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Arkivens dag, sammanställning  

14 november 2020 

 

Tema: Svart eller vitt 

 Kalmar län  
 

I Kalmar län hade 7 lika arkivinstitutioner, föreningar och bibliotek m.m. öppet under 

Arkivens dag på  tre olika platser/städer i länet. Två av arrangemangen var samarrangemang.  

 

År 2020 har varit speciellt på många sätt med anledning av den pågående pandemin i 

samhället. Detta påverkar antal arrangörer som i år är markant mycket färre än vad det brukar 

vara. Vi har också fått arrangörer som fick ställa in i sista sekund på grund av striktare 

restriktioner. Antal fysiska besök är noll då de flesta av arrangemangen var digitala.  

 

Statistiken kommer detta år bli bristfälligt då en del arrangörer inte har haft möjlighet att 

räkna antal klick, delningar. 

 

Statistik, antal besökare/gillningar/delningar 

 Västervik 

Samarrangemang: Västerviks visarkiv och Västerviks stadsbibliotek  

- antal visningar av film: 200 på Facebook 

- antal gillningar 13 st. på Facebook 

- antal delningar 4 st. 

-antal visningar på Youtube 33 st. 

 

Samarrangemang: Norra Kalmar läns Föreningsarkiv och Västerviks kommunarkiv 

Ofullständig statistik 

 

Oskarshamn 

Biologiska museet 

Inga besökare 

 

Nybro 

Designarkivet 

- antal visningar från hemsidan 43 

 

Nybro kommunarkiv 

Antal visningar från hemsidan 97 (7/12-2020) 

 

SAMMANSTÄLLNING 
390 antal gillningar och delningar från hemsidor 
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Samarrangemang: Västerviks visarkiv och Västerviks bibliotek 

I år har vi endast haft ett digitalt arrangemang. Det är första gången på 16 år som vi inte haft 

ett fysiskt arrangemang till Arkivens dag. 

 

Filmen Svart på vitt (14 minuter lång) har visats närmare 200 gånger på Facebook: Första 

dagen visad mest av män 35-44 år, sedan under hela perioden 72 % kvinnor och 28 %  män. 

De flesta som tittat på filmen är 65+. Antalet gillningar: 13 och antalet delningar: 4. Antalet 

visningar på Youtube var 33. Genomsnittlig visningstid 12 minuter. 

 

Filmen Svart på vitt låg kvar en månad efter Arkivens dag på Västerviks biblioteks 

facebooksida och på Youtube. 

 

Förhoppningsvis har vi i och med filmen på Facebook nått nya besökare, framförallt utanför 

vårt lokalområde Västervik. Det var första gången som vi lade ut Arkivens dags-material på 

Youtube. Tidigare har vi dock marknadsfört evenemanget på Facebook. I likhet med tidigare 

år är övervägande del av våra besökare kvinnor över 65 år. 

 

Utifrån årets nationella tema skapades filmen Svart på vitt. Visarkivarie Marcus Brännström 

berättar bland annat om varför pianots tangenter är i svart på vitt. Vidare kan vi se och höra ett 

småländskt orgelharmonium tillverkat i Skövde före 1925. ”Hur många gånger psalmen Den 

blomstertid nu kommer spelats på just den orgeln vet vi inte”. I Västerviks visarkivs 

kontaktnät finns många kyrkomusiker. Uppdraget att spela till inslaget om orgelharmoniet 

gick till Rutger Åsheim. 

 

Filmen tar också upp fotografier i svart på vitt och att det är ett sentida fenomen att le mot 

fotografen. Ett idolvykort föreställande skalden Gunnar Wennerberg visas även. Wennerberg 

var en oerhört omtyckt person i Kalmar län, därom vittnar många bevarade idolvykort. 

 

Ljudet till filmen spelades in i Västerviks biblioteks splitternya poddstudio. Det var verkligen 

fantastiskt roligt att få göra en produktion med så bra teknik. Tidigare har visarkivarien gjort 

bildspel utan tal till Arkivens dag.  

Att på detta sätt ha texten även i talad form förde bildspelet till film och lyfte produktionen till 

en högre dimension. Många har hört av sig och berättat att de sett filmen om och om igen, just 

för att speakerrösten är så behaglig att lyssna till. Detta är givetvis både roligt och 

smickrande! 

 

Samarrangemang: Västerviks Kommunarkiv och Norra Kalmar läns Föreningsarkiv 

På grund av pandemin har vi endast haft digitalt arrangemang. Alla bilder, utom en, som 

visats har besökaren kunnat klicka på för att få den större. Den som inte var klickbar var 

däremot länkad till Riksarkivets hemsida. 

Antal gillningar/delningar på de digitala arrangemangen 

Västerviks kommunarkiv: På Västerviks kommuns webbsida är det svårt att svara på.  

 

Norra Kalmar läns föreningsarkiv: Ett fåtal har varit inne och gillat våra inlägg under dagen, 

hur många som sett inläggen går dock inte att se. 



KALMAR LÄNS ARKIVFÖRBUND  KLAF 

3 

 

 

Hur länge var arrangemanget öppet? 
Till en början var tanken att ha sidan öppen under en vecka (2020-11-13 – 2020-11-20) men 

vi valde senare på grund av pandemin att förlänga vår ”utställning/presentation” året ut på 

grund av pandemin. 

Norra Kalmar läns Föreningsarkiv: Hos oss ligger inläggen uppe på facebook permanent. 

Har ni nått ut till nya besökare? 

Västerviks kommunarkiv: Att nå ut digitalt är alltid svårt eftersom de flesta som är 

intresserade av arkiv är äldre och kan inte alltid hantera den digitala världen lika bra. På så 

sätt utesluter man en stor grupp samtidigt som vi förhoppningsvis kan gör andra nyfikna på 

vad som döljer sig i ett arkiv. 

 

Norra Kalmar läns föreningsarkiv: I första hand har vi nått ut till de som blivit vän med oss på 

facebook. Profilen är dock öppen för alla att gå in och kika på. Det finns tyvärr inga 

möjligheter att uppskatta om vi nått ut till några nya besökare. 

 

Kommunarkivet: Vi har fått ett fåtal reaktioner men de vi har fått har varit positiva. 

 

Norra Kalmar läns föreningsarkiv: Fåtal reaktioner men de vi har fått har varit positiva. 

Mediakontakt 
Västerviks kommunarkiv har inte haft någon mediakontakt i år. 

 

Norra Kalmar läns föreningsarkiv har inte haft någon mediakontakt. 

 

Vad fungerade bra och vad kan göras bättre till nästa gång? 

Västerviks kommunarkiv:  

På regionalnivå tycker det fungerade bra, men vi kan göra det ännu bättre. Vi har gjort lite 

små missar som delningsfunktioner och kommentarsfält på hemsidan. 

Vad gäller den centrala funktionen för Arkivens dag, synliggörs bara arkivens dag bara på 

hemsidan? Kan den centralfunktionen inte vara lite mer behjälplig att nå ut i större media eller 

drunknar det i den stora massan av nyheter. 
 

Norra Kalmar läns föreningsarkiv:  

Vi kunde fått in en blänkare i tidningen om hur vi hanterade Arkivens dag i år. Att lägga upp 

information endast på Facebook gör att vi inte når ut till den större massan men i år var det ju 

lite speciellt. Kanske kunde vi haft ett Instagramkonto också för att kunna tagga tex: #arkiv 

#arkivensdag m.m.  

Hur man ska nå ut till äldre däremot är en fråga att fundera på. Kanske en egen arkivensdag-

hemsida där man samlar ihop lite olika arkiv så att det blir lättare att hitta och att se. 

 

 

Biologiska museet, Oskarshamn  

Tyvärr vågade sig inga besökare till Biologiska museet denna gång.  
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Designarkivet i Pukeberg 
Arrangemangets namn: Svart på vitt: Designarkivet uppmärksammar Arkivens dag med en digital 

utställning. Webbplats: https://www.kalmarkonstmuseum.se/designarkivet/svart-pa-vitt-designarkivet-

uppmarksammar-arkivens-dag-med-digital-utstallning/ 

 

På plats i Designarkivets foajé utanför våra lokaler på Pukebergarnas väg 24 i Nybro fanns en skärm 

som visade den digitala utställningen. Däremot marknadsförde vi aldrig besöksplatsen utan försökte 

rikta alla till vår hemsida där utställningen också fanns tillgänglig. Detta såklart med anledning av 

Covid-19 och lokala restriktioner som infördes 12/11 2020. 

 

Den digitala utställningen fick mer spridning än vad vi annars får på våra digitala plattformar. Men 

vilka som är bakom sidvisningarna går dessvärre inte att avgöra. Utställningens hemsideadress har 

totalt 43 visningar. Hur många som tog del av den fysiska skärmen är svårare att uppskatta. 

 

Vi genomförde en digital utställning som lanserades på vår hemsida och genom skärm i foajén utanför 

våra lokaler. Vi var själva inte på plats under dagen och marknadsförde endast den digitala 

utställningen.  

 

Även om vi inte träffat några besökare upplever vi att experimentet varit lyckat då utställningen fått 

spridning vi annars inte brukar få till på våra digitala plattformar. Denna omgång gjorde vi heller inga 

pressutskick utan uppmärksammade bara evenemanget i våra egna kanaler. 

 

 
Bild: Installation Arkivens dag på Designarkivet. Foto: Designarkivet 
 

Nybro kommunarkiv 

Den 7 december var det 97 visningar av vår film på Youtube och det är ungefär en 

fördubbling på antalet fysiska besökare vid vanliga år. Här kan vi inte göra någon 

uppskattning av ålder eller kön. Inte heller hur många visningar som gjordes under själva 

Arkivens dag. 
 

Däremot så har den uppskattats av de som har nåtts av bildspelet och visst kan man 

förmedla/sprida den ytterligare. 

https://www.kalmarkonstmuseum.se/designarkivet/svart-pa-vitt-designarkivet-uppmarksammar-arkivens-dag-med-digital-utstallning/
https://www.kalmarkonstmuseum.se/designarkivet/svart-pa-vitt-designarkivet-uppmarksammar-arkivens-dag-med-digital-utstallning/
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En tanke är att framöver göra en fysisk fotoutställning kring Lisa Mattsons liv och verk …och 

då kan vi även komplettera med filmen. 

 

Kommunalförbundet Sydarkivera har hört av sig för att visa sin uppskattning och kopplat 

filmen till deras Facebooksida. 

 

Nybro kommunarkiv gjorde enbart en digital version av dagen och vi har inte kontaktat 

pressen i år. 
 

 

 

Sammanställning gjord av: 

länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson 

Kalmar läns Arkivförbund 

2020-12-16 

 

 


