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Arkivens dag, sammanställning  

13 november 2021 

 

Tema: Röster i arkiven 

 Kalmar län  
 

I Kalmar län hade 8 arkivinstitutioner, föreningar och bibliotek m.fl. öppet under Arkivens 

dag på  sju olika platser/städer i länet.  

 

Även år 2021 har varit speciellt med anledning av den pågående pandemin.  

Statistiken kommer därför inte bli den samma som tidigare. 

 

Statistik, antal besökare/gillningar på Facebook 

 

Borgholm 

Himmelsberga museum 

3 fysiska besökare 

 

Räpplinge Hembygdsförening 

50 fysiska besökare 

 

Emmaboda 

Emmabodabygdens Arkivförening 

75 fysiska besökare 

 

Nybro 

Designarkivet 

Inga fysiska besökare. Statistik ofullständig, se rapport nedan 

 

Oskarshamn 

Biologiska museet 

Inga besökare 

 

Torsås 

Torsås bibliotek 

27 fysiska besökare 

 

Västervik 
Västerviks kommunarkiv 

48 fysiska besökare, 276 ”gillatryck” på Facebook 

 

Västerviks visarkiv 

 

Odensvi Hembygdsförening 

5 fysiska besökare 

 

Sammanställning fysiska besök Kalmar län: 208 besökare 

Sammanställning ”gillatryck” på Facebook: 276 



KALMAR LÄNS ARKIVFÖRBUND  KLAF 

2 

 

 

Borgholm 

Himmelsberga museum 

3 fysiska besökare 

 

I Ölands museums kaffestuga berättade Irene Kolare om sitt arbete med sin bok ”Vårdnaden”. 

Museets kaffestuga hade öppet under dagen med servering.  

 

Många personer nåddes i sociala medier m.m. om att arrangemanget skulle äga rum, tyvärr 

dök inte så många upp för att lyssna… 

Kommentar från arrangören: 

Bemötande gott och nöjda besökare, tyvärr få. 

Räpplinge Hembygdsförening 

50 fysiska besökare 

 

Teaterkväll med Merafton och Arkivens dag. Ordförande Ann-Charlotte Magnusson öppnade 

kvällen med att välkomna till ett rikt program och visade en film som presenterade 

hembygdsföreningens arkiv och Arkivens dag med årets tema ”Röster i arkiven”.  

 

Efter välkomnandet var det dags för ”Merafta” med risgrynspannkakor serverade med sylt 

och vispgrädde.  

 

Räpplinge-Högrumsamatörernas hade premiär med det nyskrivna teaterstycket ”Vad var det 

jag sa?” för en fullsatt hembygdsgård.  

 

Efter fika med hembakat och lotteri, fortsatte Arkivens dag med kortfilmen ”Den röda byråns 

hemlighet”, producerad 2021 i privat regi. Filmen handlade om ett mer än hundra år 

undangömt brev, vilket avslöjade en kvinnas situation under den tid då kvinnor fortsatte att 

vara omyndiga när de gifte sig.  

 

Hembygdsföreningens film om hösåtter med lie, ursprungligen från 1975, som under 

sommaren renoverats och fått både ljud och förklarande text, visades. Det visades även en 

film om rågslåtter. 
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Bild: Dans- och sånglek Äppelrum, Öland. Fotograf: okänd 

 

Emmaboda 

Emmabodabygdens Arkivförening 

75 fysiska besökare 

 

Emmabodabygdens Arkivförening har under ett flertal år arbetat med ett omfattande projekt 

som har inneburit att sortera, registrera, dokumentera och förvalta handlingar från glasbruken 

Kosta, Boda, Johansfors, Åfors och Modala. Totalt handlar det om ca 25 ton material som nu 

har gallrats till 700 hyllmeter med handlingar från 1600-talet och framåt. Det är ett stort och 

intressant uppdrag som arkivföreningen fått från Emmaboda kommun som äger materialet.  

 

Med anknytning till årets tema ”Röster i arkiven” så bjöd man in glaskännarna Björn Boode 

och Peter Lejon som har gjort en djupdykning ner i det omfattande materialet från de 

småländska glasbruken.  

 

Efter föredraget gjorde arkivföreningens ordförande en sammanfattning och presentation av 

glasbruksprojektet.  

 

Man visade också en film från arkivet där glaskonstnären Bertil Wallin tillverkar en av sina 

stora och berömda glasbåtar vid Åfors Glasbruk. 

 

Vidare så presenterades arkivföreningens även nya hemsida www.arkivemmaboda.se med 

exempel på vad som finns på hemsidan med bilder och ljudklipp i form av ”röster ur arkiven”.  

 

http://www.arkivemmaboda.se/
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Arkivföreningen visade en uppskattad utställning av äldre bilder och handlingar från arkivet 

med anknytning till dagens tema. På grund av pandemin och trånga lokaler visades i stället 

dessa bilder på en stor TV-skärm i foajén.  

 

Det var besökare från hela regionen, flera av dem var återkommande från tidigare år. Ingen 

uppgift om ålders- eller könsfördelning finns.  

 

 

Nybro 

Designarkivet 

Inga fysiska besökare. Digitalt arrangemang Statistik ofullständig 

 

Designarkivet arrangerade en digital utställning på skärm i foajén utanför sina lokaler. 

Skärmen kommer sitta uppe till våren och den passeras av många människor som besöker 

Pukleberg. Dessvärre har ingen statistik över hur många personer som passerat/tittat på 

bildspelet kunnat genomföras. Man har beslutat att göra utställningen tillgänglig via sin 

hemsida, dels för att den ska kunna nå fler och dels för att på så sätt kunna ta del av statistik. 

Det arbetet är ännu inte klart. De tycker att det är viktigt att lyfta Arkivens dag men med 

anledning av Covid-19 har man inte varit bekväm med att in folk i sina begränsade utrymmen 

och trånga lokaler. Därför är de glada att kunna delta på detta, lite annorlunda vis. 

 

 
Illustration av Olle Anderson. Fotograf: Designarkivet 

 

 

Oskarshamn 

Biologiska museet 

Inga besökare 

 

Biologiska museet hade öppet hus men tyvärr dök inga besökare upp. 

 

https://arkivkalmarlan.nu/wp-content/uploads/2021/11/211104_092950_Arkivens-dag-2021.jpg
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Torsås 

Torsås bibliotek 

27 fysiska besökare 

 

Tre miniföreläsningar genomfördes  

- Kommuninvånare som gjort sin röst hörd” med Inger Harrysson 

- ”Ett domstolsfall från Torsås kommun” med Inger Harrysson 

- ”Eftertankar” Finn Bergstrand berättar om sin självbiografi  

samt släktforskarhjälp.  

 

Ingen rapport om nya besökare eller ålders- och könsfördelning bland besökarna.  

 

Kommentar från arrangören:  

Det var ”trivsamma timmar”. 
 

 

Västervik 
Västerviks kommunarkiv 

48 fysiska besökare, 276 ”gillatryck” på Facebook 

 

På grund av pågående pandemi, valde man i år att sprida ut Arkivens dag under flera dagar. 

15 november-18 november samt 22 november-25 november. Öppettider 13.30-15.30 samt 

kvällsöppet den 16 och 23 november kl. 18-19. 

 

Västerviks kommunarkiv med lokal i Västerviks Arkivcentrum hade öppet hus och visade en 

utställning med nedslag från Västerviks kommuns 50-åriga historia. Västerviks kommun 

bildades 1971 i och med att landskommunerna slogs ihop. Kommunarkivet valde att göra 

nedslag i olika händelser i kommunens 50-åriga historia med 10-årsintervaller.  

 

Kommentar från arrangören: 

Vi är nöjda med arrangemanget. 
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Bild: Kvarteret Sjömannen 1967, kvarteret revs 1971. Foto: Stadsingenjörskontoret 1967 

 

Västerviks visarkiv 

Man hade ett bildspel klart som skulle läggas ut, men på grund av tekniska problem kom 

bildspelet inte ut när det skulle. 

 

 

Odensvi Hembygdsförening 

5 fysiska besökare  

 

Odensvi Hembygdsförening hade öppet i sin lokal i Odensvi. De hade riggat en CD-spelare 

där de satte in en skiva med en intervju från 1976. Inspelningen var ett samtal som den 

tidigare ordföranden hade med en Odensvibo. 

 

De hade en dator där man kunde plocka fram bilder från deras bildarkiv med över 16 000 

bilder. 

 

Kommentar från arrangören: 

Det är nog fel tid på året att ha arkivens dag. Ett år var det snöoväder och denna tid på året 

kan vi inte ha hembygdsparken öppen då det inte finns någon värme i husen. 
 
 

Sammanställning gjord av: 

länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson 

Kalmar läns Arkivförbund 

2022-01-04 

 


