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KLAF kommer ha årsmö-

te den 10 april 2014 i 

Oskarshamn. Plats: Sjö-

fartföreningens lokal 

nere vid hamnen.  

Innan årsmöteshandling-

ar blir det en guidad tur i 

Sjöfartsföreningens  båt– 

och maskinmuseum.  

Program:  

18.00 visning av båt– 

och maskinmuseet 

Ca 18.45 Årsmöteshand-

lingar 

Arkivförbundet bjuder 

på fika! 

Arkivförbundet årsmöte 10 april 

2014 

Här kommer arkivför-

bundets första nyhets-

brev för år 2014!  

 

Arkivförbundet tror på 

synlighet och användan-

de och tillgängliggörande 

av arkiv och arkivmate-

rial på olika sätt. Det 

kan vara att göra före-

ningens arkivförteck-

ningar tillgängliga på 

nätet eller att anordna 

utställningar.  

 

Föreningar och företag 

kan använda sin historia 

och använda det i sin 

marknadsföring och i sitt 

varumärke.   

 

I arkiven finns historien 

och en stor del av vårt 

kulturarv. Det är viktigt 

att bevara kulturarvet 

för kommande generatio-

ner. 

I detta nyhetsbrev har 

Ni möjlighet att presen-

tera er verksamhet och 

nå ut till allmänheten 

via arkivförbundet.  

 

Jag kommer utöver att 

skicka ut detta via mejl 

även dela det på arkiv-

förbundets hemsida och 

Facebooksida. På detta 

sätt kan information, 

kunskap och engage-

mang spridas vidare.  

 

Har ni några projekt på 

gång? Anordnar er före-

ning intressanta före-

drag eller har ni något 

spännande samarbete ni 

vill berätta om?  

 

Hör då av er till arkiv-

förbundet!  

 

 

Nu ser vi framåt— med 

siktet inställt mot nya 

mål och utmaningar! 

 

 

Karin Lokrantz Nilsson-

länsarkivarie 

Kalmar läns Arkivför-

bund 

 

 

KLAF Nyhetsbrev 

God fortsättning på nya året! 

Särskilt intressanta 

artiklar: 

2013 medverkade 16 olika 

arkivinstitutioner, före-

ningar, museer under 

Arkivens dag och det är 

rekord! Sid. 2 

Strax innan jul 2013 lan-

serade Designarkivet i 

Pukeberg sin nya databas. 

Sid 3 

För 10 år, sedan 2004, 

öppnade Västerviks mu-

sikbibliotek och visar-

kiv sin verksamhet. Sid. 4 
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Arkivförbundet är aktiva på sociala medier - bland annat på Facebook. Där 

kan ni läsa om vad som händer i själva verksamheten - framtida arkivträffar, 

årsmöten och medverkan vid t ex konferenser.  

Arkivförbundet använder Facebook som en informationskanal till medlemmar 

och allmänhet. På Facebook finns möjligheten att följa med vad som händer i 

arkivvärlden både nationellt och internationellt via arkivförbundets Facebook-

sida. Det är viktigt att även ha siktet på vad som händer utanför den egna 

sfären. 

Gå in på vår Facebook-sida och tryck på ”Gilla”-knappen så får du löpande 

information både om arkivförbundet och vad som händer i övriga Sverige. 

 

KLAF—omvärldsbevakning på 

Facebook 

dokument kopplade till brukets 75-

årsjubileum 1946. 

Psykiatriska museet, Västervik 

Museet visade utställningen ”Röster 

om Georg örn—ett patientöde” till-

sammans med miniutställningen 

”Erik Korins Ledare genom trädgård 

och fält”.  

Tjust släktforskarförening, Väs-

tervik 

Föreningen hade öppet hus denna dag 

och visade besökarna hur man släkt-

forskar via nätet.  

Västerviks visarkiv och Kun-

skapskällans vänner, Västervik 

Under rubriken ”Flora i förändring” 

visade Gunvald Bruce växter ur her-

bariesamlingen och berättade om hur 

den småländska floran förändrats 

sedan 1860-talet. 

Marcus Brännström från Visarkivet 

visade en kompaktutställning med 

temat ”Fulviva Fästing och andra 

fynd ur Visarkivets samlingar”. 

För mer information om Arkivens dag 

gå in på KLAF:s hemsida 

www.arkivkalmarlan.nu  

 

Så var 2013 års Arkivens dag till 

ända med årets tema Flora och fau-

na. 

Detta år medverkade 16 olika arkiv-

institutioner, föreningar, museer 

under Arkivens dag i 7 olika städer 

och det är rekord! Allt som allt locka-

de detta arrangemang närmare 400 

personer. 

Aldrig någonsin tidigare har så 

många arrangörer medverkat under 

denna dag i Kalmar län! 

Borgholms kommunarkiv 

Arkivet hade öppet hus och visade 

arkivmaterial från gömmorna. Eve-

nemanget uppmärksammades i lo-

kalpressen.  

Biologiska museet, Oskarshamn 

Museet visade delar av sin stora her-

bariesamling med växter från både 

närområde och utanför Sveriges 

gränser. 

Designarkivet i Pukeberg 

Designarkivet bjöd på en utställning 

i miniformat på temat Flora och fau-

na i entrén. Det fanns även möjlighet 

att få en guidad visning i arkivloka-

lerna och i biblioteket visades foton, 

skisser och föremål. 

Emmabodabygdens Arkivföre-

ning, Vissefjärda 

Programmet under dagen bestod 

bland annat av ett uppskattat för-

drag av naturfotografen Nils Elgqvist 

från Nybro. Han visade bilder på en 

rad olika växter och vilda djur. Ar-

kivföreningen hade även ordnat med 

en utställning av gamla bilder och 

handlingar från arkivet; skolplan-

scher med både djur och växter.  

I samband med Arkivens dag firade 

även arkivföreningen 30 år.  

Folkrörelsearkivet för mellersta 

Kalmar län, Oskarshamn 

I Oskarshamn tidigarelades Arki-

vens dag till fredagskvällen i sam-

band med Oskarshamns Kulturnatt.  

Arkivet hade öppet hus och visade 

sina lokaltidningar från 1868 och 

framåt.  

I Kalmar samarbetade Kalmar 

kommunarkiv och Kalmar Folk-

rörelsearkiv tillsammans med fyra 

andra föreningar. Folkrörelsearkivet 

visade ett bildspel om miljöinventer-

ingen av Kalmar Damme samt gui-

dade runt i sitt arkiv och bjöd på 

fika. Kalmar kommunarkiv hade 

bland annat gjort en utställning med 

serviceförvaltningens planterings-

översikt från 1950-tal och fram till 

nu. 

Nybro kommunarkiv 

Dagens höjdpunkt var öppnandet av 

den låsta trälådan från Pukebergs 

glasbruks administrativa arkiv. Lå-

dan var försedd med hänglås och 

Succé för 2013 års Arkivens dag i 

Kalmar län!  
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Ett stort tack till alla föreningar som 

tog så bra hand om oss när vi kom! 

 

 

 

Under hösten 2013 gjorde arkivför-

bundets ordförande Åke Nilsson till-

sammans med länsarkivarie Karin 

Lokrantz Nilsson en rundresa till 

länets 4 folkrörelse– och föreningsar-

kiv— 

- Norra Kalmar läns Föreningsarkiv, 

Västervik  

- Folkrörelsearkivet i mellersta Kal-

mar län, Oskarshamn  

- Föreningen Kalmar Folkrörelsear-

kiv, Kalmar  

- Emmabodabygdens Arkivförening, 

Vissefjärda 

 

Syftet med KLAF:s rundresa var att 

få en inblick i hur det ser ut i respek-

tive organisation för att senare kunna 

göra en utvärdering arkiven emellan. 

För att arkivförbundet ska kunna 

möta upp arkivens behov och ge en 

bra service och ett bra stöd, behöver 

KLAF utveckla sin egen organisation. 

 

Undersökning under hösten visar att 

våra enskilda medlemsarkiv främst 

efterfrågar insatser inom tre områ-

den: 

- Tätare och mer utvecklade kontakter 

mellan arkivföreningarna och arkiv-

förbundet 

- Ett stöd från KLAF för närmare 

samverkan mellan arkivföreningarna 

- Ökad egen kompetens inom arkivför-

bundet 

Utöver den nylanserade databasen 

kommer det bjudas på en stor design-

utställning, en ny webbplats och en 

färsk förstudie om Glasrikets arkiv.  

 

Strax innan jul 2013 lanserade De-

signarkivet i Pukeberg sin nya data-

bas.  

Arkivet har i sina samlingar ca 120 

000 olika objekt i form av skisser, 

ritningar, textilier, fotografier och 

övrigt referensmaterial från tidigt 

1900-tal och framåt.  

I databasen kan du söka efter formgi-

vare, objekt och dokument bland från 

över 700 formgivare inom möbel-, 

produkt-, mönster– och industride-

sign. 

Databasen hittar ni på: 

http://

databas.designarkivet.com/

index.php  

För mer information kontakta arkiv-

chef Ragnhild Lekberg. 

Under 2014 gör Designarkivet en 

mängd olika satsningar och projekt. 

Information om Visual Arkiv finns att 

läsa på arkivförbundets hemsida  

www.arkivkalmarlan.nu och Visual 

arkivs hemsida: www.visualarkiv.se  

Inbjudan beräknas skickas ut i början 

av mars. 

 

Hoppas vi ses! 

 

Med vänlig hälsning Karin och Albin /

KLAF och ÖLFA. 

Kalmar läns Arkivförbund planerar 

tillsammans med Östergötlands Ar-

kivförbund att under våren ha två 

användarträffar för våra medlemsar-

kiv om arkivförteckningsprogrammet 

Visual Arkiv.  

Den första träffen kommer hållas i 

Norrköping och den andra i Oskars-

hamn. Innehållet i de två träffarna 

kommer vara detsamma där bland 

annat teknisk support från Visual 

arkiv kommer finnas tillgänglig via 

telefon. Anledningen till att vi valt att 

ha två träffar i stället för en, är de 

stora avstånden— det är lång mellan 

Öland och Norrköping och vice versa.  

KLAF:s rundresa till Kalmar läns folkrörelse– och 

föreningsarkiv 

Designarkivet lanserar ny databas! 

Användarträffar planeras för Visual Arkiv! 
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Lördagen den 8 februari 2014 öpp-

nade en jubileumsut-

ställning som speglar 

Västerviks musikbibli-

oteks och visarkivs 

första 10 år. Detta görs 

med hjälp av tidnings-

klipp, affischer, noter 

och instrument från 

visarkivets samlingar.  

 

I ett bildspel berättar 

kända och okända 

människor vad Väster-

viks musikbibliotek 

och visarkiv betytt och 

fortfarande betyder, för 

dem.  

 

Utställningen pågår fram-

till 31 mars i år.  

Västerviks musikbibliotek och visarkiv fyller 10 år! 

 För 10 år, sedan närmare bestämt 

den 7 februari 2004, öppnade Väs-

terviks musikbibliotek och visarkiv 

sin verksamhet i lokalen bredvid 

Stadsbiblioteket i Västervik. Här 

finns inte bara visor utan musik i 

de flesta genrer. musikbiblioteket 

har 2 200 volymer med noter och mu-

siklitteratur och 7 000 skivor. 

 

I visarkivet finns mer än 10 000 

inspelningar i olika format, 2 000 

volymer visböcker och musiklittera-

tur, 3 000 notblad och 500 shilling-

tryck finns förvarade här. Det finns 

omfattande klippsamlingar om Alice 

Babs, Gösta Bernhard, Hootenanny 

Singers, Visfestivalen och ABBA. 

 

I lokalerna arrangeras utställningar 

och musikevenemang och en hel del 

andra aktiviteter. 

 

Kalmar läns Arkivförbund (KLAF) är en intresse– och 

samarbetsorganisation för arkiv och arkivhantering i 

Kalmar län. Arkivförbundet har ingen egen arkivdepå 

och tar inte emot några arkivhandlingar—det gör där-

emot våra medlemsarkiv. 

Såväl enskilda som offentliga arkivinstitutioner kan bli 

medlemmar i arkivförbundet och vi välkomnar även or-

ganisationer.  

KLAF arbetar bland annat med att 

tillhandahålla arkivkompetens och verkar för att 

vara en resurs för arkiv och föreningar i Kalmar 

län 

Länssamordnare för Arkivens dag 

Samordnare för ett länsomfattande arkivnätverk 

Arbetar aktivt för att synliggöra arkiven i Kalmar 

län 

 

VARMT VÄLKOMMEN TILL ARKIV-

FÖRBUNDETS GEMENSKAP! 

- med tanke på arkiven! 

Box 705 

572 OSKARSHAMN 

Telefon: 0491-880 32 

klaf@oskarshamn.se 

karin.lokrantz@oskarshamn.se  

www.arkivkalmarlan.nu  

K al m ar  l äns  
Ar k i v f ö r bun d  

Visarkivarien Marcus Brännström och musikbiblio-

tekarien Dag Jonasson visar upp ett dokument från 

medeltiden, sannolikt det äldsta i Västerviks kom-

mun, som visas i jubileumsutställningen.  

Foto: Kristin Ekstrand,/Västerviks-Posten 

 


