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gemenskap! Ett glädjande besked för 

KLAF är att vi har fått 

en ny medlem (kanske 

två!) under 2014!  

 

Det är Mönsterås kom-

mun och senare kanske 

även Högsby kommun 

kommer ansluta sig till 

oss. 

I så fall är Alla kommu-

ner i Kalmar län nu är 

medlemmar i arkivför-

bundet och det tycker vi 

är mycket glädjande och 

positivt!  

 

Vi hälsar båda dessa 

kommuner välkomna till 

arkivförbundets  

Ny medlem i KLAF!  

Hoppas att ni alla haft 

en riktigt SKÖN SOM-

MAR! 

 

Under året har jag med-

verkat vid möten om e-

arkivprojektet i Kalmar 

län och den 29 augusti 

arrangerades det en 

KICK OFF i Oskars-

hamn med anledning av 

detta e-arkivprojektet i 

Kalmar län. 

Under september må-

nad åkte jag till Stock-

holm på Arkivens dag-

möte för de regionala 

samordnarna i de olika 

länen.  

Glöm inte att boka in 

datumet torsdagen  den 

9 oktober då KLAF har 

sin höstträff! Denna 

gång kommer vi vara i 

Torsås hos Åke Olsson 

på kommunarkivet.  

Senast fredagen den 2 

oktober behöver jag få 

in er intresseanmälan 

till KLAF:s höstträff!  

Arkivens dag infaller i år 

lördagen den 8 novem-

ber med tema: Orosti-

der. Jag behöver veta 

vilka föreningar och ar-

kiv som tänker delta i 

år, hör av er till mig 

snarast om ni tänker 

delta.  

Senast måndagen den 15 

oktober behöver jag ha 

in deltagarnas program 

för Arkivens dag!  

 

Med vänlig hälsning 

Länsarkivarie 

Karin Lokrantz Nilsson, 

Kalmar läns Arkivför-

bund 
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Folkrörelsearkivet för mellersta Kalmar län har under vår och höst tagit in arkiv-

förbundet och länsarkivarien som konsult för att registrera in arkivförteckningar i arkiv-

förteckningsprogrammet Visual Arkiv.  

 

Folkrörelsearkivet finns redan nu på nätet via Visual arkiv på nätet men en del av de 

arkivförteckningar som finns registrerade i Visual Arkiv är inte kompletta, dessutom 

har det tillkommit ett antal nya arkivbildare under de år som gått. 

 

I uppdraget ingår även att handleda arkivets personal i hur Visual Arkiv används. 

Projekt: registrering av arkivförteckningar via 

arkivförteckningsprogrammet Visual Arkiv 

Kontakta projektledare Anki Hei-

monen så kommer hon till er kom-

mun och berättar vad det innebär 

för er organisation.  

 

Målgrupper är: ledningsgrupp, IT-

ansvariga och de som arbetar med 

dokument- och informationshanter-

ing och registrering i kommunerna 

m.fl. 

 

Anki Heimonen 1:e arkivarie Kom-

munalförbundet ITSAM Tel: 0494-

197 34. E-post: ann-

christine.heimonen@itsam.se 

 

Efter intensivt arbete för att få 

detta till stånd är det nu klart!  

Sen 1 maj 2014 är projektet igång 

med 1:e arkivarie Anki Heimonen 

från ITSAM som projektledare. 

Projektet kommer pågå under 1 år 

och beställare av projektet är kom-

munchefsgruppen i Kalmar län. 

SYFTE 

 

”Syftet med projektet är att höja 

kunskapen, kompetensen och 

medvetenheten om digital infor-

mationshantering och belysa 

innebörden av de vägval som 

kommunerna måste göra inför 

ett införande av system för 

långsiktigt digitalt bevarande, 

hädanefter benämnt e-arkiv.” 

 

Projektdirektivet 2014  

VARFÖR E-ARKIV? 

I olika verksamheter (t. ex. kom-

muner) skapas mängder med elek-

tronisk information. Information 

som skapas och hanteras i elektro-

nisk form ska också kunna bevaras 

i elektronisk form. Om så inte sker 

måste informationen även fortsätt-

ningsvis hanteras i pappersform. 

Det rör sig om stora mängder digi-

tal information som idag förvaras i 

olika verksamhetssystem i väntan 

på en lösning för långtidslagring, 

ett så kallat e-arkiv.  

2013 skapades en programgrupp 

för e-arkiv i Kalmar län. Syftet var 

att strukturera upp samverkan och 

att synliggöra arbetet med e-arkiv i 

länet.  

 

Programgruppen genomförde refe-

rensgruppsmöten tillsammans med 

e-arkivprojektet i Krono-

berg/Blekinge, Skåne Nordost och 

Jönköpings län. En större work-

shop och utbildning för alla kom-

muner och landstinget genomför-

des under hösten 2013.  

Nu finns möjlighet att direkt få infor-

mation om projektet eArkiv Kalmar 

län.  

E-arkivprojekt för kommuner i 

Kalmar län 
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Arkivförbundet har fått en ny ledning 

och styrelse med flera nya namn. 

 

Åke Ring, kassör vid Kalmar Folkrö-

relsearkiv valdes som ordförande för 

Kalmar läns Arkivförbund på 1 år. 

Berit Johansson, f.d. kommunarki-

varie i Västervik valdes in i KLAF:s 

styrelse på två år.  

Lis Lyrbo, politiker Socialdemokra-

terna Oskarshamn, valdes in i styrel-

sen på två år.  

Åke Andersson f.d. kommunarkiva-

rie i Västerviks kommun och tidigare 

ersättare har nu gått upp i styrelsen.  

Leine Johansson från Folkrörelsear-

kivet i mellersta Kalmar län Oskars-

hamn, har gått in som ersättare i ar-

kivförbundet.  

Övriga ledamöter som sitter kvar på 

sina poster är: Gunnar Svensson 

från Kalmar läns Hembygdsförbund, 

Stefan Ölvebring från Svenskt 

Rockarkiv Hultsfred, Ingemar Sö-

derlund från Norra Kalmar läns 

Föreningsarkiv Västervik. 

Ersättare som blivit tillfrågade och 

tackat ja till uppdraget är: Berth 

Persson Sveriges Förenade Filmstu-

dios Oskarshamn och Pähr Gustavs-

son från Emmabodabygdens Arkivfö-

rening Vissefjärda.  

Från mitten av juni fram till decem-

ber 2014 visar Kalmar läns museum 

utställningen Tur och retur.  

Här kan du uppleva det myllrande folk-

livet och kommersen i medeltidens Kal-

mar, campa på Öland 1974, ta en tripp 

till Bronsålderskusten i norra länet och 

besöka Berga station 1904. Därefter 

kanske det passar fint med en tur till 

framtiden! 

  

I utställningen finns stort utrymme för 

både lek och fantasi. Här får dina sinnen 

jobba – historien luktar, syns, känns och 

låter och barnen kan klä ut sig i tids-

enliga kläder från både medeltid och 

bromsålder! 

Utställningsproducenter är Isabell 

Liljehammar och Agnieszka Gruzka 

Adamaszek från Oskarshamn.  

Utställningen är en vandringsutställ-

ning.  

 

utveckling under början av förra se-

kelskiftet.  

 

KF åtar sig att skicka materialet utan 

extra kostnad.  

 

Än så länge vet vi inte hur mycket 

material som hör till respektive arkiv-

institution. KLAF återkommer med 

mer information så snart som möjligt. 

Kalmar läns Arkivförbund har under 

hösten varit i kontakt med Kooperati-

va Förbundet (KF). De har ett stort 

arkivmaterial från Kalmar län som de 

vill donera. Eftersom KLAF själva 

inte har någon möjlighet att ta emot 

materialet ställde länsarkivarien frå-

gan till KLAF:s medlemsarkiv (både 

förenings– och folkrörelsearkiv och 

kommunarkiv) om de var intresserade 

av att ta emot detta. Nästan alla ar-

kivinstitutioner har visat intresse för 

detta mycket intressanta arkivmateri-

al. Enligt uppgift rör det sig om 25 

flyttkartonger, fördelat på ett antal 

olika arkivinstitutioner. Det är ett 

material som speglar Sveriges  
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”Det är ett intressant material 

som speglar Sveriges utveckling 

under början av förra 

sekelskiftet” 



notsamlingarna låg olämpligt förvara-

de i fuktiga källarlokaler och risken 

var stor att de hade blivit förstörda. 

 

Efterhand som notmaterialet skannas 

in och registreras får musikkårerna ett 

USB-minne med notbladen samt ett 

register. Varje kår äger sitt eget mate-

rial. 

 

I dagsläget finns över 20 

000 notblad registrerade 

och av dessa är drygt 12 

000 skannade. Planen är 

att projektet ska vara 

avslutat sista december 

2014.  

 

Under hösten 2014 kom-

mer musikkårernas regis-

ter läggas ut på Visual 

Arkiv på nätet. På det här 

sättet kommer materialet 

till allmän kännedom. 

Räddningsaktion i Vissefjärda! 

Nu blir en stor del av detta musikalis-

ka kulturarv räddat och tillgängligt 

för framtiden! 

 

 

Bild: Musikkåren Lindås, Emmaboda-

bygdens Arkivförening  

Under hösten 2012 fick Emmaboda-

bygdens Arkivförening en förfrågan 

från projektet KRIS I REPRIS, om 

de kunde hjälpa till att rädda det 

äldsta notmaterialet som fanns hos 

bruksmusikkårerna i Glasriket.  

 

Musikkårerna i Sverige försvinner 

efterhand och de noter som man an-

vänt riskerar att gå förlorade.  

 

Emmabodabygdens Arkivförening tog 

på sig ansvaret för att organisera och 

genomföra skanning och registrering 

av de gamla notbladen. Skanningen 

är gjord i färg, så att man fick med de 

gulnande bladen men även snusprick-

ar och märken efter oljiga fingrar som 

bläddrat i de handskrivna noterna.  

 

Mycket av det äldsta materialet är 

skrivet för hand och i Glasriket be-

tecknas det som ett kulturarv som 

måste räddas för framtiden. Flera av 

Kalmar läns Arkivförbund (KLAF) är en intresse– och samar-

betsorganisation för arkiv och arkivhantering i Kalmar län. 

Arkivförbundet har ingen egen arkivdepå och tar inte emot någ-

ra arkivhandlingar—det gör däremot våra medlemsarkiv. 

Såväl enskilda som offentliga arkivinstitutioner kan bli med-

lemmar i arkivförbundet. Vi välkomnar även organisationer.  

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 ARKIVFÖRBUNDETS  

GEMENSKAP! 

Vi finns på 

facebook! 

- med tanke på arkiven! 

Box 705 

572 OSKARSHAMN 

Telefon: 0491-880 32 

klaf@oskarshamn.se 

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


