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Rapportering Arkivens dag 2011  

Kalmar län 

 

I Kalmar län hade 10 institutioner och föreningar öppet under Arkivens dag i 6 olika städer – 

Kalmar, Västervik, Nybro, Oskarshamn, Vissefjärda och Vimmerby. Det var folkrörelse- och 

föreningsarkiv, Designarkivet i Pukeberg och kommunala arkiv tillsammans med 

släktforskarföreningar som hade öppet hus under dagen. I Oskarshamn tidigarelades Arkivens 

dag till fredagen i samband med Kulturnatten.  

 

Uppskattningsvis var det ungefär 700 personer som besökte arkiven denna dag och 

medelåldern verkar ha varit ganska hög, runt 50-60 år och över. De flesta besökare har nog 

varit på Arkivens dag tidigare men det har naturligtvis varit en och annan som fått se 

verksamheterna för första gången. Släktforskarföreningen i Västervik har enligt uppgift haft 

en del nya besökare och Designarkivet uppskattade att 80 % av deras besökare aldrig tidigare 

besökt arkivet.  

 

 

Emmabodabygdens Arkivförening i Vissefjärda hade ett varierat program som bland annat 

bestod av två uppskattade föredrag samt en utställning som visade en del material från arkivet 

med anknytning till konst. Antal besökare var i år ca 80 personer som bjöds på kaffe och 

hembakade kakor. Flera av besökarna var återkommande från tidigare år.  

 

Arkivföreningen har inför Arkivens dag skickat inbjudningar till medlemsföreningar, 

privatpersoner samt till politiker. Affischer sattes upp på biblioteken, affärer och på övriga 

anslagstavlor. Annons har varit införd i Emmaboda Tidning vid två tillfällen. En pressrelease 

fanns med i lokaltidningarna några dagar innan. På Arkivens dag besöktes arkivet av 

Barometern och Kalmar läns Tidning som skrev reportage om Arkivens dag.  

 

Arkivens dag i Vimmerby kommunarkiv hade ett högt besöksantal även i år, mellan 300-

400 personer. I Kommunhusets entré fanns en utställning om kommunens arbete med den nya 

översiktsplanen där tjänstemännen från plan- och bygglovskontoret visade förslag på hur 

Vimmerby kan förändras i framtiden. Föreningen Norden hade ställt upp sina bord och 

skärmar och visade material från och föremål från de olika nordiska vänorterna. Intresset för 

bilderna i kommunens bildarkiv var stort och många personer tog sig tid att sitta ner vid 

borden och bläddra i bildkompendier eller titta på bildspelet som rullade på storbildsskärmen. 

Det bjöds på kaffe och en bulle i cafeterian där diskussionerna om bilderna fortsatte.  

Vimmerby kommunarkiv har medverkat både i SR P4 Kalmar, där kommunarkivarien blev 

intervjuad och i Vimmerby tidning med diverse annonser och artiklar. 

 

Västerviks visarkiv visade en utställning på temat konst av kända och okända, viskonst och 

konstvisor. En handfull personer hittade till Musikbiblioteket och visarkivets lokal vid torget i 

Västervik. Visarkivet hade en artikel om Arkivens dag med i Västerviks kommunförvaltnings 

egna informationsblad.  

 

Tjust släktforskarförening hade enligt uppgift ett drygt 10-tal besökare och det var besök 

med kvalitet, dvs. sådana som ville söka och som fann sina rötter!  
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Norra Kalmar läns föreningsarkiv hade även de öppet under Arkivens dag med ett 30-tal 

besökare. Även några nya användare i 25-30- årsåldern hittade till lokalen i Bryggaren i 

Västervik.  

 

Västervikstidningen publicerade en artikel samma dag med programmet för arkivens dag i 

Västervik. Där fanns både Västerviks visarkivarkiv, Norra Kalmar läns Föreningsarkiv och 

Tjust släktforskarförening med. Arkiven i Västerviks nämndes även i Västervikstidningens 

”Kultur i veckan”.  

 

I Oskarshamn firades Arkivens dag i samband med Kulturnatten under fredagskvällen. 

Folkrörelsearkivet för mellersta Kalmar län hade öppet hela kvällen med sin 

konstutställning om konstnären och skulptören Arvid Källström. Klockan 19.00 kom 

socialdemokraternas partiordförande Håkan Juholt och invigde utställningen som handlade 

om hans morfar. Det var många personer som strömmade till arkivet denna kväll och i 

samband med invigningen bjöds det på cider och snacks. Exakt antal personer är svår att 

uppskatta men det rör sig säkert om ett 100-tal personer allt som allt. Åldern på besökarna var 

tämligen hög men det fanns även några barn med och en del ungdomar hade hittat dit. Det var 

ett stort pressuppbåd som kanske mer handlade om Juholts närvaro i Oskarshamn än att han 

invigde en konstutställning vid Oskarshamns folkrörelsearkiv. Två artiklar om invigningen av 

konstutställningen vid Folkrörelsearkivet i mellersta Kalmar län blev det i alla fall.   

 

Designarkivet i Nybro visade skisser och skulpturer av konstnärinnan Tyra Lundgren som 

var verksam under 1940–50-talen. Visningarna av det fina arkivet var uppskattat av 

besökarna. Kalmar läns Arkivförbunds arkivarie Karin Lokrantz Nilsson kom på besök och 

fick även hon möjlighet att se arkivet. Det kom ca 25 personer och de flesta var par i 

pensionsåldern, med tyngdpunkt på kvinnor. Kanske 10 herrar och 15 damer. Två artiklar, den 

ena av Barometern införd i tidningen 12/11 2011 handlade om Arkivens dag och 

Designarkivet den andra artikeln var i tidningen Östran även den införd 12/11. Två dagar 

senare kom det även in en rättelse i tidningen med anledning av felskrivning av Tyra 

Lundgrens namn.  

 

 

I Kalmar samordnades dagen mellan Kalmar kommunarkiv, Kalmar Folkrörelsearkiv och 

släktforskarföreningen Genealogiska föreningen i Kalmar. Besökarna möttes redan i 

Waldorfsskolans foajé av kommunarkivets skärmutställning med elevarbeten, foton och 

historik från Kalmar stads yrkesskola. Båda kommunarkivarierna fanns på plats och kunde 

svara på frågor och berätta om kommunarkivet.  

 

Släktforskarföreningen visade hur man släktforskar via dator och sålde böcker och CD-skivor 

om släktforskning. De hade även de en skärmutställning om den egna verksamheten. 

 

Korridoren in till Kalmar folkrörelsearkiv kantades av vackra och spännande affischer från 

Kalmar folkets park. I folkrörelsearkivet fanns flera affischer och det bjöds på kaffe, kakor 

och godis. Arkivpersonalen visade besökarna till rätta och gav en guidad tur i arkivlokalerna.  
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Arkivförbundet har fått in både länkar, bilder och inskannade artiklar från så gott som alla 

arkiv.  

 

 

Synpunkter från arkiven 

 

”Det tog för lång tid att få ut programmet på den centrala hemsidan” 

 

”Det var positivt att länsarkivarien skickade ut trycksaker i god tid” 

 

”I Kalmar fungerade samarbetet bra mellan de inblandade organisationerna medans mer 

krut kunde ha lagts på marknadsföring, kanske både lokalt och regionalt” 

 

”Det kan vara bra att tidigare få veta vad arkiven ska tänka på inför rapportering av statistik 

osv. redan innan Arkivens dag – nu blir siffrorna väldigt uppskattade” 

 

”Varför kan man inte ha Arkivens dag på våren i stället? Det blir så mycket lättare att locka 

till sig besökare när man kan vara ute” 
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