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Inlandsgården på Arkivens dag 2019. Foto: Gerhard Arvidsson, 9 november 2019.
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Arkivens dag 2019 i Kungälv
1. Bakgrund
På Arkivens dag arrangerar många arkiv landet runt evenemang för att öka
allmänhetens förståelse för arkivens uppdrag. 2019 skedde detta lördagen
den 9:e november och årets nationella tema var ”Gömt eller glömt”.
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland anordnade ett evenemang med
Inlands Folkdansare med stöd från Kungälvs kommun och NBV.

2. Planering
Under Föreningsarkivets årsmöte för några år sedan hade några styrelseledamöter från Inlands
Folkdansare, en av våra medlemsorganisationer, förslagit att vi skulle anordna ett evenemang
i deras lokal på Inlandsgården i Kärna.
Föreningsarkivet har en intern planeringsgrupp för
Arkivens dag som består av föreningens ordförande,
tre andra styrelseledamöter, arkivchefen och en
arkivassistent.
Det dröjde några år innan det var lägligt att arrangera
Arkivens dag i Kungälvs kommun, men då var det
självklart att fråga föreningens styrelse om
erbjudandet stod kvar. Som tur var nya ordförandet
lika gästvänlig som sin föregångare.
Den 21:a maj träffade planeringsgruppen Inlands
Folkdansares styrelse på Inlandsgården (där det även
finns flera andra föreningar i närheten). Ingela Rossi,
ordförande för Kungälv kommuns Beredningen Fritid och
kultur var också närvarande. Ett Arkivens dag evenemang
diskuterades för att nå Föreningsarkivets mål att öka
medvetenhet om arkivens värde och Inlands Folkdansares
mål att öka medvetenhet om deras lokal och möjligheter för
flera näraboende att engagera sig i föreningens dans-, musikoch slöjdaktiviteter.
Planeringsgruppen första träff i
Föreningsgården 21 maj 2019

Förhoppningen var att flera grannföreningar skulle vilja
samverka så att folk skulle kunna gå runt och titta in i deras
hus också, prova på eller köpa något, ta fika osv., och i juni
skickade Inlands Folkdansare ut information och en enkät
till 8 föreningar i området.

Inbjudan till andra föreningar att
delta i Arkivens dag skickades 12
juni 2019
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Den 20:e augusti träffades gruppen igen och kom överens om ett 3-timmars program med
folkdans, utställningar och tre föreläsningar.
Intresset från övriga föreningar var tyvärr svalt. Två visade intresse av att komma, men inte
att delta i någon större omfattning. Två tackade nej och fyra svarade inte, trots två skriftliga
påminnelser från Inlands Folkdansare, varav en inkluderade ett enkel färdigskrivit formulär samt
ett föradresserade och förfrankerade svarskuvert. Planeringsmötet i augusti beslöt att fortsätta
ändå.
Den 12:e september var både
Föreningsarkivet och Inlands Folkdansare
med i Kultur och fritids möte för startandet
av ett kulturråd i Kungälv. Där fick
arkivchefen även tala om evenemanget,
föreningsarkiven (både Föreningsarkivet i
Sydvästra Götaland och Bohusläns
föreningsarkiv ta emot arkivmaterial från
Kungälv) och bjöd han in alla föreningarna
till Arkivens dag. Samma dag träffades även
Planeringsgruppen träffas i Föreningsgården 9
bibliotekarien i Mimers som hade åtagit sig
oktober 2019
att sprida programmet genom kommunens
bibliotek. Kommunens kommunikatör också stödde oss med att lägga ut evenemanget i
kommunens kalender på deras hemsida.
Den 24:e september träffades Föreningsarkivets personal med kommunarkivarie Lisa Dalqvist
för att utforska möjligheter att samarbeta och för kommunen att delta i Arkivens dag.

Vi bläddrade genom bilder som förvaras i kommunarkivet under ett
besök den 24:e september 2019. Ett förslag var att plocka en bild
som saknas dokumentation (och fråga besökare till Arkivens dag
om de känner till vad det handlar om). Det blev inte av till slut.

Den 9:e oktober träffades
planeringsgruppen en gång
till för att testa utrustningen
(föreningen hade installerat
en ny projektor), bekräfta
programmet, planera layout
och logistik, samt uppdatera
varandra om
marknadsföringsinsatser. Vi
beslutade leverera
utställningsmaterial den 8:e
november, och öppna lokalen
för förberedelserna kl 10 på
den 9:e november.
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3. Program
Utformingen av programmet byggde på
Föreningsarkivets erfarenheter från tidigare års
Arkivens dags evenemang. Vi beslutade att det
skulle vara 3 timmar, från kl 12-15, men att
öppna dörrarna från kl 11.45 så att folk fick
komma in och registrera sig löpande (utan att få
stå i en lång kö om alla försöker komma in på en
gång).
Programmet innehöll fyra huvudpunkter förutom
invigningen, avslutningen, utställningarna och lotteriet.

Program för Arkivens dag 2019 i Kungälv.

Dagen öppnades, modererades och avslutades av Kaisa Blank
Nordmark, ordförande för Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland.
Första programpunkten var ett
framträdande av dans av några av
Inlands Folkdansares medlemmar
i folkdräkt, med inledning av
ordförandet Rolf Frostrand.
Efter det ordnades tre stycken
föreläsningar: Kenneth
Kaisa Blank Nordmark,
Gustafson, en författare som bor i
Föreningsarkivets
Romelanda, talade om
ordförande och dagens
Inlands Folkdansare visar upp några
sillperioden i Kungälv under
moderator.
dansar med spelman på scenen.
rubriken ”När tranet stank i
Bohuslän”. Lars-Göran Larsson, ordförande för Södra Inlands Biodlareförening talade om
föreningens 125 års historik och verksamhet. Till slut var det en föreläsning om arkivens
historik och roll i Sverige av Föreningsarkivets arkivchef, Jonas Andersson, under rubriken
”Respektera källorna!”

Kenneth Gustafson föreläser om sillperioden.

Lars-Göran Larsson föreläser om Södra Inlands
Biodlareförening.
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4. Utställningar
Föreningsarkivet i Sydvästra
Götalands utställning lyfte fram olika
ämne kopplades till temat ”Gömt eller
Glömt”: startande och nedläggning av
föreningar, glömda skulder, gömt
kritik, rykte och skvaller,
samhällsklyfter och nödhjälp av
Kungälvs föreningar både inrikes och
utrikes. Det fanns även utplockade
arkivalier kopplades till föreläsningar,
t.ex. om biodlarföreningars
verksamhet i Ale och Göteborg, samt
dans och evenemang i Kungälv.

Utställning om Inlandsgårdens tillkomst.
Fotograf: Gerhard Arvidsson.

Inlands Folkdansare hade två utställningar.
Ett bord med fina föremål skapades av
slöjdarföreningen som har sina träffar i
Föreningsgården under Inlands Folkdansares
regi, samt en utställning med bilder om
Inlandsgårdens tillkomst år 1978.

Inlands slöjdares fina hantverk. I bilden: Konny
Nilsson. Fotograf: Gerhard Arvidsson.

Besökare fick biljetter som också fungerade
som lotter, med priset en ljusstake som
skänktes av Inlands Folkdansares
slöjdarförening.

Föreningsarkivets skärmutställning bredvid NBV:s roll-up.

Sida 5 av 14

5. Marknadsföring
Marknadsföringen för evenemanget inkluderades:
















Pressmeddelande till Kungälvs-Posten.
Annonser i Kungälvs-posten tisdag 5
november och fredag 8 november samt
på www.kungalvsposten.se mellan 26
oktober och 9 november.
Inlägg i Göteborgs-Postens Guiden GP.

Webbannonsen i Kungälvs-posten såg ut så här.

Information på Föreningsarkivets hemsida i
”Pressrum” och under ”Aktuellt”.
Publicering på Arkivens dags hemsida.
Publicering på Kungälvs kommuns
hemsida.
Publicering på sociala medier, framförallt
Facebook, med Föreningsarkivet, Kungälvs
kommun och NBV som medarrangerare.
Affischering. Affischerna skapades av
Föreningsarkivet och sattes upp av
Kungälvs bibliotek och Inlands Folkdansare
Marknadsföring för Arkivens dag
på kommunens hemsida.
som skrev ut, lagt upp och distribuerades
affischer i deras nätverk.
Broschyrer som delades ut vid Kulturrådets möte den 12:e september, och ställdes ut
samma dag i kommunhuset och i biblioteket.
Utskick, med handskrivna inbjudningar, till alla ledamöter i Kommunstyrelsen från
Föreningsarkivet.
Utskick till nuvarande kontaktpersoner för alla Föreningsarkivets aktiva
medlemsorganisationer baserade i Kungälvs kommun.
Utskick från Inlands Folkdansare till samtliga medlemmar inklusive 8 lokalföreningar.
Nedan till vänster: Exempel av inbjudan till kommunstyrelsen Till höger: Facebook evenemanget.
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6. Besökare
Evenemanget fick 75 besökare som skrev in
sina namn i Föreningsarkivets gästbok, varav
38 var kvinnor och 37 var män.
När det gäller åldersfördelning det uppskattas
det att de flesta besökare var över 60 år.
De flesta besökare kom från mindre än 10 km
från evenemanget på Inlandsgården. Ett
diagram om besökares hemort finns nedan.

Åhörare på Arkivens dag.

Besökare

Borås
1%
Mölndal
Öckerö
1%
2%
Skepplanda
2%
Jörlanda Göteborg
1% Årsnäs 4%
Kode
1%
2%
Romelanda
1%

Personal
4%

Styrelse
5%
Kärna
22%

Staby
1%
Dotorp
2%

Kareby
5%
Harestad
11%
Kungälv
11%
Ytterby
9%

Bremnäs
1%

Lycke
9%

Önneröd
2%
Glose
1%

De flesta besökare var nya för Föreningsarkivet, men cirka 90% av dem redan hade någon
anknytning till Inlands Folkdansare. Några nya besökare lockades av föreläsningarnas ämnen.
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7. Arkivleveranser
Föreningsarkivet publicerades till medlemmar i Kungälv möjligheten att leverera tillägg till
deras arkiv under Arkivens dag, för att transporten skulle finnas för att kunna ta emot ganska
stora mängder material på Inlandsgården för bevaring i depån i Mölndal.
Några leveranser också lovades eller togs emot vid andra tillfälle som svar till begäran.
Arkivbildare som svarades var:








Kungälvskretsen av Centerpartiet
Torsby Centerkvinnor
Lycke Rödakorskrets nr. 14064
Kungälvs Socialdemokratiska Arbetarekommun
Avd 347 Kungälvs Glasbruk (snart efter dagen)
Romelanda Socialdemokratiska Kvinnoklubb (snart efter dagen)
En vattenförening också tillkommer

Transporten som användes för att släppa utställningsskärmer kom även till nytta för att ta emot
leveranser från arkivbildare, framförallt flera flyttlådor med arkivalier från Lycke Rödakorskrets.
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8. Utvärdering av aktiviteter
Arkivens dag frågar om vilka aktiviteter som genomförts och hur de mottogs, samt vad som
fungerade bra respektive dåligt. Föreningsarkivet samlade in synpunkter från Inlands
Folkdansare, den egna personalen och arbetsgruppen i dess styrelse. Denna del av rapporten
är en sammanfattning av deras utvärderingar.

8.1 Marknadsföring
Föreningsarkivet satsade mycket på marknadsföring (se sida 6). Aktiviteter inkluderades två
annonser i lokaltidningen (Kungälvs-posten), en två veckors kampanj på Kungälvs-postens
hemsida (en ”panoramisk” webbannons, ett presmeddelande, affischer, utskick, inlägg på
sociala medier och kontakt med kommunens kommunikatör samt bibliotekarie. Dessutom
spriddes evenemangets program inom NBV:s och Inlands Folkdansares nätverk och till
deltagare i kommunens kulturråd.
Det var första gången Föreningsarkivet hade provat med webbannonsering. Kungälvs-posten
bekräftade att vi fick de 15 000 visningar som bokades. Antal klick var 48 som låter låg, men
motsvarar ett 3,2 promille clickrate som enligt Kungälvs-posten är jämförelsevis bra mot
genomsnittliga clickratet som är mellan 2 och 2,5 promille.
Pressmeddelandet fick respons av Kungälvs-posten. En frilans journalist Kristin Holmström
kontaktade både Föreningsarkivet och Inlands Folkdansare för vidare information innan hon
skrev en artikel som publicerades den 8:e november.

Annons i Kungälvs-posten den 5:e
november 2019.

Artikel i Kungälvs-posten 8:e november 2019,
skrivit av Kristin Holmström.

Föreningsarkivet var fullständigt nöjd med marknadsföringen och Inlands Folkdansare trodde
att annonserna och artikeln i Kungälvs-posten samt inlägg på kommunens hemsida var väldigt
bra, Det även nämndes att ett inplastat program i den lokala butiken, lockade helt spontant
minst 2 par.

Sida 9 av 14

8.2 Caféservering
Caféserveringen ordnades av Inlands
Folkdansare och var mycket uppskattad av
både besökare och utställare. Te/kaffe och en
kaka/kanelbulle såldes för bara 20 kronor, men
föreningen var nöjd och fick även bra netto.

Bord för fikat ordnades av Inlands Folkdansare. Karin
Larsson, sekreterare och bakningsansvarig i bilden.

Fördelarna med enkel dukning var att det var
lätthanterat, nästan som självservering, tog lite utrymme och skapade mindre köer. Det
verkade fungera för att de flesta besökare inte hade några högre förväntningar på mer
mättande förtäring och evenemanget var lite kortare än under tidigare år.

8.3 Utställningar
Föreningsarkivets utställning betraktades som ambitiös, med mycket information. På grund av
platsbristen i lokalen, beslutade planeringsgruppen att sätta skärmarna mot väggen, och
använda endast en sida. Till följd fanns det mer information på varje sida än vanligt, men
placeringen funkade väl. Inlands Folkdansare bedömde att utställningen innehöll mycket
information och på rätt nivå.
Slöjdarföreningens utställning var mycket uppskattad. Den påverkades också av
utrymmesbegränsningar. De hade gynnats av att
ha två bord i stället för ett. Placeringen var inte
heller optimal. Slöjdare kanske skulle kunna ha
fått ytterligare ett bord närmare ingången för ökad
uppmärksamhet för deras imponerande alster, i
stället för ett bord i ett bakre hörn. Det kanske
skulle ha varit roligt om de sålde föremål där.

En del av Föreningsarkivets utställning, och ett
bord åt sidan med information om Arkivens dag
och talarens böcker för försäljning till
allmänheten.

Utställningen om Inlandsgårdens tillkomst var
upplysande och uppskattad. Många stod länge,
läste och diskuterade den. Dessutom var det en
uppskattad upplevelse för många av besökarna att
se Inlandsgården från insidan.

8.4 Invigning, moderation och avslutning
Föreningsarkivets ordförande hade uppgiften att hålla samman hela programmet. En del av
utmaningen var att programmet var en timme kortare än förra årets även om det fanns lika
många talare och aktiviteter.
Hon hittade ett bra flyt, höll en bra dialog med föreläsarna, var fyndig, trevlig att lyssna på
och bjöd på sig själv. Hon fick oss att hålla tiden och levererade en fin avslutning som
lämnade besökarna nöjda.
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8.5 Folkdans
En viktig anledning till att det fanns begränsat utrymme för utställningarna var att dansarna
behövde utrymme att röra sig i. Detta var oundviklig och väl värt kompromissen. De kanske
även behövde haft lite mer utrymme, men manövrerade vant på liten yta.
Dansarna var avslappnade och glada som smittade stämningen. Det var ett bra sätt att starta
evenemanget och liva upp besökare så att de var pigga för senare föreläsningarna.
Det var en jättebra del i programmet som gav även Inlands Folkdansare som värd för dagen
möjligheten att också välkomna gästerna, visa upp det de gör och ge besökarna en känsla om
immateriella kulturarvets betydelse.
Ett fint inslag var då en av
medlemmarna, strax innan
avslutningen, berättade om sig själv
och thur hon blev engagerad i
Folkdans och i Inlands Folkdansare.
Hon fick mikrofonen och talade
flyttande om hennes erfarenheter på
ett trevlig och positiv sätt.
Inlands Folkdansare framträder på Arkivens dag.

8.6 Föreläsning om sillperioden
Kenneth Gustafson är en romanförfattare som har forskat i historik, framförallt Thomas
Thorilds samtid (2013 tilldelades han Thomas Thorildsällskapets forskningsstipendium och
han har fått många flera priser och stipendier under åren).
Han kom tidigt så att Inlands Folkdansare hann ladda upp hans presentation och hade med sig
böcker till försäljning till folk som hade intresse att gå djupare in i historiken.
Föreläsningen ”När tranet stank i Bohuslän” om sillperioden i Kungälv var mycket bra,
intressant och i rätt nivå. Å andra hållet kunde det ha varit längre, han höll tiden exemplariskt
men flera bilder skulle ha varit uppskattat, och några kände att tonen inte öppnade upp för
frågor och diskussion, trots att några besökare verkade ha kommit för hans skull och det
mottogs väldigt bra.

Kenneth Gustafson på Arkivens dag.
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8.7 Föreläsning om Södra Inlands Biodlareförening
Lars-Göran Larsson är ordförande för Södra
Inlands Biodlareförening som nyligen firades
deras 125 års jubileum. Även han kom tidigt och
hade böcker publicerade av föreningen med sig
till försäljning.
Föreläsningen ”Södra Inlands Biodlareförening:
historik och verksamhet” var på flera sätt
motsatsen till den förra föreläsningen. Han hade
många bra bilder att visa upp, men det gjorde
också att han talade lite längre och gick kanske in
Lars-Göran Larsson föreläser.
för djupt och utförlig i biodlingens detaljer som
Fotograf: Gerhard Arvidsson
han klart brinner för. Men liksom Kenneths
föreläsning var det också intressant och folk var engagerade.

8.8 Föreläsning om svenska arkivens utveckling och syfte
Jonas Andersson är arkivchef för Föreningsarkivet i Sydvästra
Götaland, och har arbetat för denna ideella förening sedan 2001.
Föreläsningen ”Respektera Källorna!” lyckades fånga lyssnarna
med en lite annorlunda inledning. Det fanns tydligt engagemang
från åhörarna och flera frågor. Inlands Folkdansare trodde att han
var mycket bra att lyssna på, med bra struktur och bilder i
framförandet.

8.9 Prislott
Jonas Andersson på Arkivens

Som förra året, hölls det ett gratislotteri med pris. Den här gången
dag. Fotograf: Gerhard
skänkte slöjdarföreningen
Arvidsson
en ljusstake till lotteriet.
Förutom att det var ett väldigt fint pris, var det
också roligt att det kom från värdföreningen så
lokalanknytningen fanns.

Biljetterna som också var prislott

Själva inträdesbiljetterna var lotten. Inträde (och
därmed lotter) var gratis, men biljetterna gjorde det
lättare att kontrollera antalet besökare. Det var ett
kul inslag som verkade uppskattat.

Dessutom var det ett trevligt sätt att hålla kvar besökarna till evenemangets slut.
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9. Feedback om hela programmet
Det var ett gott samarbete mellan Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland och Inlands
Folkdansare. Föreningsarkivet kände att Inlands Folkdansare var positiva och
lösningsorienterade. De var flexibla som är en förutsättning för att kunna arrangera ett
evenemang som Arkivens dag för första gången. Det går aldrig att förutse exakt hur det
kommer att bli, men det också gör dagen dynamiskt och spännande.
Till exempel, var det lite otur att parkeringen var ett problem för besökarna på grund av ett
möte hos Skytteföreningen vars deltagare tidigt tog drygt 50% av platserna, vilket är högst
ovanligt i Inlands Folkdansares erfarenhet. Men föreningen fick ju låna plats på
grannfastigheten, så det löste sig.
Evenemanget mottogs väl, besökarna var intresserade och hade en del frågor. Det mesta
fungerade bra och samtliga inslag uppskattades mycket av publiken.
Enligt Inlands Folkdansare: ”allt funkade över förväntan, mottagande, välkomnande, även
Kajsas ibland provocerande inlägg.”
Kommunens stöd var viktig, även om Kommunstyrelse inte var så närvarande. Ingela Rossi,
kultur och fritidsberedning var dock ett närvarande stöd både under planeringen och under
dagen. NBV var inte närvarande, men deras roll-up skylt visades upp i ett hörn av Inlands
Folkdansare för att förtydliga att deras stöd var viktigt för deras verksamhet i Inlandsgården.
När det gäller förbättringspotential så skulle Föreningsarkivet kunna förtydliga rollerna
ytterligare något. Vilket ansvar/mandat har producenten/projektledaren och hur förhåller sig
denna roll till Arkivchefen som har det övergripande ansvaret. Det skulle man kanske behöva
spalta upp.
Sedan kan man alltid finslipa på detaljer. Det var lite trångt i pausen efter första föreläsningen,
så var det tillfälligt svårt att komma fram till kaffet och de olika borden. Det kanske kunde
underlätta för talare att ha en mygga i stället för mikrofon. Men i stort fungerade teknik
otroligt bra och det var an stor hjälp att Inlands Folkdansares ordförande tog ansvaret för att
kontrollera och styra alla bilder/bildspel från egna datorn. Det var fördelaktigt för
Föreningsarkivet att kunna köra skärmar och material dit dagen innan och förebereda sig lugnt
på morgonen.
Det var mycket jobb och planering från båda sidor, men det var det värt för ett väldigt lyckat
evenemang med strömmande gäster. Efter första planeringsmötet var Inlands Folkdansare
ganska pessimistiska och undrade vad de hade givit sig in på, men efter det tredje och sista
mötet var de mer optimistiska. Även om det skulle ha varit roligt att få flera yngre besökare,
blev antalet besökare bättre än vad de vågat hoppas på och de uttryckte att de bär med sig
helhetsintrycket av dagen med glädje.
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10. Arkivens dag – synpunkter och önskemål
”Gömt eller glömt” var inte ett lätt ämne att tolka och använda, så var det inte förgrunden av
evenemanget. Det var tolkat en del i Föreningsarkivets utställning, och det också användas på
ett brett sätt med att påpeka att allt i historiken kan lätt glömmas, och det obehagliga i dåtiden
kanske gömmas.
Arkivens dags material uppskattas. Många tog blyertspennor som hade sparats från tidigare
årens evenemang. Reflexerna var också uppskattade, även om vi inte hade fått så många i tid
för dagen. Klistermärken brukade uppskattas av barn, men där kom inte många barn till
evenemanget, trots att vi fick mycket godis (som uppskattades mycket som vanligt).
Föreningsarkivet använde även Arkivens dags logga i anslutning till marknadsföringsmaterialet (affischer, annonser, med mera).
Samverkan med Inlands Folkdansare och kommunen var en förutsättning och nyckeln till
succén för Arkivens dag 2019 i Kungälv. Det var viktigt med bra kommunikation med
mötesanteckningar och mailkontakt mellan samordnare från båda organisationer för att hålla
fart mot bakgrund av (vad som verkade) ointresse av andra föreningar vid början av
processen.

En medlem berättar om hur det är att vara folkdansare.
Besökare bads skriva in sig i gästboken för att få
ett biljett/lott. Detta underlättar uppskattningen om
antal besökare och var de kom ifrån.

Inledande skärm i Inlandsgården som informerade besökare om
Arkivens dags syfte och dagens program.
Fotograf: Gerhard Arvidsson.

Fotografen Neil Crawford filmade under
dagen för Inlands Folkdansare.
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