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Wegelius.  Naturligtvis är det Mört-

forsdagen och ankrace vi 

pratar om!  

Varje sommar arrange-

rar Mörtfors samhällsfö-

rening Mörforsdagen och 

i år fyller evenemanget 

10 år, igen!   

KLAF medverkade i år 

för första gången och 

sponsrade Mörtforsda-

gen genom inköpt en s.k. 

företagsanka. Denna 

anka tillsammans med 

en massa andra plastan-

kor åkte nerför forsen, 

genom ett vattenfall och 

över stockar och sten.  

Fina konstverk kan vin-

nas av Christina Lok-

rantz, Erik Heybroek, 

Lena Sjöberg och Jakob 

Hoppas ni alla har det 

bra och njuter av ljumma 

sommarnätter och sköna 

bad.  

Det är flera arrange-

mang som går av stapeln 

under hösten. Länsarki-

varien åker till förbere-

dande Arkivens dagsmö-

te i Stockholm i början 

på september.  

Lördagen den 14 novem-

ber—2:a lördagen no-

vember månad är det 

åter igen dags för Arki-

vens dag. Årets tema är 

Gränslöst. Som ni vet är 

jag länssamordnare för 

Arkivens dag i Kalmar 

län och det är till mig ni 

anmäler om ni vill med-

verka i år. Jag återkom-

mer med information 

under augusti. 

Mer information om 

årets arkivens dag finns 

på vår hemsida: 

www.arkivkalmarlan.nu.  

Kalmar läns Arkivför-

bund tillsammans med 

Folkrörelsernas Arkivför-

bund (FA) och Kalmar 

folkrörelsearkiv fått frå-

gan om vi under hösten 

vill arrangera och plane-

ra en stor arkivkonfe-

rens i Kalmar med fokus 

på samarbeten i norden. 

Vi håller som bäst på att 

arbeta fram ett program 

och göra en budget.  

Under hösten ska arkiv-

förbundet arrangera den 

andra nätverksträffen 

för sina medlemsarkiv. I 

våras var vi på Väster-

viks museum på Kul-

backen. I år kanske vi 

ska vara någon helt an-

nanstans i vårt avlånga 

län?  

Hör av er till mig om ni 

tillsammans med KLAF 

vill stå som värd för des-

sa träffar! 

Är det något ni behöver 

hjälp med eller stöttning 

i er verksamhet, så finns 

jag här. Ni kan alltid nå 

mig—via telefon eller 

mejl.  

Med vänlig hälsning 

Karin Lokrantz Nilsson, 

länsarkivarie 

Foto: Styrelsearbete med 

bl.a. ordf. Lis Lyrbo, läns-

arkivarie Karin  

Lokrantz Nilsson och vice 

ordf. Åke Ring. Fotograf: 

Christer Bergqvist 
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Länsarkivariens inledning 

Särskilt intressanta artik-

lar: 

Inledning - kort samman-

fattning av hösten 2015 

KLAF sponsrar Mörtfors-

dagen genom inköpt 

plastanka. 

KLAF i Oskarshamns 

stadshus 

Nätverksträff  Västerviks 

museum, Kulbacken 
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Västervik! 
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Årgång 2015, utgåva 1 

Kalmar läns Arkivförbund i  

Mörtfors! 

Foto: Mörtfors kvarn 2015. 

Fotograf: Karin Lokrantz 

Nilsson 



Den 25 maj 2015 invigdes Västerviks nya Arkivcentrum vid Norra vägen 9 i Väs-

tervik. I dessa nyrenoverade lokaler huserar tre arkivinstitutioner: Norra Kalmar 

läns Föreningsarkiv, Västerviks kommunarkiv och Västerviks museums arkiv, 

alla medlemmar i Kalmar läns Arkivförbund.  

Kl 12.15 invigdes de nya arkivlokalerna under pompa och ståt då bland annat 

visarkivarie Marcus Brännström presenterade och överräckte en plakett med en 

egenkomponerad text. Efter invigning bjöds det på mat och dryck då Marcus 

Brännström underhöll med visor från Småland.  

Både Kalmar läns Arkivförbund och Riksarkivet, landsarkivet i Vadstena medver-

kade under invigningen.  

 

Foto: från invigningen av Västerviks Arkivcentrum 25 maj 2015, Norra vägen 9. På 

bilden syns bland andra visarkivarie Marcus Brännström, Kent Berg, Anki Heimonen 

och Christer Lund från Västerviks kommun. Fotograf: Karin Lokrantz Nilsson 

 

Invigning av nytt Arkivcentrum i Västervik! 

Den andra juni 2015 var det dags för 

arkivförbundets första nätverksträff 

för medlemsarkiven i länet. Denna 

gång var Västerviks museum och Olof 

Nimhed värd tillsammans med arkiv-

förbundets länsarkivarie Karin Lok-

rantz Nilsson. 7 arkivinstitutioner och 

14 personer träffades denna dag. 

KLAF bjöd på fika och länsarkivarien 

inledde dagen med information. Där-

efter: laget runt—rapporter från arki-

ven, då de medverkande själva har 

möjlighet att ta upp aktuella ämnen 

och frågor.  

Länsarkivarien informerade om arkiv-

förbundets handlingsplan för tillgäng-

lighet som antogs av arkivförbundets 

styrelse i början av 2015. Både verk-

samhetsplan 2015-2016 och hand-

lingsplan för tillgänglighet 2015-2016, 

finns att läsa på KLAF:s hemsida.  

Under eftermiddagen informerades de 

medverkande 

om vad som 

gäller inför Ar-

kivens dag. 

Foto: Olof Nim-

hed visar Väster-

viks museum. 

Fotograf: Karin 

Lokrantz Nilsson 

Nätverksträff på 

Västerviks 

museum 
Två dagar i veckan och fram till års-

skiftet 2016, har länsarkivarien sin 

arbetsplats även i Oskarshamns 

stadshus.  

Länsarkivariens arbetsuppgifter i 

stadshuset är bland annat att stötta 

både stadsarkivet och kommunens 

förvaltningar med tillsyn av arkiv-

funktionen, utformande av rutiner 

kring arkivhantering, arbete och 

översyn av Oskarshamns centralar-

kiv/stadsarkiv samt förberedelse för 

framtida e-arkiv.  

En arkivgrupp har upprättats av 

stadsarkivarie Thomas Gren med 

representanter från de olika förvalt-

ningarna. Bakgrunden till att grup-

pen upprättats är att kommunen sen 

några år tillbaka börjat se över sin 

arkivfunktion på allvar.  

Karin har redan varit i kontakt med 

flera förvaltningar i Oskarshamns 

kommun för att stötta och hjälpa 

dem i sitt arbete med att skapa en 

ännu bättre fungerande arkivfunk-

tion.  

Självklart går det under denna tid 

att nå länsarkivarien via både tele-

fon och mejl.  

Under 3 sommarveckor ansvarade 

länsarkivarien också för två av 

Oskarshamns kommuns  

feriearbetare, då de arbeta i stadshu-

sets arkiv. 

 

Kalmar läns Arkivförbund i 

Oskarshamns stadshus 

Nyhetsbrev från KLAF Sida 2 

Foto: Oskarshamns stadshus 2015. 

Fotograf: Karin Lokrantz Nilsson 

Kontaktuppgifter: 

Kalmar läns Arkivförbund 

Box 705 

572 28 OSKARSHAMN 

Tel: 0491-880 32 

E-post: klaf@oskarshamn.se, 

karin.lokrantz@oskarshamn.se 

www.arkivkalmarlan.nu  


