
Nu är vi snart i mål med vårt jubileumsår och kan konstatera 
att vi känner oss väldigt nöjda. Syftet var att tydligare lyfta 
fram länets arkiv och vi har under året tagit flera viktiga steg 
i rätt riktning.
Sommarens radioserie slog mycket väl ut 
med nio inslag i Radio Kalmar. Spridning-
en blev bra, Från Vimmerby och Västervik 
i norr och ned till Vissefjärda i söder berät-
tades  fantastiska historier ur arkiven, både 
unga och äldre ”arkivarbetare” kom till tals 
och det lyckade samarbetet med radion 
kommer säkerligen att kunna utvecklas 
vidare. Just nu diskuterar KLAF en spännande fortsättning och nya 
program under 2011. Berättelserna på nätet finns fortfarande kvar och 
är väl värda att lyssna på,  gå till: http://sverigesradio.se/sida/grupp-
sida.aspx?programid=3101&grupp=11264

Utställningen
Den 23 oktober invigdes så vår stora 
utställning i Oskarshamns Kulturhus.

Invigningstalet hölls av Eva-Marie 
Sahlin, landsarkivarie vid landsarkivet i 
Vadstena. Fjorton arkiv från hela länet har 
samlats runt temat ”Samhällsklimat” och 
visar upp sig och sin verksamhet. Här ges 
prov på både äldre och samtidshistoria i en 
varierad och innehållsrik utställning som 
kommer att finnas på plats fram till till den 
8 januari 2011. Så har du inte sett den än så 
finns det gott om tid. 
Under november kan du också lyssna till intressanta föredrag som be-
lyser olika aspekter av arkiv, arkivarbete och forskning.

Lördag 20/11 kl. 12.00: ”Fredriksbergs herrgård – Oskarshamns bästa affär genom 
tiderna”. Måndag 22/11 kl. 19.00: ”En visa vill jag sjunga... & andra visor i 
Småländsk tradition”.  Lördag 27/11 kl. 10.30: Visning av utställningen.
Måndag 29/11 kl. 19.00: ”Arkiv till nytta och nöje – om arkivforskning och 
arkivpedagogik”.
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Jag heter Karin Lokrantz och kom-
mer ursprungligen från Västervik/
Almvik men har de senaste 15 åren 
varit bosatt i Stockholm. Jag har läst 
4 år vid Stockholms universitet med 
ämnen som konstvetenskap och ar-
keologi. År 2005 gick jag ut arkivkur-
sen i Uppsala och har sen 2006 arbetat 
som arkivarie vid olika institutioner 
och förvaltningar. 

Senast arbetade jag som arkivarie vid 
Tyresö kommun på Socialförvaltningen 
där jag främst rensade och gallrade per-
sonakter. Innan dess var jag projektan-
ställd som arkivarie vid Storstockholms 
brandförsvar där jag inventerade, ord-
nade och förtecknade arkivmaterial samt 
ansvarade för brandförsvarets arkivleve-
rans till Stockholms stadsarkiv.
Nu har jag flyttat till Mörtfors där jag bor 
i ett stort hus vid ån tillsammans med 
min sambo, hans hund och min katt. På 
min fritid tycker jag om att läsa böcker, 
träffa vänner och fixa med huset. 
Jag ser fram emot att träffa er och hop-
pas på ett bra samarbete i framtiden! Det 
ska bli roligt att träffa er och jag har som 
ambition att besöka arkiven så snart det 
bara går. 

Väl mött!
Karin Lokrantz
Länsarkivarie
Kalmar läns 
Arkivförbund

Vår nya
länsarkivarie 
presenterar sig

Vilket jubelår!


