kalmar län sitt 30-års- och Norra Kalmar läns Föreningsar-
kiv sitt 40-årsjubileum. 

Nästa år kommer att bli ett jubileumsår för arkiven i Kalmar län. Vårt arkiv-
förbund fyller 10 år. Samtidigt blir Folkrörelsearkivet för mellersta Kalmar 
län 30 år och Norra Kalmar läns föreningsarkiv firar 40-årsjubileum. För att 
högtidlighålla detta vill Kalmar läns Arkivförbund i samarbete med samtliga 
sina medlemsarkiv skapa en gemensam manifestation och i samarbete med 
länsmedia belysa våra arkivs stora betydelse och vilka möjligheter för såväl 
forskning som samhällsutveckling de ger.

Syftet är att i ett gemensamt arbete över hela regionen belysa arkivens innehåll 
och betydelse. Med gemensamt engagemang överbrygga geografiskt avstånd 
och skapa samverkan i praktisk handling. Att visa på nya samarbetsmetoder 
och skapa intresse för lokala arkiv samt belysa lokala och privata forskarin-
satser i regionen. Att erbjuda länets medborgare en intressant inblick i vår re-
gions historia så som den kan avspegla sig i arkivalierna och uttryckas genom 
arkivens och de lokala forskarnas arbete. Att i samarbete med lokalpress och 
annan media visa på nya samarbetsformer och nya vägar att nå en allt mer 
intresserad allmänhet.

Berättelsen i fokus
De deltagande arkiven väljer själva ut de berättelser de vill förmedla. Störst 
kunskaper om vilket material som kan tänkas passa och vad som är möjligt att 
leverera finns där. Arkiven fattar också egna beslut om antalet berättelser som 
kan produceras och samråder med KLAF om publiceringstillfällen och kon-
takt med lokala media. Här ges en fin möjlighet att lyfta lokala forskare och i 
samverkan med dem ta fram det nödvändiga materialet. 

Jubileumsutställning: Samhällsklimat
Parallellt med kampanjen ”Berättelsen i fokus” produceras en utställning, ge-
mensam för hela regionens arkivverksamhet. För ändamålet har Oskarshamns 
kommun välvilligt ställt den stora utställnings- och föreläsningslokalen Möj-
ligheternas rum i Oskarshamns kulturhus till vårt förfogande. Temat för ut-
ställningen kommer att vara Samhällsklimat och alla KLAF:s medlemsarkiv 
i länet, såväl offentliga som enskilda, kommer att erbjudas att medverka som 
utställare. 
Kalmar läns Arkivförbund är initiativtagare till utställningen och kommer att 
fungera som inspiratör, samordnare, bollplank och samarbetspartner i arbetet.

Nyhetsbrev
från KLAF

Nr 2
2009

Den 1 oktober beslöt Riksarkivet 
att bevilja 65.000 kronor till projek-
tet Tillgängliggörande av Storebro 
bruksarkiv. Kalmar läns Arkivför-
bund i samarbete med Vimmerby 
kommun och Stiftelsen brukskultur.

Bakgrunden till projektet är att det uni-
ka Storebro bruksarkiv, med handlingar 
bevarade ända från starten 1728, hota-
des att förstöras eller skingras, när med-
lemmarna i Stiftelsen Brukskultur, som 
hittills tagit hand om arkivet, började 
bli till åren. Därför inleddes förhand-
lingar med Vimmerby kommun om ett 
övertagande av materialet. 

Som ett led i processen med ansökan 
besöktes Storebro bruksarkiv av lands-
arkivarien i Vadstena, Eva Malmberg, 
som sammanfattade sin upplevelse av 
arkivet i Storebro:

”Omfattande arbeten har gjorts ideellt 
av Stiftelsen Brukskultur. För att göra 
det mycket värdefulla arkivet mer till-
gängligt krävs dels annan säker förva-
ring, dels samlad redovisning av ar-
kivbeståndet. Vimmerby kommun har 
förklarat sig redo att ta emot arkivet för 
förvaring och tillhandahållande. Förut-
sättning för detta är att arkivet är för-
tecknat i Visual Arkiv innan det över-
lämnas. Arkivförteckningen kommer 
därefter att läggas in i NAD och där-
med göras tillgänglig utåt för forskare. 
Landsarkivet uppfattar det som mycket 
angeläget att förteckningsarbetet slut-
förs och att arkivet blir tillgängligt för 
forskning.”
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