
Inrapportering efter Arkivens dag 2016 – Tjust släktforskarförening 

• Hur många institutioner och vilka andra samarbetspartners har medverkat i ett 

gemensamt arrangemang? 1 förening och 1 arkiv. 

• På vilka platser har man haft öppet? Tjust släktforskarförening och Västerviks musikbibliotek & 

visarkiv i samma hus som Västerviks stadsbibliotek vid Spötorget i centrala Västervik. 

• Hur många besökare hade man under själva Arkivens dag? 15 (totalt 35) 

• Varade arrangemanget under längre tid än bara Arkivens dag? Nej. 

• Gör en uppskattning: Har man nått nya besökare? Hur är ålders- och könsfördelning 

på besökarna? Medelålders personer, något fler kvinnor än män, en tredjedel av deltagarna var nya 

besökare forskarsalen. 

• En kort berättelse om dagen som både beskriver vad som hänt och hur det mottagits. 

Dagen var trevlig, med möjlighet att komma i kontakt med både tidigare och blivande medlemmar 

under lediga former. Förutom släktforskningstips bjöds på kaffe, vetelängd, kakor och godis. 

• Skicka med egna programblad, flyers och fotografier från dagen. Se följande sidor! 

• Skicka in kopior på pressmaterial om ni blev omskrivna inför eller efter dagen. Redovisa andra 

mediakontakter såsom radio och tv. Gemensamt pressmeddelande utskickat, se följande sidor. 

Resulterade i en telefonintervju med släktforskarföreningens ordförande Hans Wiberg i Radio 

Kalmar. 

  



 

Inrapportering efter Arkivens dag 2016 – Västerviks musikbibliotek & visarkiv 

• Hur många institutioner och vilka andra samarbetspartners har medverkat i ett 

gemensamt arrangemang? 1 arkiv och 1 förening. 

• På vilka platser har man haft öppet? Västerviks musikbibliotek & visarkiv och Tjust 

släktforskarförening, i samma hus som Västerviks stadsbibliotek vid Spötorget i centrala Västervik. 

• Hur många besökare hade man under själva Arkivens dag? 10 (totalt 35) 

• Varade arrangemanget under längre tid än bara Arkivens dag? Ja, bildspel i Västerviks 

musikbibliotek & visarkiv t o m 17 januari 2017. 

Hur många besökare uppskattas ha deltagit under hela arrangemangets längd? 300 

• Gör en uppskattning: Har man nått nya besökare? Hur är ålders- och könsfördelning på besökarna? 

Medelålders och äldre personer, något fler kvinnor än män. Ungefär hälften var nya besökare. 

• En kort berättelse om dagen som både beskriver vad som hänt och hur det mottagits: Möjlighet att 

kunna berätta om Visarkivets i Västervik verksamhet och visning av bildspelet Visor & valser från 

Tjust. Spontanallsång vid bildspelet och donation av allsångshäften var två positiva överraskningar 

under dagen! Likaså besöket av länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson. På söndagen deltog visarkivarien 

i Öppet hus hos Västerviks Arkivcentrum, höll ett föredrag på temat Varför arkiv? och bjöd på 

ljudande smakprov av visor och valser från Tjust. 

• Skicka med egna programblad, flyers och fotografier från dagen. Fotografier får gärna 

hålla tryckkvalitet så att vi kan använda dem i olika sammanhang, men det är inget krav. Ange 

fotograf, eventuella rättigheter och information om vad eller vem bilden föreställer. Se följande 

sidor! 

• Skicka in kopior på pressmaterial om ni blev omskrivna inför eller efter dagen. Se följande sidor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pressmeddelande från arkiven i Västervik 

 

Välkommen hem!  
– Västerviksarkiven firar i dagarna två 

 

Det nationella temat för Arkivens Dag 2016 är Välkommen hem!  Andra 
lördagen i november är synonym med Arkivens Dag, som i år infaller den 
12 november. Västerviks visarkiv och Tjust släktforskarförening har 
öppet hus lördagen den 12 november. Dagen därpå, söndag 13 
november, är det Öppet hus hos Västerviks Arkivcentrum. 
 

I Släktforskarsalen vid Stadsbiblioteket har Tjust Släktforskarförening Öppet hus nu 
på lördag kl 11–14. Här finns mycket att hämta för dig som vill sätta igång med 
hembygds- eller släktforskning. 
 

– Vi ger tips och råd om vad som är viktigt att tänka på som nybörjare inom 
släktforskning och hembygdsforskning. Vi visar också vårt stora utbud av databaser, 
litteratur och andra källor, berättar Hans Wiberg, ordförande i Tjust 
Släktforskarförening. 
 

Västerviks musikbibliotek & visarkiv visar bildspelet Visor & valser i Tjust, 
sammanställt av visarkivarie Marcus Brännström. 
 

– Vid Västerviks stränder, Händelöpvalsen och Odensvivalsen finns med, liksom 
sånger om Ankarsrums och Överums bruk, för att bara nämna några. Vi kan också 
visa en komplett originalversion av Vals vid Spårö sund, som vi nyligen fått från 
Tobias Ahlstedt, son till upphovsmannen Leif Ahlstedt, säger visarkivarie Marcus 
Brännström. 
 

Västerviks kommunarkiv, Norra Kalmar läns Föreningsarkiv och Västerviks Museums 
Arkiv – som tillsammans utgör Västerviks Arkivcentrum vid Norra vägen 9 – har alltså 
Öppet hus söndag 13 november kl 13–16 och det finns möjlighet att köpa kaffe och 
smörgås i intilliggande Andreaskapellet. 
 

– Visarkivarie Marcus Brännström föreläser på temat "Varför arkiv?" och bjuder på 
ljudande smakprov av visor och valser från Tjust. Vi kommer också att ha guidning i 
arkiven och  visa två utställningar om världsomseglingen med skeppet Vanadis och 
om Stiftelsen Västerviks Barnhem. Norra Kalmar läns Föreningsarkiv kommer också 
att berätta om sin verksamhet, berättar Västerviks kommuns arkivassistent Kent 
Berg. 
 

 



Kontaktpersoner: Tjust Släktforskarförening: Hans Wiberg, tfn 070-563 87 08 

 

Västerviks visarkiv: Marcus Brännström, tfn 0490-25 55 32 

 

Västerviks kommunarkiv: Kent Berg, tfn 0490-25 40 16 
 

Norra Kalmar läns Föreningsarkiv, tfn 0490-65 56 89 
 

Västerviks Museums Arkiv, tfn 0490-65 56 88 

 

 
 

 
Tjust släktforskarförening höll Öppet hus i samband med Arkivens dag 2016.  

Släktforskarföreningens webbmaster Leif Pettersson visar en besökare visar föreningens 

databaser för en besökare. Västerviks stadskarta från 1918 (på bordet) studeras och diskuteras. 

Foto: Ann Persson. 

 

 

tel:070-563%2087%2008
tel:0490-25%2055%2032
tel:0490-25%2040%2016
tel:0490-65%2056%2089
tel:0490-65%2056%2088


 
Två besökare bjöd på spontanallsång vid Arkivens dag i Västerviks musikbibliotek & visarkiv. 

Foto: Marcus Brännström. 

 



 
En dam från Skövde (!) skänkte allsångsblad till Västerviks visarkiv under Arkivens dag 2016.  

Foto: Marcus Brännström. 

 



 
Besökaren Katarina Fröling studerar Västerviks stadskarta från 1918.  

Släktforskarföreningens Hans Wilensjö i samspråk med Visarkivets Marcus Brännström.  

Sittande Tjust släktforskarförenings ordförande Hans Wiberg. Foto: Ann Persson. 

 



 
Ett bildcollage från Arkivens dag i Västerviks musikbibliotek & visarkiv med visarkivarie  

Marcus Brännström. Foto: Karin Lokrantz Nilsson, länsarkivarie, Kalmar läns arkivförbund. 

 

 



 
Glad på Arkivens dag. Ann Persson, kassör i Tjust släktforskarförening, vid mikrofilmshyllan  

i föreningens lokal vid Spötorget i centrala Västervik. Foto: Marcus Brännström. 

 

 


