
Kalmar läns arkivår 2010
Nu är vi i full gång med att fira Kalmar läns Arkivår! 
Den 21 juni kl 11.03 inledde vår länsarkivarie, 
Martin Lundgren, Arkivskatter – en länsomfattande radiose-
rie i P4 Kalmar! 

Under sommaren kommer vi att på måndagsförmiddagarna få ta
del av spännande berättelser ur olika arkiv runt om i länet. Hittills
har Visarkivet i Västervik delgivit oss historien om en ryslig
visa (den 28/6) och från Vimmerby kommunarkiv kom berättelsen
om Skogs-Sara den 5 juli. Flerohopps glasbruks roll i atomforskningen 
belystes av Nybro kommunarkiv den 12/7. Missa inte kommande 
inslag om Sveriges första varmluftsballong, Fredriksbergs herrgårds 
betydelse för Oskarshamns stad, idrottens villkor på landsbygden un-
der första hälften av 1900-talet, Mörekonflikten och mycket mer.
 Bänka er framför radion varje måndag kl 11.30 (med undantag 
av veckorna 29 och 30 då Kalmar samsänder med Växjö) eller 
lyssna i efterhand på http://sverigesradio.se/sida/sandningsarkiv.
aspx?programid=51 . På Sveriges radios hemsida ligger också 
alla berättelserna inlästa i sin helhet: http://sverigesradio.se/sida/
gruppsida.aspx?programid=3101&grupp=11264.

Nästa stora programpunkt under Arkivåret 
är en omfattande arkivutställning i Os-
karshamn vilken öppnas den 23 oktober 
2010 och blir kvar ända till den 7 januari 
2011. Över hälften av arkivförbundets 20 
medlemsarkiv är med och visar delar ur 
sina samlingar på temat Samhällsklimat i 
Möjligheternas rum i Oskarshamns 
Kulturhus. Förhoppningen är att dess-
utom erbjuda intressanta aktiviteter, som 
t.ex. föreläsningar, workshops och musik, 
i lokalen under utställningstiden. Håll 
utkik på KLAF:s hemsida, http://www.ar-
kivkalmarlan.nu/, efter vad som händer!
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Redan i slutet av 2009 inleddes pro-
jektet som syftar till att tillgänglig-
göra Storebro bruks arkiv. 

Nu finns en stor del av arkivförteck-
ningen i digital form, men mycket 
återstår ännu att göra. Under våren har 
arbetet stannat upp p.g.a. att en stor 
del av länsarkivariens tjänster sålts till 
Kalmar kommunarkiv under 16 veckor 
(detta för att dra in välbehövliga pengar 
till arkivförbundet). Planen är dock att 
lägga stor energi på Storebroprojektet 
under hösten för att i slutet av året ha 
en heltäckande digital förteckning över 
arkivet, vilken sedan enkelt kan till-
gängliggöras på nätet.

Bruksarkiv 
Storebro

Gå in på Svallertorgets hemsida, Sveri-
ges Radio Kalmar och läs och lyssna på 
länets arkivberättelser.




