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 Räpplinge Hembygds-

förening bildades 1974  

och är en av de yngsta 

hembygdsföreningarna på 

Öland. 

 

Föreningen äger  

Räpplinge-gården som är 

deras hembygdsgård 

och fem väderkvarnar. 

De har också  

en samling äldre 

jordbruksredskap, 

samt bild- och 

dokumentarkiv. 

 
Foto: Räpplinge hem-

bygdsgård. Fotograf: 

Anita Jonasson 2012 

 

Ny medlem!  

Räpplinge Hembygdsförening! 

”Allt för Sverige”,  

”Det sitter i väggarna”, 

”Svenska drottningar”  

är några i raden av  

populära svenska serier 

som blivit möjliga tack 

vare väl bevarade arkiv! 

 

Behovet av ”real news” 

är större än någonsin.  

Ni som engagerar er  

i arkiven i Kalmar län 

gör ett viktigt arbete  

för att ta vara på  

källmaterial  

och göra det tillgängligt. 

 

Det finns många  

utmaningar och vi i 

KLAF har till uppgift att 

stödja och hjälpa er. Vi 

har höga ambitioner  

och har flera  

utvecklingsprojekt  

på gång.  

 

 

 

Vi hoppas att  

ni anställda och  

förtroendevalda vill 

delta och förkovra er i de  

utbildningar,  

föreläsningar och  

studieresor vi erbjuder. 

Varmt välkomna att läsa 

om alla de möjligheter 

KLAF erbjuder  

för att arkiven  

ska fortsätta utvecklas 

och bli tillgängliga  

för alla. 

 

Lis Lyrbo, ordförande 

KLAF 
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Kalmar läns Arkivförbund hälsar Pia Malmberg Kronvall välkommen! 

 

Pia började sin anställning som administratör i mitten av september 2021 

och ska täcka upp för länsarkivarien under hennes sjukskrivning. 

 

Pia är utbildad bibliotekarie, har under flera år arbetat på  

Oskarshamns stadsbibliotek och även med flera stora projekt  

både på kommunal och regional nivå.  

Pia bor i Oskarshamn men är uppvuxen i Vissefjärda. 

Behöver du komma i kontakt med Pia når du henne via mejl  

piaklaf@outlook.com   

KLAF välkomnar ny medarbetare! 

Vi är säkert många som längtar  

till att kunna få berätta om och visa  

arkivens skatter för allmänheten.  

Corona och restriktioner gör  

att vi behöver komma på nya sätt.  

 

Ett sådant kan vara att göra podcast, 

typ som egna, enklare radioprogram.  

 

Du kan lyssna på och inspireras av 

Riksarkivets poddar  

– bland annat om Predikare-Lena  

 som har bakgrund i norra Kalmar län 

- via https://riksarkivet.se/

dokumenten-berattar . 

 

För att göra en egen podd  

kan du välja hur enkel  

eller avancerad teknik och utrustning 

din förening ska satsa på.  

 

Det finns appar att ladda ner  

till mobiltelefon och surfplattor  

som start för att testa.  

 

Vad sägs om att börja  

med att göra en podd om hus  

och minnesmärken  

som folk kan lyssna på  

medan de tar en promenad i området?  

Poddar—ett sätt 

att dela historien 

Projektet ”Utveckling för enskilda 

arkiv” är i gång  

och marknadsföringsutbildningen är 

avklarad med mycket nöjda delta-

gare. Det är väldigt roligt  

att nu kunna se de olika  

marknadsföringsplanerna  

som nu börjar ta form  

efter marknadsföringsutbildningen,  

 

Vilken kraft och potential som finns i 

era föreningar!  

 

Även filmkursen är avklarad med 

Krister Wallman som kursledare,  

en riktigt bra och rolig utbildning 

som vi hoppas att ännu fler vill gå, 

Därför planerar vi att köra  

en ytterligare omgång under året.  

Håll utkik efter filmkursen!  

 

Tyvärr så har vi tvingats att köra 

de flesta utbildningstillfällena digi-

talt, men vi hoppas innerligt att vi 

snart ska kunna ses fysiskt igen.  

 

Vi har också utökat projektplanen 

med en utbildning/föreläsning  

kring tillgänglighet.  

Där hoppas vi kunna erbjuda  

någon riktigt intressant föreläsare, 

mer information kommer så snart 

vi har upplägget klart.  

 

Nästa kurs som är på gång är  

styrelseutbildningen som kommer  

att köra i gång i april 2022.  

 

 

Inbjudan till kursen kommer snart  

så håll koll i era mailboxar! 

 

Har ni några tankar och funderingar 

kring projektet, tveka inte att höra 

av er till projektledaren.  

 

Magnus Larsson 

Projektledare  

KLAF  

 

 

 

Första kurserna avklarade! 
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”Det finns appar att ladda ner 

till mobiltelefon och surfplattor 

som start för att testa” 

https://riksarkivet.se/dokumenten-berattar
https://riksarkivet.se/dokumenten-berattar


Med anknytning till temat,  

hade man även bjudit in Björn Boode 

och Peter Lejon som gjort en djupdyk-

ning i glasbrukens arkiv. Föreningen 

presenterade även sin nya hemsida 

www.arkivemmaboda.se.  

 
Foto: Dans– och sånglek Äppelrum Öland, Bilden ägs 

av Äppelrums Hembygdsförening. 

I Kalmar län hade 8 arkivinstitutioner, 

föreningar, bibliotek och muséer och 

hembygdsföreningar öppet  

under Arkivens dag på  sju olika platser/

städer i länet.  

 

I år besökte ca 200 personer något av 

länets Arkivens dagsarrangemang. 

 

Medverkande: Himmelsberga museum 

och Räpplinge Hembygdsförening Öland, 

Odensvi Hembygdsförening Västervik, 

Designarkivet Nybro,  

Emmabodabygdens Arkivförening 

Vissejärda, Biologiska museet Oskars-

hamn, Torsås bibliotek Torsås  

och Västerviks kommunarkiv i Väster-

vik.  

 

Här intill följer ett urval aktiviteter: Vill 

du veta mer—kontakta KLAF 

Räpplinge Hembygdsförening  

anordnade en s.k. ”Meraftna”  

och Arkivens dag i ett, där man bjöd på 

risgrynspannkakor och visade en film 

som presenterade hembygdsföreningens 

arkiv med årets tema ”Röster i arkiven”. 

Det spelades även upp ett nyskrivet 

teaterstycke ”Vad var det jag sa?”  

 

Torsås bibliotek genomförde tre olika 

miniföreläsningar med temat ”Röster i 

arkiven”.  

Västerviks kommunarkiv  

hade öppet hus under en vecka kopplat 

till Arkivens dag. Man visade  

en utställning med nedslag i Västerviks 

kommuns 50-åriga historia.  

Emmabodabygdens Arkivförening 

har under flera år arbetat med  

att registrera, vårda och förvalta  

handlingar från flertalet glasbruksarkiv. 

// Olle, Torsten, Karin och Pia Recept 

1 duktig, lugn, inspirerande  

lärare – Krister Wallman 

2-3 kurstillfällen 

4 deltagare från arkiv och  

hembygdsföreningar 

0 prestige och prestationskrav 

 

Hösten 2021 fick vi testa att göra 

korta filmer för marknadsföring och 

information inom projekt ”Utveckling 

av enskilda arkiv”. Vi filmade med 

våra mobiler eller digitala systemka-

meror. Det stora – och roliga – arbetet  

var att redigera och klippa filmerna. 

Krister lärde oss att tänka på att fo-

kusera på det viktigaste, mest intres-

santa eller oväntade. Resultatet finns 

på KLAF:s kanal på Youtube https://

youtu.be/5W59ASgd2wQ  

 

Filmer är utmärkta att användas för 

att visa både unga och gamla det som 

finns i våra arkiv, hembygdsgårdar, 

föremål och alla andra skatter. 

 

Vill du ha lika roligt som vi? Det blir 

nya kurser våren 2022! 
Foto: Filmkurs 2021. Torsten, Krister, Olle och Karin 

Thorbjörn har också varit en av de 

drivande och skrivande av  

hembygdsföreningens många  

publikationer.   

 

Thorbjörn är en aktiv och engagerad 

person som gärna samarbetar med 

och lyfter fram andra kulturutövare.   

 

Ett stort grattis säger vi till Thorbjörn 

Svahn som är ordförande i Hultsfreds 

hembygdsförening och som även sitter 

med i KLAF:s styrelse.  

I december 2021 fick Thorbjörn Svahn 

ta emot Hultsfreds kommuns  

kulturstipendium för år 2021.  

 

Motivering är bland annat att  

”Under hans ledning har en mängd 

populära aktiviteter, arrangemang och 

evenemang utvecklats”.  

 

Thorbjörn har i många år bidragit 

med och lyft fram Hultsfreds  

kommuns historia.  

 

 

 

 

Röster i arkiven—Arkivens dag 2021 Kalmar län 

Att göra 2 minuter film—på en eftermiddag 

Kulturstipendium till Thorbjörn Svahn, Hultsfred 

Sida 3 

”Under hans ledning har en 

mängd populära aktiviteter, 

arrangemang och evenemang 

utvecklats” 



Du hittar filmerna via denna adress 

https://www.youtube.com/playlist?

list=PLEOr0sV3SQro4TyyLCw2i3vF3

bbw-DaUp  

 

Eller googla hembygdsförbundet + ta 

hand om arkiven.  

 

Filmserie — ta hand om arkiven 

 

 

 

KLAF vill påminna om  

Sveriges Hembygdsförbunds filmserie 

på Youtube!  

 

Vi tänker att de kan vara till stor 

hjälp när din förening får nya med-

lemmar och medarbetare.  

 

Filmerna kan också användas för att 

visa allmänheten hur man jobbar med 

arkivmaterial.  

 

Från år 2020 finns totalt 10 filmer  

att se. De ger handfasta råd  

och beskrivningar om vad arkiv är, 

hur man förvarar och förtecknar  

arkivmaterial i form av papper, foto, 

filmer, ljud och digitala medier.  

 

Filmerna är korta,  

mellan 2-10 minuter, konkreta,  

trevliga och kan ge mycket stöd  

i arbetet med att bevara  

och tillgängliggöra vår gemensamma 

och lokala historia.  

 

Kalmar läns Arkivförbund är en samarbetsorganisation för 

arkiv och arkivhantering i Kalmar län.  

 

KLAF tillhandahåller arkivkompetens och är en resurs för  

arkivinstitutioner 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,  

förtecknande, 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.  

 

KLAF har en heltidsanställning fördelat på tre personer: 

 

Karin Lokrantz Nilsson, länsarkivarie 

Pia Malmberg Kronvall, administratör 

Magnus Larsson, projektledare 

- 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  

Vi finns på 

Facebook! 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEOr0sV3SQro4TyyLCw2i3vF3bbw-DaUp
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEOr0sV3SQro4TyyLCw2i3vF3bbw-DaUp
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEOr0sV3SQro4TyyLCw2i3vF3bbw-DaUp

