
11 november - Arkivens dag

Arkivens dags östgötaprogram

SYND och SKAM



1 Ödeshögs Lokalhistoriska arkiv, 10-13, öppet i arkivet, fi lmvisning, fi ka.
 Adress: Fabriksvägen 15-17, Ödeshög (vid Ombergs buss).

2  Arkivens dags regionala samarrangemang, 10:30-16, Riksarkivet - Landsarkivet i Vadstena,  
 se komple�  program på baksidan. Adress: Vadstena slo� .

3 Föreningsarkivet i Mjölby kommun, OBS! Endast öppet 10/11, 10-12, visningar av
 arkivet kl. 10 och 11, samling i stadshusets recep� on.
 Adress: Burensköldsvägen 11, Stadshuset, Mjölby.

4  Sya hembygdsförening, 11-16, öppet i arkivet, visning av museum, loppis, fi ka.
 Adress: Sya hembygdsgård (skyltat från samhället).

5 Flygvapenmuseum, 12-17, öppet hus, visning av arkivalier, tema Finland om bl.a. vinter-
 kriget och svenska frivillingfl o�  ljen F19 i Finland. Föredrag kl. 15 ”Vingar � ll vinterkriget— 
 fl ygplan � ll fi nska vinterkriget genom Sverige” med Per Iko. 50 kr, föranmälan via webbplats. 
 Adress: Carl Cederströms gata 2, Linköping (Malmslä� ).

Arkivens dag har arrangerats i Arkivens dag har arrangerats i 
Sverige sedan 1998, och äger Sverige sedan 1998, och äger 
all� d rum, den andra lörda-all� d rum, den andra lörda-
gen i november. Sy� et är a�  gen i november. Sy� et är a�  
väcka intresse för arkivens väcka intresse för arkivens 
verksamhet och bakomverksamhet och bakom
arrangemanget står en sam-arrangemanget står en sam-
manslutning av organisa� o-manslutning av organisa� o-
ner som företräder alla typer ner som företräder alla typer 
av arkiv, såväl förenings örenings arkiv, 
näringslivsarkiv, kommun- näringslivsarkiv, kommun- 
och regionarkiv som statliga  och regionarkiv som statliga  
arkiv. Sedan 2001 fi ras Arki-edan 2001 fi ras Arki-
vens dag i samtliga nordvens dag i samtliga nordiska 
länder och i Östergötland  Östergötland 
samordnas arrangemangen samordnas arrangemangen 
av länets arkivförbundav länets arkivförbund.
  

Temat för årets Arkivens dag emat för årets Arkivens dag Temat för årets Arkivens dag T
är Synd och skam. Vad har vi Vad har vi 
försökt gömma och glömma?  och glömma? 
I arkiven fi nns spår av det ven fi nns spår av det 
som upplevts som skamfyllt 
och syndigt.

www.arkivensdag.nu - 011-12 28 90
www.ostergotlandsarkivforbund.se/arkivens-dag
www.facebook.com/arkivensdagiostergotland
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6 Östergötlands museum, 11-16, Vad kan du fi nna om din hemort i museets arkiv? Kom och  
 fråga, så letar vi! Adress: Raoul Wallenbergs plats, Linköping.

7 Kinda Lokalhistoriska Arkiv. OBS! Endast öppet 10/11, 10-12, visning av arkivet.
 Adress: Biblioteket, Torggatan 2, Kisa.

8 Kinda kommunarkiv. OBS! Endast öppet 10/11, 10-12, visning av arkivet.
 Adress: Torggatan 3, Kisa.

9 Brukskultur Åtvidaberg, 10-13, visning av arkivet i Face� en kl. 10, 11 och 13.
 Adress: Bildningscentrum Face� en, Gamla torget 1, Åtvidaberg.

10 Vånga hembygdsarkiv, 10-14, öppet i arkivet, utställning, servering med kaff e och våffl  a 
 Adress: Hembygdsgården, Vånga.

11 Memmingsforskarna, 11-14, utställningar, visning av arkiv och samlingar. 12:30 föredrag  
 ”Lösak� ga Qvinnor i Kimstad under mi� en av 1800-talet”. Adress: Skärblacka Folkets hus,  
 Folkets husvägen 14, Skärblacka.

12 Kvillinge föreningsarkiv, 10-14, öppet hus, fi ka, visning av utställning om Dövstumma Klara. 
 Adress: Holms väg 13, Åby.

13 Krokeks Lokalhistoriska Arkiv, 12-15, Öppet hus, Adress: Sjöviksvägen 78, Krokek (under  
 Coop på södra sidan).

14 Bråvallamagasinet, 10-15, öppet hus, utställning, visning på temat Synd och skam i Norr- 
 köpings stadsmuseums och stadsbiblioteks gemensamma magasin. Adress: Lansengatan 12,
 Norrköping (Bråvalla industripark. Följ skyltning). 

15 Norrköpings föreningsarkiv, 10-14, visning av arkiv, utställning. Adress: Va� engränden 14,  
 Norrköping.

16 Norrköpings stadsarkiv, 10-14, öppet hus, utställning på årets tema om bl.a. spinnhus, kur 
 hus, fa�  gvård samt visning av fi lm. Adress: Norrköpings rådhus, ingång från gården.

17 Vikbolandets arkiv- och historieförening, 10-14, öppet hus, visning av arkiv, föredrag om  
 Synd och skam på Vikbolandet, fi ka. Adress: Åkerliden, Kuddby.

18 S:t Ragnhilds Gille, 13-15, öppet museum, visning. Adress: Stadshistoriska museet, Gamla  
 Skolgatan 10, Söderköping.

19 Ringarums hembygdsarkiv. OBS! Endast öppet 4/11, 10-14, öppet hus, fi ka, loppis, släkt 
 forskningsjour med Torten Ståhl och ÖGF:s representanter.
 Adress: Hembygdsberget, Ringarum.

20 Gryts hembygdsarkiv, 10-15, öppet hus, visning av arkiv.
 Adress: Klockaruddsvägen 3, Gryt (f.d. kommunhuset).



Välkommen � ll en heldag om arkiv! 10:30 - 16:00 ordnas utställningar, ska� jakt 
bland hyllorna, släk� orskarjour, föreläsningar, visning av landsarkivet, m.m. Fri�  
inträde!

Arkivens dag på Landsarkivet i Vadstena
lördagen den 11 november - Östergötlands samarrangemang

10:30  Utställningarna öppnar

11:00 Invigning
Eva-Marie Sahlin, Riksarkivet
Albin Lindqvist, Östergötlands Arkivförbund

11:30 Synd och skam i 1600-talets Vadstena
Annika Sandén, Stockholms universitet

12:30 Anor från landsvägen - om resandefolkets historia
Bo Lindvall, förfa� are

13:30 Vadstena kurhus och skambelagda sjukdomar
Margaretha Rehnberg, Regionarkivet i Östergötland

14:15 Visning av landsarkivet - med överraskning
Anna Eklund-Johnsson, Riksarkivet - Landsarkivet i Vadstena
Maria Reuterhagen, Vadstena guideförening

15:30 Prisutdelning dagboksveckan i Vadstena 2017

Utställare och medarrangörer
Folkuniversitetet, Kyrkoförvaltningen i Linköping, Linköpings stadsarkiv, Regionarkivet i 
Östergötland, Riksarkivet Landsarkivet i Vadstena, Vadstena guideförening, Östergötlands 
Arkivförbund, Östergötlands hembygdsförbund, Östergötlands museum och Östgöta
Genealogiska förening.

www.ostergotlandsarkivforbund.se/arkivens-dag -  www.arkivensdag.nuwww.ostergotlandsarkivforbund.se/arkivens-dag -  www.arkivensdag.nu
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