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Arkivens dag uppmärksammas av nio arkiv i Uppsala län 
 

”Röster i arkiven” är årets tema när arkiv landet runt firar Arkivens dag den 13 november. I 

Uppsala län medverkar i år nio arkiv som visar filmer på en gemensam Youtube-kanal. Flera av 

filmerna har koppling till det första valet med allmän och lika rösträtt 1921. Evenemanget är 

övervägande digitalt av pandemiskäl. 

 

Arkivens dag är ett samarbete mellan alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Syftet är att väcka 

intresse för arkivens verksamhet i bred bemärkelse. Genom att arrangera ”öppet hus” vill arkiven 

uppmärksamma möjligheten att göra spännande resor till förfluten tid, men också lyfta fram arbetet med 

att bevara den information som skapas idag.   

 

Arkivens dag har olika teman varje år och i år är det ”röster i arkiven”, med tanke på att det i år är hundra 

år sedan Sveriges första val med allmän och lika rösträtt. Många av arkiven har därför lyft fram material 

kring kampen för allmän och lika rösträtt, eller politik. Temat kan naturligtvis även tolkas som 

inspelningar av röster i arkiven, och arkiv som inte har så mycket material kring rösträtt och politik har då 

passat på att lyfta fram olika intressanta inspelningar.  



 

Liksom i fjol flyttar Arkivens dag i Uppsala län ut på nätet av pandemiskäl och hittas därför även i år på 

Youtubekanalen Arkivens dag i Uppsala län. De arkiv som deltar i år är: Folkrörelsearkivet, Institutet för 

språk och folkminnen (Isof), Landsarkivet i Uppsala, Medicinhistoriska muséet, Regionarkivet, Uppsala 

stadsarkiv, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU),  Uppsala universitet/Carolina Rediviva samt 

Enabygdsarkivet i Grillby – som även har öppet för besökare. Kontaktperson för Arkivens dag i Uppsala 

län är Maria Sjölund, arkivarie vid SLU. 

 

Arkivens dag 13 november i Uppsala län – preliminärt program 
 

Enabygdsarkivet i Grillby är öppet för besök och plockar fram några godbitar ur gömmorna. 

 

Folkrörelsearkivet Kim Söderströms film om Storstrejken 1909 med röster som minns hur det var i 

Uppsala då, bland annat när Hjalmar Branting talade på Folkets Hus gård. 

 

Institutet för språk och folkminnen har gjort en webutställning, en film och ett föredrag om Märta 

Tamm-Götlind, som var aktiv i kvinnoföreningar och i kampen för kvinnlig rösträtt. I det material som 

finns efter henne finns även inspelningar.  

 

Medicinhistoriska muséet gör en film om en patient som kallade sig Kung Pil och som broderade 

kungsord och trontal, men även miljön i Ulleråker, såsom hospitalsbyggnaden ”Vingmuttern”.  

 

Regionarkivets tema är ”De inröstades röster” – baserat på inspelade fullmäktigemöten i Uppsala län. 

Digitalisering av inspelade fullmäktigemöten på rullband och andra medier pågår för närvarande för att 

bevara och tillgängliggöra dessa för framtiden. Genom dessa inspelningar får vi ta del av nationella så väl 

som lokala händelser och regionala beslut från tidigt 1960-tal och framåt. 

 

Riksarkivet Uppsala har valt ut tre kvinnor – från tre århundraden och sammanhang – som lämnat 

skrifter efter sig i arkiven. Filmade fotografier och texter upplästa av tre olika röster kommer att 

åskådliggöra detta. 

 

SLU gör en film baserad på en intervju med Maria Secher samt hennes efterlämnade memoarer. Hon 

växte upp på Ultuna på 1930–1950-talen, då hennes far var professor vid Lantbrukshögskolan. 

 

Uppsala stadsarkiv Kommer att göra en film på temat ”Vägen till allmän och lika rösträtt”. 

 

Uppsala Universitet/Carolina Rediviva gör en digital utställning om författaren, kvinnosakskvinnan och 

fredskämpen Ann Margret Holmgren. 

 

Uppdateringar av programpunkterna, samt kontaktpersoner vid respektive arkiv, förs in löpande på 

Arkivens dags webbplats: https://www.arkivensdag.nu/arrangemang/uppsala/  

 

Regional kontaktperson 
 

Maria Sjölund 

Sveriges lantbruksuniversitet 

018-67 21 01, maria.sjolund@slu.se  

 
Bakom Arkivens dag står SASS (Svenska arkiv i samverkan för synlighet), som består av landets 

arkivorganisationer: Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK), Föreningen för 
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arkiv och informationsförvaltning (FAI), Näringslivets Arkivråd (NLA),  Riksarkivet och Svenska 

Arkivförbundet. 
 


