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Bilden på framsidan föreställer arkivarie Roy Andersson stående längst ned i den
ståtliga trappen till Brukskultur Åtvidabergs arkiv. Foto: Albin Lindqvist 2013.
På baksidan syns en bild av en okänd man ur Tore Helanders släktarkiv. Ser han
tillbaka på det gånga året eller spanar han framåt?
Bilderna i verksamhetsberättelsen är tagna av Albin Lindqvist, om ej annat anges.

Copyright: Östergötlands Arkivförbund och respektive bildägare.
Tryck: Tellogruppen AB, Söderköping 2014
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1. Inledning
Arkiv är ett unikt arv som förs vidare över
generationer. De är viktiga informationskällor
som bidrar till det enskilda och gemensamma
minnet. Öppen tillgång till arkiv ger kunskap,
främjar demokrati och skyddar medborgarnas
rättigheter. Det viktiga arbete som
Östergötlands Arkivförbund genomför kan ses
som självklart i ett modernt samhälle, men har
också fastslagits av UNESCO i en deklaration
den 10 november 2011.

Förutom stadsbidraget har vi även ett bidrag
direkt från Regionförbundet Östsam.
Vi har fortsatt med ﬂera projekt, där ett
av de större är registreringen av historiska
försäkringsbrev för länets byggnader. Vi
fortsatte också inventeringen av gåramålningar
vilket resulterade i boken Gåramålarens
naiva mystik vilken utkom under hösten.
Skanningsprojektet har under året fortsatt
med syfte att digitalisera medlemsarkivens
fotograﬁer. Vidare har vi infört arkivredovisningssystemet Visual Arkiv hos ﬂera
medlemsarkiv, något som ytterligare ökat
tillgängligheten. Ett annat projekt är ordningsoch förteckningsarbetet av det släktarkiv
som testamenterats till oss. Länsarkivarien
har dessutom fortsatt att se över de interna
administrativa rutinerna och bl.a. har ett nytt
bokföringssystem införts.

Östergötlands Arkivförbund har under 2013
haft Regionförbundet Östsams uppdrag
att vara en resurs och ha en samordnande
roll för de lokala föreningsdrivna arkiven
i Östergötland. Vårt uppdrag är att verka
inom Regional enskild arkivverksamhet,
vilket är ett av sju verksamhetsområden till
vilka regionerna har vidareförmedlat statliga
kultursamverkansmedel från Kulturrådet.

Östergötlands Arkivförbund och Norrköpings föreningsarkiv besöktes av Folkparksskolans fritidshem i
december 2013. ”Det var asgrymt på arkivet” var ett omdöme som skrevs i vår gästbok av en av 9-åringarna. Närmast på bilden syns Gabriel Sapranci och Desirée Desougos Ohlén.
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2. Medlemmar
Då vi bildades den 29 november 1984
var antalet medlemmar 20 läns- och
distriktsorganisationer och fem lokala
folkrörelsearkiv. Vid årsskiftet 2013-2014
bestod arkivförbundet av 135 medlemmar,
varav 89 läns- och distriktsorganisationer, 4
stödmedlemmar och 43 lokala arkiv. Bland
våra medlemmar ﬁnns samtliga politiska
riksdagspartier, alla förenade i intresset att
dokumentera en viktig del av länets historia.
Men två undantag ﬁnns i Miljöpartiet och
Sverigedemokraterna. De lokalhistoriska
arkiven består inte bara av folkrörelse- och
föreningsarkiv utan också av bygdearkiv,
folklivsarkiv, forskningsarkiv, lokalhistoriska
arkiv, företagsarkiv, kommunarkiv och
kommunala lokalhistoriska samlingar samt
större institutioner såsom Riksarkivet,
Landsarkivet i Vadstena, Östergötlands
museum, Linköpings Stiftsbibliotek och
Linköpings stadsarkiv samt det stora företaget
Cloetta Sverige AB. Under året har vi förlorat

tre distriktsorganisationer som medlemmar,
vilket beror på att organisationerna upphört
eller gått samman. I ett av fallen har en
annan organisation övertagit arkivet och
i ett annat fall har arkivet skänkts. Under
året ha även två nya distriktsorganisationer
anslutits som medlemmar, Riksförbundet
Unga Musiker och Jordbrukareungdomens
förbund. Värvning av nya medlemsarkiv har
också pågått, vilket resulterat i att fem nya
arkiv anslutit sig, Regna hembygdsarkiv,
Svenskt Uppﬁnnaremuseum, Norrköpings
stadsmuseum, Flygvapenmuseum och Mjölby
hembygdsarkiv.
Östergötlands Arkivförbund är en bred
och samordnande arkivorganisation med
kunskap och kompetens om länets många
lokalhistoriska initiativ och samlingar, en
knutpunkt och registerinstans för de enskilda
arkiven i länet.

Distriktsorganisationer
ABF Östergötland
Astma och Allergiföreningen Östergötland
Baptisternas Östgötadistrikt
Centerns Ungdomsförbund Östgötadistrikt
Centerpartiets Östgötadistrikt
Cloetta Sverige AB
Elöverkänsligas förening i Östergötland
Folkpartiet Liberalerna Östergötland
Folkunga scoutdistrikt
Friluftsfrämjandet region ost
Frälsningsarméns Östra Division
Föreningen Svenska Spetsars arkiv
Handikappföreningarna Östergötland
Hyresgästföreningen Region sydöst
Hörselskadades distrikt i Östergötland
Jordbrukareungdomens förbund Östergötland, JUF
Jägareförbundet, Östergötlands län
Korpen Östergötland
Kristdemokraterna i Östergötland
Kristna socialdemokrater i Östergötland
Lantbrukarnas Länsförbund, LRF
Linköpings stifts kyrkomusikerförbund
Lions Club international distrikt 101-A
Livsmedelsarbetareförbundet
LO-distriktet i Mellansverige
Lärareförbundet
Moderata i Östergötland
Naturskyddsföreningen i Östergötland

NBV Östergötland
NTF Sörmland-Östergötland
Nya skådebanan i Östergötland
Näringen Östergötland
PRO i Östergötland
Reumatikerförbundet i Östergötland
Riksbyggen
Riksförbundet Unga Musiker
Rädda Barnen Östergötland
SCIRA Östergötland
Sensus Östergötland
S-kvinnor i Östergötland
Smålands-Östergötlands Curlingförbund
Socialdemokraterna i Östergötland
SPF Sveriges Pensionärsförbund, distrikt 050
Studieförbundet Bilda sydöst
Studieförbundet Vuxenskolan Östergötland
Svensk Handel Öst
Svensk Tennis Öst
Svenska Brukshundklubben, Östgötadistriktet
Svenska Elektrikerförbundet, avdelning 31
Svenska Missionskyrkan, Östra Götalands distrikt
Svenska Målareförbundet avdelning 8, Östra
Svenska Röda Korset, Östgötadistriktet
Synskadades Riksförbund, Östergötland
TCO-rådet i Östergötland
Unga Örnars riksförbund
Unionen Öst

4

Verdandi
Vision kommunalavdelning i Norrköping
Vårdförbundet
Vänsterpartiet i Östergötland
Östergötland-Holavedens folkdansring
Östergötlands bandyförbund distrikt Östergötland
Östergötlands Bildningsförbund
Östergötlands Biodlarförbund
Östergötlands Bordtennisförbund
Östergötlands Båtförbund
Östergötlands Civilförsvarsförbund
Östergötlands Cykelförbund
Östergötlands distrikt av IOGT-NTO
Östergötlands Fotbollsförbund
Östergötlands Golfförbund
Östergötlands gymnastikförbund
Östergötlands Handikappidrottsförbund
Östergötlands Hembygdsförbund
Östergötlands Hemslöjdsförening
Östergötlands Idrottsförbund
Östergötlands Kennelklubb
Östergötlands läns Nykterhetsförbund
Östergötlands Orienteringsförbund
Östergötlands Ridsportförbund
Östergötlands Skidförbund
Östergötlands Skolidrottsförbund
Östergötlands Sportskytteförbund
Östergötlands SSU-distrikt
Östgöta Försvarsutbildningsförbund
Östgöta Genealogiska Förening, ÖGF
Östgötadistriktet av Svenska Journalistförbundet
Östgötadistriktet av Svenska kristna socialdemokrater
Östsvenska Basketdistriktsförbundet

Kvillinge Föreningsarkiv
Linköpings Föreningsarkiv
Linköpings Stadsarkiv
Linköpings Stifts- och landsbibliotek
Mjölby hembygdsmuseum
Mjölby kommuns centralarkiv
Motala kommuns centralarkiv
Norrköpings Föreningsarkiv
Norrköpings stadsmuseum
Ödeshögs kommuns centralarkiv
Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv
Östergötlands museum
Regna hembygdsarkiv
Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena
Ringarums Hembygdsarkiv
S:t Ragnhilds gille
Söderköpings Arkivförening
Söderköpings kommunarkiv
Svenskt Uppﬁnnaremuseum
Sya Fornminnes- och hembygdsförening
Ulrika Hembygdsförening
Ulrika Museum
Valdemarsviks kommuns centralarkiv
Vånga Hembygdsarkiv
Vikbolandets Arkiv- och historieförening
Ydre kommuns arkiv
Ydre Lokalhistoriska Arkiv
Åtvidabergs kommuns centralarkiv

Stödmedlemmar
Mjölby kommun
Ydre kommun
Åtvidabergs kommun
Ödeshögs kommun

Medlemsarkiv
Archives for the unexplained
Boxholms Folkrörelsearkiv
Boxholms kommunarkiv
Brukskultur Åtvidaberg
Centrum för lokalhistoria, Linköping
Cloetta Sverige AB
Finspångs Föreningsarkiv
Finspångs Kommunarkiv
Flygvapenmuseum
Föreningsarkivet i Mjölby kommun
Gammalkils hembygdsförening
Gryts hembygdsförening
Hannäs hembygdsarkiv
Kinda kommuns centralarkiv
Kinda Lokalhistoriska arkiv

Bengt-Ola Morgny och Vanja Einarsson i Regna hembygdsarkiv 2013.
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3. Styrelsen och personal
Styrelsens sammansättning
Ordförande:
Vice ordf.:
Ledamöter:

Peter Kristensson, Nättidningen Svensk Historia
Lars Malmbjörk, Kristdemokraterna i Östergötland
Märta Drätting, Linköpings Föreningsarkiv
Ann-Kristin Eriksson, Östergötland-Holavedens folkdansring
Monica Klingberg, Linköpings Stadsarkiv
Roy Andersson, Brukskultur Åtvidaberg
Gunnel Mörkfors, Östergötlands museum
Lars-T Jacobsson, Vikbolandets Arkiv- och Historieförening
Suppleanter: Charles Eriksson, Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv
Anders Karlin, Norrköpings stadsmuseum/Söderköpings bokhandel
Revisorer:
Maj-Britt Karlström, PRO Kvillinge
Bo Jansson, Föreningsarkivet i Mjölby kommun
Revisorsuppl.: Vakant
Valberedning: Anders Köhler, sammankallande, Kvillinge Föreningsarkiv
Bo Persson, Linköpings Stadsarkiv
Börje Hjorth, tidigare länsarkivarie

Personal

Styrelsens sammanträden och
årsmötet

Albin Lindqvist, länsarkivarie, 80 % till och
med 2013-06-30, därefter 100 %.
Börje Hjorth, arkivarie, 30 % till och med
2013-06-30.
Peter Bergström, assistent, 100 %, från och
med 2013-04-04.
Kjell Oskarsson, assistent inom FAS 3, 100 %,
fr.o.m. 2013-07-01
Roy Andersson, arkivarie, projektledare
brandstodsprojektet

Under året har styrelsen haft fem
protokollförda sammanträden. Årsmötet hölls
den 21 mars 2013 på Hemgården i Norrköping
med 31 ombud och ledamöter från styrelsen
samt länsarkivarien. Efter förhandlingarna
intogs kaffe och smörgåsar. Därefter berättade
Peter Kristensson om Facebook och sociala
medier och Albin Lindqvist om Visual Arkiv.

Styrelsen
på besök i
Ödeshögs
Lokalhistoriska Arkiv
2013. Fr.v.
syns Anders Karlin,
Märta Drätting, Lars
Malmbjörk,
Charles Eriksson, Peter
Kristensson
och Lars-T
Jacobsson.
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4. Verksamheten vid Östergötlands Arkivförbund
Administration

Under året har vi arbetat vidare med att
förbättra administrativa rutiner. Exempelvis
har ett nytt bokföringsprogram införts och
tillsammans med Norrköpings föreningsarkiv
har en gemensam kontorsmaskin inköpts. Vi
har breddat vårt sortiment med arkivmaterial
som tillhandahålls till medlemsarkiven.
Arbetet med en ny webbplats påbörjades och
planeras ge resultat under 2014.

Samverkansmodellen

Östergötlands Arkivförbund har under 2013
haft Regionförbundet Östsams uppdrag att
vara en resurs och att samordna de lokala
arkiven i Östergötland. Genom uppdraget har
vi erhållit 419 000 kr från Regionförbundet
Östsam och 438 000 kr från Kulturrådet.
Sistnämnda stadsbidrag förmedlas sedan
2012 av Regionförbundet Östsam, allt sedan
länet gick med i Samverkansmodellen. Där
ingår Östergötlands Arkivförbund för att inom
Regional enskild arkivverksamhet verka som
ett av sju verksamhetsområden.

Arkivpersonal vid ett av marmorbrotten i
Kolmården under sommarens personalträff.

Jan-Erik Unell förestår Sya hembygds- och fornminnesförenings arkiv. Där förvaras bl.a. ett stort material
efter Sya egnahemsförening.
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Genom Samverkansmodellen
har regionens kulturinstitutioner
lyfts fram på ett nytt sätt.
Ett ﬂertal möten, med såväl
Regionförbundet Östsam
som med landstings- och
kommunpolitiker har ordnats
och förhoppningsvis har ﬂera
av dem fått mer förståelse för
vår verksamhet. Men modellen
har också krävt en ny typ av
verksamhetsredovisning i
kulturdatabasen.se. Dessvärre
visade det sig att databasen
främst är anpassad för mer
publika kulturinstitutioner
som scenkonst, ﬁlm
och museer. Därför har
länsarkivarieföreningen
under året arbetat för att ta
fram mer enhetliga rutiner

En bild tagen av Jan-Erik Unell på 1980-talet som visar den gamla arkiv- och arrestbyggnaden vid Sya tingshus. Ur Sya hembygdsarkivs samling.

Visual Arkiv

för rapporteringen av den enskilda
arkivverksamheten. Förhoppningen är att
på ett tydligare sätt kunna redovisa den
verksamhet vi faktiskt bedriver.

Vårt konverterade beståndsregister har
publicerats i Visual Arkiv på nätet. Därefter
har vi påbörjat ett långsiktigt och omfattande
arbete med att komplettera med detaljerade
uppgifter om länets arkiv. Vi har delat ut
användarlicenser till de medlemsarkiv som
visat intresse. Men inmatningsarbetet har visat
sig tidsödande för medlemsarkiven som haft
svårt att avsätta önskvärda resurser. Från ett
arkiv rapporteras att ”det innebar en hel del
merarbete, men det måste absolut vägas upp
av den stora fördelen med att uppgifterna om
arkiven kommer att bli mer lättillgängliga
för intresserade, när arkivförteckningarna
efterhand publiceras på nätet”. Genom den
successiva övergången till det nya systemet
kommer vi ifrån det äldre arkivredovisningssystemet som blivit omodernt och svårt att
utveckla. Under året har såväl vi som ﬂera
medlemsarkiv märkt ett ökat antal forskare
som hittat arkiven genom Visual Arkiv på
nätet.

Alla kulturinstitutioner med bidrag genom
Samverkansmodellen är skyldiga att
tillhandahålla en viss tillgänglighet. Detta
ligger givetvis i vårt intresse och under
2013 utarbetades en handlingsplan för ökad
tillgänglighet som gäller för åren 2014-2016.
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Gåramålningar

Under 2013 genomfördes kompletterande
inventering av gåramålningar, med anledning
av färdigställandet av vår bok i ämnet.
Samtidigt har uppdatering av databasen
med gåramålningar prioriterats vilket lett
till en ökning under året med 220 poster
till sammanlagt 388 vid årsskiftet 20132014. Boken Gåramålarens naiva mystik:
Gåramålningar från Östergötland hade
premiär på Arkivens dag den 9 november.
Tryckningen har ﬁnansierats genom bidrag
från Konung Gustaf VI Adolfs fond för
svensk kultur och från Stiftelsen Längmanska
kulturfonden. Boken har sålt bra och fått
ﬁn publicitet genom recensioner i tre av
Östergötlands större dagstidningar. På så vis har
även Östergötlands Arkivförbund exponerats.
Till vänster:
Yxelfalls by i Kisa socken, Kinda kommun på en
målning av C. J. Wester
1880.

Nedan: Stora Valla i Flistad socken, Linköpings
kommun på en målning
av Olle Olsson 1924.

Motstående sida:
Claes Westling
håller en visning
vid Riksarkivet,
Landsarkivet i
Vadstena under
vår personalträff i
oktober.
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I stort sett alla medlemsarkiv förvarar
omfattande lokalhistoriska bildsamlingar. Här en bild
från 1959 ur
Ödeshögs Lokalhistoriska Arkivs
samling.

Nedan syns en bild
från Vånga socken,
Norrköpings kommun från 1910talet. Ur Axel Erikssons fotosamling,
Vånga hembygdsarkiv.

Skanning av medlemsarkivens
bilder

Projekt Rädda dagboken

Projektet igångsattes 1997 tillsammans
med Centrum för lokalhistoria och
Folklivscentrum med syfte att samla in
dagböcker och brevsamlingar. För närvarande
förvarar Östergötlands Arkivförbund 45
dagboksamlingar, gårdsarkiv och personarkiv
som förvaras i Linköpings Föreningsarkiv
och Norrköpings Föreningsarkiv. Totalt
förvaras 1 560 personarkiv där dagböcker
ingår, företrädesvis i Linköpings Stifts- och
Landbibliotek och Kinda lokalhistoriska arkiv.
Projektet kommer att fortsätta åtminstone

Skanningsprojektet som påbörjades under
2012 har fortsatt under 2013. Med de
standardiserade registreringsrutiner som
utarbetats är syftet att medlemsarkiven
själva skannar sitt bildmaterial för att
göra det mer tillgängligt. Hittills är cirka
500 bilder registrerade och skannade.
Bildmaterialet är planerat att publiceras i en
gemensam databas för våra medlemsarkiv
som förhoppningsvis kan samköras med
beﬁntliga databaser.
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Märta Helander sorterar material i samband med en tilläggsleverans till Tore Helanders
släktarkiv. Där ingår ett ﬂertal dagböcker, som med mycket annat testemanterats till
Östergötlands Arkivförbund.
tills samtliga kommuner i länet fått möjlighet
att ordna en dagboksvecka. Under året
mottogs bl.a. ett antal dagböcker i en större
tilläggsleverans till Tore Helanders släktarkiv.

historiska försäkringsbrev erbjöd vi även
släktforskarhjälp. Vidare hade vi ordnat
en utställning med gåramålningar och en
utställning med fotomaterial. Fotoklubben
Slutarna visade en utställning med mindre
lyckade bilder, vilket bl.a. uppmärksammades
i radio. Trots stor konkurrens och trots att vi
tidigare inte uppmärksammat arrangemanget
lyckades vi locka många besökare.

Årets dagboksvecka arrangerades i Ydre
kommun och sammanlagt kom 39 bidrag
in. Nytt för året var möjligheten att lämna
in dagböcker digitalt, vilket 18 deltagare
anammat. Prisutdelningen skedde under
Arkivens dag i Ydre Lokalhistoriska Arkiv den
9 november och prisen delades ut av arkivarie
Solveig Agnevik. Ydre bibliotek sponsrade
övriga deltagare med en bok som delades ut
av bibliotekarie Elisabet Saxholm som också
varit delaktig i planeringen. Dagboksveckan
blev omskriven i såväl Smålandstidningen och
Länstidningen.

Kulturnatten

För första gången var vi delaktiga
under Kulturnatten i Norrköping den 28
september. Förutom att visa arkiv i form av

Besökare under Kulturnatten i Norrköping.
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Detalj av gruvkarta från 1776 över Malmviks gruva, Åtvidabergs socken. Ur Åtvidabergs
kopparverks arkiv, Brukskultur Åtvidaberg.

Näringslivsarkivet

forskningen och samtidigt öka tillgängligheten
markant. Arkivet omfattar cirka 200 hyllmeter
och registreringen kommer att fortsätta
under lång tid framöver. Registreringen har
sysselsatt tre personer inom vår organisation,
fördelat på ﬂera medlemsarkiv.

Sedan 2001 driver Östergötlands Arkivförbund
ett regionalt näringslivsarkiv. Därigenom
bevakar vi alla typer av enskilt arkivmaterial
inom Östergötland. Genom avtal med
Åtvidabergs kommun har vi en arkivdepå
i Facits gamla centralarkiv, vilken sköts av
Brukskultur Åtvidaberg.

Östergötlands Arkivförbunds medlemsarkiv
förvarade vid årsskiftet cirka 4 500
hyllmeter företagsarkiv, varav Riksarkivet,
Landsarkivet i Vadstena stod för närmare
3 000 hyllmeter. Cloetta Sverige AB förvarar
ﬂera hundra hyllmeter och i vårt eget regionala
näringslivsarkiv med depå i Åtvidaberg
förvaras cirka 1 000 hyllmeter företagsarkiv
av olika slag. Under året har Peter Kristensson
från näringslivet tillhört styrelsen.

Då vi under 2010 tog emot ett stort historiskt
material från Östgöta Brandstodsbolag
inleddes ett omfattande registreringsprojekt,
som också pågått under 2013. Materialet
består av försäkringsbrev som berör en stor
del av länets fastigheter från 1850-talet fram
till 1986. Genom registrering blir materialet
sökbart topograﬁskt, vilket kommer att gynna
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De lokalhistoriska medlemsarkiven

Länsarkivarien har bistått med råd
och handledning till de lokala arkiven.
Sammanlagt har 25 medlemsarkiv besökts på
plats och kontakter med nya föreståndare har
knutits.

Verksamheten i de lokala arkiven har under
året varit aktiv och livlig på de ﬂesta håll.
Duktig personal har fortsatt det viktiga och
tålmodiga arbetet med att insamla, förteckna,
vårda, förvara och tillgängliggöra enskilda
arkiv. Under året har fem nya medlemsarkiv
anslutit sig, Regna hembygdsarkiv, Föreningen
Svenskt Uppﬁnnaremuseum, Norrköpings
stadsmuseum, Mjölby Hembygdsarkiv
och Flygvapenmuseum. Dessvärre har vi
tillfälligt förlorat ett medlemsarkiv i och
med Folkrörelsearkivet i Motalas konkurs
sommaren 2013. Arkivförbundet har bevakat
händelseutvecklingen och hållit kontakt med
såväl interimstyrelsen, konkursförvaltaren
samt Motala kommun. Glädjande nog har
under vintern en ny förening bildats, Motala
Föreningsarkiv och arkivet kommer under
2014 att överﬂyttas till kommunägda lokaler.
Det totala antalet medlemsarkiv har under
året uppgått till 43 stycken.

Under året hölls två personalkonferenser, den
12 juni och den 30 oktober. Under vårträffen
möttes 18 personer från åtta medlemsarkiv
hos Kvillinge föreningsarkiv för information
och rapporter från medlemsarkiven. På
eftermiddagen besöktes Marmorbruksmuseet
i Kolmården. Höstens möte ägde rum på
Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena där 25
personer från 14 medlemsarkiv träffades.
Claes Westling presenterade arkivet och
visade runt. På eftermiddagen följde
information, rapporter från medlemsarkiven
och diskussioner. Nytt för året har varit de
minnesanteckningar som sammanställts efter
träffarna och skickats ut.

Under året tillkom Flygvapenmuseum som medlemsarkiv. Soﬁa Svalmark är museets
arkivarie, här fotad under Arkivens dag i Linköping.
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Följande siffror från de lokala
arkiven berättar om deras
verksamhet:

FOLKRÖRELSERNAS ARKIV I MOTALA:
Ingen rapport har skickats som en följd av att
arkivet försatte sig själva i konkurs i början
av sommaren som en följd av dålig ekonomi.
En interimsstyrelse har därefter arbetet för att
arkivet ska bli kvar i Motala. Länsarkivarien
har haft kontakt med interimsstyrelsen,
konkursförvaltaren och Motala kommunarkiv.
Namnet har ändrats till Motala föreningsarkiv
och under 2014 kommer materialet att ﬂyttas
till en kommunägd arkivlokal.

ARKIVET FÖR UFO-FORSKNING: Inget
rapporterat förutom namnbytet till Archives
for the unexplained.

FÖRENINGEN SVENSKT
UPPFINNAREMUSEUM: Ingen rapport.
Förutom museiverksamhet driver föreningen
även ett omfattande registreringsprojekt
för att kartlägga emigranter. Tillkom som
medlemsarkiv under 2013.
FÖRENINGSARKIVET I MJÖLBY
KOMMUN: 31 besökare, 21 leveranser, 4
utlån, 22 förtecknade arkiv. Arkivet förvarar
cirka 452 enskilda arkiv om 223 hyllmeter.
Kommunen har hela ansvaret för arkivet och
nära samarbete sker med kommunarkivet.
Mjölby hembygdsförenings arkiverade
arbetsmaterial från första upplagan av boken
Hus i Mjölby kom till användning då en ny
upplaga trycket under året. Ytterligare en bok
Musik i Mjölby utkom under året, delvis med
material ur arkivet. Arkivet kan glädjas åt ett
ﬂertal leveranser från aktiva föreningar. Alla
nya förteckningar har registrerats i Visual
Arkiv.

Detalj ur Archives for the unexplaineds
föremålssamling.
BOXHOLMS FOLKRÖRELSEARKIV: Då
arkivet saknar föreståndare har verksamheten
under året i det närmaste legat nere och någon
rapport har inte inlämnats.
BRUKSKULTUR ÅTVIDABERG: 173
besökare, 13 leveranser, 3 utlån, 4 uppsatser/
böcker, 2 förtecknade arkiv, 202 förvarade
arkiv om totalt 955 hyllmeter. Brukskultur
Åtvidaberg har under året varit mycket aktiva
i samband med Åtvidabergs 600-årsjubileum,
vilket inneburit mycket utåtriktad verksamhet.
De gav bl.a. ut en bok om Åtvidabergs historia
och har nämnts i ett ﬂertal reportage samt
spritt många foldrar o.dyl.

HANNÄS HEMBYGDSARKIV: Ingen
rapport. Under 2012 förvarades totalt 8
hyllmeter.

FINSPÅNGS FÖRENINGSARKIV: 126
besökare, 16 leveranser varav 2 nya arkiv, 5
utlån. Arkivet förvarar nu 440 förtecknade
arkiv om 152 hyllmeter.
FLYGVAPENMUSEUM: Ingen rapport.
Museet har ett omfattande arkiv som
delvis även innehåller enskilt material,
huvudsakligen rörande ﬂygvapenhistoria.
Tillkom som medlemsarkiv under 2013.

Sonja Palmberg i Hannäs hembygdsarkiv.
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KINDA LOKALHISTORISKA ARKIV: 20
besökare, 6 leveranser, 11 utlån, 3 uppsatser,
10 förtecknade arkiv varav 4 nya arkivbildare.
Totalt 400 stycken förvarade arkiv. Under året
har arkivet haft en extra tjänst vars främsta
uppgift varit att öka sökbarheten i arkivet
genom att ordna enligt allmänna arkivschemat
och förteckna i Visual Arkiv.

MJÖLBY HEMBYGDSARKIV: Ingen
rapport. Arkivet tillkom som nytt
medlemsarkiv under 2013 med anledning av
Mjölby hembygdsförenings omfattande arbete
med ﬂera stora fotosamlingar.
NORRKÖPINGS FÖRENINGSARKIV: 214
besökare, 50 leveranser, 4 utlån, 3 historiker,
3 reportage i media, under året har cirka
10 nya arkiv förtecknats, antal förvarade
arkiv beräknas till cirka 1 500, cirka 970
hyllmeter. Under året har beﬁntliga samt nya
förteckningar börjat skrivas in i Visual Arkiv.

KVILLINGE FÖRENINGSARKIV:
631 besökare, 18 leveranser, 6 utlån, 4
reportage, 3 historiker, 10 publiceringar
på Internet, 2 spridda foldrar. Förtecknat 4
arkiv. Förvarar nu 162 ordnade arkiv om 60
hyllmeter. Registrering har under året skett av
Brandstodsbolagets handlingar samt skanning
av fotograﬁer ur arkivet. Vidare har också
arkivförteckningarna börjat matas in i Visual
Arkiv.

NORRKÖPINGS STADSMUSEUM: Ingen
rapport. Med anledning av museets stora
bildsamling tillkom de som medlemsarkiv
under 2013.
REGNA HEMBYGDSARKIV: Regna
hembygdsarkiv kom med som medlemsarkiv i
april 2013. Från dem rapporteras: 3 besökare,
5 leveranser och 10 reportage. Sammanlagt
förvaras 27 hyllmeter.
RIKSARKIVET, LANDSARKIVET I
VADSTENA: Förvarar cirka 1 155 enskilda
arkivbildare motsvarande cirka 9 400
hyllmeter.

Sven-Arne Moqvist och Lars Wennerblad i
Kvillinge föreningsarkiv.

RINGARUMS HEMBYGDSARKIV: 40
besökare, 22 leveranser, 2 utlån, 6 historiker,
4 spridda foldrar. Totalt förvaras cirka 110
arkivbildare om beräknat 30 hyllmeter.
Hembygdsarkivet drivs av Ringarums
hembygdsförening. Via Facebook har arkivet
nått över 400 personer. Nytt rekord i antal
besökare vid Arkivens dag. Under året har
arkivet strukturerats om på ett övergripande
vis. Dessutom har 514 glasplåtar skannats.
Påbörjat arbete med att mata in förteckningar i
Visual Arkiv.

LINKÖPINGS FÖRENINGSARKIV: 430
besökare, 115 leveranser varav 84 nyleveranser, 552 volymer utlånade till sammanlagt
111 forskare, cirka 100 spridda foldrar, 5
historiker och uppsatser, 5 tidningsreportage,
158 inlägg på egna hemsidan, 231 förtecknade
arkiv under året varav 94 nya arkivbildare.
Antalet förvarade arkiv är 1 462 omfattande
1 580 hyllmeter. Arkivet beviljades under året
bidrag ur Westman-Wernerska Stiftelsen till
digitalisering av tidningen Östgötens bildarkiv.

SÖDERKÖPINGS KOMMUNARKIV:
15 besökare, 1 leverans, 4 utlån, utlånat
material till 1 utställning. Arkivet förvarar
S:t Ragnhilds gilles arkiv, Söderköpings
Idrottssällskaps arkiv samt några äldre
föreningars arkiv, totalt cirka 20 enskilda
arkiv.

LINKÖPINGS STIFTS- OCH
LANDSBIBLIOTEK: Ingen rapport. Förvarar
cirka 370 hyllmeter enskilda arkiv plus
8 hyllmeter pressklipp och 15 hyllmeter
fotograﬁer.
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VIKBOLANDETS ARKIV- OCH
HISTORIEFÖRENING: Arkivet har under
året besökts av 87 personer och mottagit 12
leveranser. Insamlingen av både arkiv och
litteratur om Vikbolandet har fortsatt och
arkivet förvarar nu 395 förtecknade arkiv
plus en hel del litteratur, pressklipp, excerpter
m. m. som utgör en rik dokumentation av
Vikbolandet och dess historia om cirka 120
hyllmeter. Under året har 7 arkiv förtecknats
och Eva Peterson övertog tjänsten som
föreståndare efter trotjänaren Tore Folkesson.
Arbetet med att mata in arkivförteckningarna i
Visual Arkiv påbörjades.

YDRE LOKALHISTORISKA ARKIV:
10 besökare, 10 leveranser, 1 reportage,
1 spridd folder och 15 förtecknade arkiv.
Arkivet förvarar 144 arkiv om 35 hyllmeter.
Arkivförteckningarna ﬁnns publicerade i sin
helhet på Visual Arkiv via Ydre kommuns
hemsida på Internet. Under året har Monica
Länsberg övertagit tjänsten som föreståndare
efter Solveig Agnevik.
ÖDESHÖGS LOKALHISTORISKA ARKIV:
20 besökare, 8 leveranser varav 3 nya
arkiv, 4 utlån, 2 foldrar och 3 förtecknade
arkiv. Arkivet förvarar 134 arkiv om 67
hyllmeter. Under året har arkivet arbetat med
en lokalhistorisk ﬁlm och bl.a. ﬂygﬁlmat
Ödeshög. Vidare har Visual Arkiv införts och
arbetet med att mata in arkivförteckningar
påbörjats.

VÅNGA HEMBYGDSARKIV: 165 besökare
varav fyra förbokade grupper, 3 leveranser, 1
reportage, 3 historiker, 1 folder, 2 förtecknade
arkiv. Arkivet förvarar 39 förenings- och
gårdsarkiv om 400 hyllmeter samt en riklig
dokumentation om Vånga socken och dess
innevånares historia i form av pressklipp,
fotograﬁer, excerpter och föremål.

Evert Lidell och Gunnar Hillar visar delar
av Mjölby hembygdsförenings omfattande
bildsamling vid länsarkivariens besök
sommaren 2013.

Annika Johansson förestår Ulrika
museums arkiv.

Monica Klingberg visar
handlingar i Linköpings
stadsarkiv. Åskådarna
är fr.v: Peter Kristensson, Lars-T Jacobsson
och Märta Drätting.
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Statistik
Besökare
Leveranser
Utlån
Reportage
Historiker
Förtecknade arkiv

2012

2013

2169
385
382
223
27
327

2207
382
154
154
35
314

Noteras kan att antal leveranser, utlån och
reportage har ökat.
Uppgifter har ej inrapporterats från
Folkrörelsernas arkiv i Motala, Föreningen
Svenskt Uppﬁnnaremuseum, Gammalkils
hembygdsförening, Gryts hembygdsarkiv,
Hannäs hembygdsarkiv, Mjölby
hembygdsarkiv, Sankt Ragnhilds gille,
Sya fornminnes- och hembygdsförening,
Söderköpings Arkivförening, Ulrika
hembygdsförening och Ulrika museum.

Denna statistik omfattar ej kommun- och
stadsarkiven, Centrum för lokalhistoria,
Cloetta Sverige AB, Riksarkivet Landsarkivet
i Vadstena, Linköpings Stifts- och
Landsbibliotek och Östergötlands museum.

Personal på arkiven

Archives for the unexplained
Boxholms Folkrörelsearkiv
Boxholms kommunarkiv
Brukskultur Åtvidaberg
Centrum för lokalhistoria
Cloetta Sverige AB
Finspångs Föreningsarkiv
Finspångs kommunarkiv
Flygvapenmuseum
Föreningarnas arkiv i Mjölby
Föreningen Svenskt Uppﬁnnaremuseum
Gammalkils hembygdsförening
Gryts hembygdsförening
Hannäs hembygdsarkiv
Kinda kommuns centralarkiv
Kinda Lokalhistoriska Arkiv
Kvillinge Föreningsarkiv
Linköpings Föreningsarkiv
Linköpings Stadsarkiv
Linköpings Stifts- och landsbibliotek
Mjölby hembygdsarkiv
Mjölby kommuns centralarkiv
Motala kommuns centralarkiv
Norrköpings Föreningsarkiv
Norrköpings stadsmuseum
Regna hembygdsarkiv
Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena
Ringarums hembygdsarkiv
S:t Ragnhilds Gille
Sya Fornminnes- och hembygdsförening
Söderköpings Arkivförening
Söderköpings kommunarkiv
Ulrika Hembygdsförening
Ulrika museum
Valdemarsviks kommuns centralarkiv
Vikbolandets Arkiv och Historieförening
Vånga Hembygdsarkiv
Ydre kommuns arkiv
Ydre Lokalhistoriska Arkiv
Åtvidabergs kommuns centralarkiv
Ödeshögs kommuns centralarkiv
Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv
Östergötlands museum

Anders Liljegren
Bengt Nilsson
Monica Länsberg
Roy Andersson
Hans Nilsson
Tina Andersson
Ulla-Karin Karlsson
Eva-Lisa Holmström
Soﬁa Svalmark
Anne-Marie Asp
Anders Köhler
Sven-Erik Sederlin
Erik Lundberg
Göte Edstrand
Monica Länsberg
Soﬁa Fälth
Sven-Arne Moqvist
Paola Svensson
Dan Malmsten
Mathias von Wachenfeldt
Gunnar Hillar
Anne-Marie Asp
Malin Ekenberg
Annette Nykvist
Pernilla Pusa
Bengt-Ola Morgny
Anna Eklundh Jonsson
Albin Lindqvist
Lars Sylvan
Jan-Erik Unell
Margareta Jacobsson
Christina Sandell
Bertil Andersson
Annika Johansson
Hans-Åke Hallberg
Eva Peterson
Ingegerd Söderholm
Monica Länsberg
Monica Länsberg
Britt-Louise Altmar
Malin Pilebrant-Sabel
Charles Eriksson
Gunnel Mörkfors
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Ingegerd Söderholm och Eivor
Sandberg i Vånga hembygdsarkiv.

Statistik förvarade enskilda arkiv

att Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena
inkommit med rapport om 9 450 hyllmeter.
Dessutom saknas uppgifter från ett ﬂertal
medlemsarkiv som inte avlämnat rapport, varför
antalet hyllmeter egentligen är ännu högre.

Databasen med beståndsregistret som
vid årsskiftet 2012-2013 bestod av 7 180
arkivbildare har nu ersatts med Visual Arkiv
dit uppgifterna överförts. Därtill kan läggas
cirka 800 arkivbildare som förvaras av
Norrköpings föreningsarkiv, men som inte
inrapporterats. Det sammanlagda antalet
arkivbildare var därför cirka 8 000 st. I Visual
Arkiv har ytterligare arkivbildare tillförts
under året, framförallt från Norrköpings
föreningsarkiv och från Föreningsarkivet i
Mjölby kommun. Antalet arkivbildare i Visual
Arkiv uppgår till 5 978, varav 123 tillkom
under 2013. Under året har även 1 039 serier
och 849 volymer matats in.




























Antalet arkivbildare i Visual Arkiv ökade
med 123 st. under 2013, fördelat på sex
medlemsarkiv.

ÖLFA:s kulturarvspris

För 22:a året delades vårt kulturarvspris ut till
en person som på ideell grund arbetar för det
östgötska kulturarvets främjande. Årets pris
delades ut till Ola Lönnqvist i Söderköping.
Han har skrivit mycket lokal historia inte minst
om stadens skolor. Han har publicerat ett ﬂertal
artiklar i hembygdsföreningens S:t Ragnhilds
gilles årsböcker, men också i egna böcker och
i en mängd lokalhistoriska uppsatser. Hans
styrka har beskrivits ligga i användandet
av primärkällor. Prisutdelningen skedde på
Kulturarvsdagen i Åtvidaberg den 25 april.

Vissa av medlemsarkiven har sedan tidigare
själva övergått till Visual Arkiv. Deras statistik
inryms inte i ovanstående siffror för Visual
Arkiv, men däremot fanns deras underlag med
i beståndsregistret. Därför är siffran för antal
arkivbildare högre i beståndsregistret än i
Visual Arkiv.
De lokala medlemsarkiven förvarar 16 194
hyllmeter enskilda arkiv. Den kraftigt
ökade siffran från föregående år beror på

Till vänster Ola Lönnqvist från Söderköping
som tilldelades vårt
kulturarvspris under
Kulturarvsdagen i
Åtvidaberg den 25 april
2013. På bilden syns
också Albin Lindqvist
och Peter Kristensson
från Östergötlands
Arkivförbund.
Foto: Lars-T Jacobsson.
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5. Skriftserien
1989 började Östergötlands Arkivförbund utge en skriftserie. Sedan dess har vi gett ut en bok nästan
varje år. De böcker vi givit ut sedan starten är föjande:
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7
Nr 8
Nr 9
Nr 10
Nr 11
Nr 12
Nr 13
Nr 14
Nr 15
Nr 16
Nr 17
Nr 18
Nr 19
Nr 20

1989
1990
1991
1992
1995
1997
1999
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2008
2008
2009
2009
2010
2011
2013

Åsikter om livet. En diskussionsklubb 1913-1915, Börje Hjorth.
Mjölby kommuns föreningsliv. Historia och register, Börje Hjorth.
Rösträtt och hallon. Den östgötska rösträttsrörelsen, Sven Hellström.
Åtvidabergs kommuns föreningsliv. Historia och register, Sven Hellström.
Valdemarsviks kommuns föreningsliv. Historia och register, Börje Hjorth.
Norrköpings Naturhistoriska Förening 1861-1963, Börje Hjorth.
Immigranternas kulturarv. Projekt Norrköping, Mona Hallström.
Om dagböcker. Dagböcker i allmänhet och i Östergötland i synnerhet, Börje Hjort.
Immigranter i Östergötland. Förr och nu, redaktör Börje Hjorth.
Gate upp och gate ner. Folkminnen från Norrköping, red. Börje Hjorth.
En betraktelse över arkiv, Börje Hjorth.
Ett arkivfynd från 1700-talet. Börje Hjorth och Karin Sandberg.
Min historia. 10 östgötar och östgötskor berättar om sitt liv. red. Börje Hjorth.
Så ordnar du ditt gårds- och byarkiv. Börje Hjorth och Roy Andersson.
Den gamla kistan. Börje Hjorth.
Sagan om de Vita Tu och den Svarta Madonnan, Helena Höglund. Red. Börje Hjorth.
Höstdagböcker. red. Börje Hjorth.
ÖLFA 25+, Östergötlands Arkivförbund 1984-2010, historik, Börje Hjorth.
Fattigvården i Gammalkil, 1717-1828, Annika Johansson.
Gåramålarens naiva mystik: Gåramålningar från Östergötland, red. Albin Lindqvist

Andra skrifter med koppling till Östergötlands Arkivförbund
Norrköpings arbetarrörelses historia, 1989 av Börje Hjorth och Jan Nordström
Mannen på järnskölden. Så forskar du och hittar i arkiven i Östergötland, 1993 av Börje
Hjorth.
Att sköta ett föreningsarkiv, häfte, 1999 av Börje Hjorth
Alla tiders idrott i Norrköping, inb. 2001. Författare Magnus Höjer, Gunnar Hagberg, Börje
Hjorth, Rune Sandberg och Björn Horgby.
Arkiv i Östergötland, producerad av ÖLFA, 2001.
Att sköta en förenings arkiv, häfte 2010 av Börje Evert Hjorth.
Lathund för att söka i arkiv i Östergötland, odaterad utgåva, Margaretha Engman, Börje Evert
Hjorth.
Lathund för att söka i arkiv i Östergötland, 2012 års utgåva, Börje Hjort och Albin Lindqvist
Hejdå blixtlås – Industribyggnader och verksamhet vid Mellanbruket i Gusum på 1900-talet,
2011, Albin Lindqvist.
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6. Nätverk
Regionalt

Vi har under året även deltagit i nätverket
Kulturarv Östergötland, ett samarbete som
pågått i ﬂera år. Dels har länsarkivarien
varit med i dess referensgrupp och dels
har vi deltagit i endagskonferenser vår och
höst anordnade av Kulturarv Östergötland,
där ett stort antal aktörer från kulturlivet
i Östergötland varit samlade och där
kulturhistoriska lokala projekt presenterats.
Vid båda tillfällena har länsarkivarien
framträtt och berättat om vår verksamhet.
Kulturarv Östergötland är en värdefull
kontaktpunkt för alla som arbetar med
lokalhistoria i Östergötland och viktigt för
Östergötlands Arkivförbund.
Länsarkivarien samt Peter Kristensson och
Lars-T Jacobsson ur styrelsen ingår i nätverket
Östgötaljud och den 21 november deltog vi
vid ett ljudseminarium i Norrköping. Den
12 december närvarade arkivförbundet vid
seminariet Kultur och hälsa i Norrköping.
Inför Arkivens dag har arkivförbundet
sammankallat till sex planeringsmöten, som
ägt rum på olika platser i länet under perioden
mars till oktober. Förutom medlemsarkiven
har även representanter från länets övriga
organisationer som har arkiv kallats.
Arkivförbundet har upprättat en kontaktlista
till länets arkiv, vilken har börjat användas
även av andra institutioner.

Länsarkivarieföreningen har i vissa arkivkretsar ansetts vara ganska ljusskygg.
Här en bild från träffen i Karlskrona i juni.

Nationellt

Under året har länsarkivarien närvarat
vid ett ﬂertal arkivkonferenser. Dels vid
Arkivveckan i Västerås den 15-16 maj där
bl.a. Näringslivsarkivens Förening (NAF)
hade årsmöte. Konferensen Vägen till digitala
arkiv i Stockholm 7-8 oktober gav nya
infallsvinklar och den 8 oktober besöktes
även en träff för Visual Arkiv-användare
i Stockholm. Samarbetsrådet för enskilda
arkiv höll i ett seminarium på Riksarkivet i
Stockholm den 15-16 oktober. Arkivförbundet
har också deltagit vid två träffar i Stockholm
för regionala samordnare för Arkivens dag,
den 12 mars och den 10 september. Vidare
har också Länsarkivarieföreningens två möten
besökts, dels i Karlskrona den 3-4 juni och
dels i Göteborg den 26-27 november. Vid båda
träffarna har arbete skett med att bl.a. få fram
enhetliga riktlinjer för våra verksamheter,
inte minst när det gäller rapportering i
Samverkansmodellen. Representanter från
Kulturrådet och Riksarkivet har deltagit vid
båda träffarna och i Göteborg deltog även
Regionförbundet Östsams kulturchef.

Den 4 mars ordnade vi en arkivkurs för
distriktsorganisationerna, medlemsarkiven och
hembygdsrörelsen. Innehållet berörde bl.a.
fotograﬁer och dess bevarande. Under året har
även länsarkivarien hållt ett ﬂertal föredrag
om enskilda arkiv i olika sammanhang i länet.

Anders Karlin visar äldre typer av fotograﬁer på arkivkursen i mars.
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Närstående aktörer

Kontakten med Riksarkivet har varit god. Dels
har vi haft personlig kontakt med Katalin Gere
på Samarbetsrådet för enskilda arkiv, dels har
Riksarkivet besökts i såväl Göteborg, Vadstena
och Stockholm. Östergötlands Arkivförbund
är medlem av Folkrörelsernas Arkivförbund
(FA), Arkivrådet AAS, Näringslivets Arkivråd
(NLA) och Näringslivsarkivens förening
(NAF). Länsarkivarien är sedan 2013 även
ledamot i NAF:s styrelse och har deltagit vid
föreningens årsmöte i Västerås den 15 maj och
vid dess enda styrelsemöte den 6 december
i Örebro. Länsarkivarien är även medlem av
Svenska Arkivsamfundet samt Föreningen
Sveriges Länsarkivarier.

PR och kommunikation

En av våra uppgifter är att ständigt sprida
kännedom om våra arkiv och det är ett arbete
som alltid kommer att vara aktuellt. Genom
artiklar i dagspressen och tidskrifter (t.ex.
Hembygdsbladet och ÖGF:s tidning Lövet),
informerar vi om vår verksamhet och arkiven
i länet. I väntan på en ny hemsida sker vår
nyhetsrapportering främst via Facebook.
Antalet följare på Facebook var vid årsskiftet
149 personer. Ett Twitterkonto som följs av
279 personer är kopplat till våra uppdateringar
på Facebook. Vår bok om gåramålningar har
också medfört en hel del uppmärksamhet.

En detalj ur Tore Helanders släktarkiv,
apropå 2013 års tema för Arkivens dag.

Arkivens dag

Under året som gått har Östergötlands
Arkivförbund varit samordnare för länets
samtliga arrangemang vid de enskilda arkiven
under Arkivens dag. Det nationella temat
var ﬂora och fauna. Åter sattes nytt rekord
då dagen uppmärksammades på 17 platser
i länet. Länsarkivarien har varit drivande
i planeringen av det centrala arrangemang
som ordnades på Stifts- och Landsbiblioteket
i Linköping. Planeringen började i mars
och sammanlagt hölls sex möten med
representanter från ett ﬂertal organisationer.
Förutom ovan nämnda arkiv var det även
öppet hus hos Brukskultur Åtvidaberg, DISFilbyter i Linköping, Flygvapenmuseum,
Landstingsarkivet i Östergötland, Mjölby
hembygdsarkiv, Sya hembygds- och
fornminnesförening, Kvillinge föreningsarkiv,
Norrköpings föreningsarkiv, Norrköpings
stadsarkiv, Vikbolandets arkiv- och
historieförening, Vånga hembygdsarkiv,
Söderköpings arkivförening, Riksarkivet
Landsarkivet i Vadstena, Ringarums
hembygdsarkiv, Ydre kommuns arkiv och
Ydre Lokalhistoriska arkiv.

Lokalt socialt medium.
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Mikael Wikh föreläste om helikopterplutonens insatser i Afganistan på centralarrangemanget i Linköping på Arkivens dag. Kopplingen till årets tema var namnet på helikoptrarna, Black Hawk.
baserade på uppskattningar (angivet som
”cirka”), vilket ger 516 säkra besökare.

Vid centralarrangemanget i Linköping
deltog Linköpings stadsarkiv, Östergötlands
Arkivförbund, Riksarkivet Landsarkivet
i Vadstena, Östergötlands museum,
Länsstyrelsen Östergötland, Landstingsarkivet
i Östergötland, Kyrkoförvaltningen i
Linköping, Gamla Linköping, Linköpings
Stifts- och landsbibliotek, Ulrika museum,
Föreningen Linköpings Läroverkspojkar,
Flygvapenmuseum, Östgöta Genealogiska
Förening, Östergötlands hembygdsförbund,
Östra Eneby hembygdsförening och
Ringarums hembygdsarkiv.

Därtill kommer 53 personer som besökt de
två utställningar som pågått under längre
tid. Av dessa var 25 besökare baserade på
uppskattningar.
Sammanlagt under Arkivens dag samt med
efterföljande utställningar och uppskattade siffror
inräknade uppgick antalet besökare till 684 st.

Arkivförbundet gjorde även ett gemensamt
program för länet och marknadsförde även
Arkivens dag på Facebook. Östergötlands
Arkivförbund utarbetade också ﬂera
pressmeddelanden och Arkivens dag
blev omskrivet i ett större antal av länets
dagstidningar, men också i radio.
Sammanlagt var det 29 arrangörer vid alla
arrangemang i länet och antalet besökare som
rapporterats var 631. Av dessa var 115 stycken

Detalj ur ett 1800-tals herbarium som
visades i Linköping på Arkivens dag.
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7. Slutord
Ett spännande verksamhetsår har gått till
ända och med det har vi fått ett bra avstamp
inför framtiden. Östergötlands Arkivförbund
fullföljde sitt uppdrag från Regionförbundet
Östsam och står redo för nya spännande
utmaningar för att lyfta fram länets enskilda
arkiv.

En stor sak under året var vår bok om
östgötska gåramålningar som släpptes till
Arkivens dag. Boken har mötts av stort
intresse och bidrar till att fylla ett tomrum inte
bara på det regionala planet utan också i hela
landet eftersom en liknande bok saknats. Tack
vare boken, Arkivens dag och dagboksveckan
ﬁck vi mycket uppmärksamhet under hösten.

2013 har varit ett år med mycket nätverkande,
vilket ligger i linje med Samverkansmodellen.
Ett konkret exempel är planeringen inför
Arkivens dag, där representanter från länets
arkiv träffats ett ﬂertal gånger. Vidare har
länsarkivarien representerat länet i såväl
regionala som nationella sammanhang.

För näringslivsarkivet har registreringen
av historiska försäkringsbrev fortsatt. En
inledande diskussion har också förts med
andra kulturinstitutioner för en fortsatt
gynnsam utveckling av näringslivsarkivet.
Inventeringen av gåramålningar har i viss mån
fortsatt och skanningsprojektet med historiska
bilder har också rullat på.

Att ﬂera av medlemsarkiven har dålig ekonomi
är känt sedan länge. En orsak är minskade
eller indragna kommunala stöd. Men att det
skulle behöva gå så långt som till konkurs,
som i fallet med Folkrörelsearkivet i Motala,
hade vi aldrig kunnat ana. Genom kontakt
med inblandade har arkivförbundet stöttat
verksamhetens framtid som under 2014
sannolikt kommer att övergå i kommunal regi.

Östergötlands Arkivförbund framför
sitt hjärtliga tack till all personal och
förtroendevalda i alla medlemsarkiven
samt till den egna personalen.
Östergötlands Arkivförbund vill också
tacka Regionförbundet Östsam, Mjölby
kommun, Åtvidabergs kommun, Ödeshögs
kommun, Ydre kommun, Stiftelsen
Längmanska kulturfonden, Konung Gustaf
VI Adolfs fond för svensk kultur och våra
medlemsorganisationer för ekonomiska bidrag
och medlemsavgifter och alla som genom
arbetsinsatser och arkivmaterial på olika sätt
stöttat verksamheten.

Vi kan glädja oss åt att en handfull nya
organisationer anslutit sig som medlemsarkiv.
Dels är det tre museer som alla arbetar med,
eller handhar, enskilda arkiv på olika vis.
Dessutom har två hembygdsföreningar anslutit
sig. Att intresset för enskilda arkiv ökar ser vi
som mycket positivt.

Styrelsen genom

Peter Kristensson

Albin Lindqvist
Mathias von Wachenfeldt visade exempel
på botanisk litteratur ur Stiftsbibliotekets
samlingar under Arkivens dag.
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8. Verksamhetsplan för 2014
Fortsatt arkivutbildning

Databaser

Kurser för hembygdsföreningar och andra
medlemsorganisationer i arkivkunskap och
dokumentation har visat sig populära och
skall fortsätta hållas. Med dessa kurser når
Östergötlands Arkivförbund ut i hela länet.
Utbildning och fortbildning av personal
pågår kontinuerligt och skall fortsätta.
Personalkonferenser med de lokala arkivens
personal hålls två gånger per år. Målet är att
verka för ständig kompetensutveckling både
för personal och förtroendevalda samt för
allmänheten när det gäller arkivfrågor.

Östergötlands Arkivförbund har sedan starten
varit central registerinstans för de lokala
arkiven i länet. Under de senaste åren har
Östergötlands Arkivförbund satsat hårt på
digitalisering. För närvarande ﬁnns en stor
mängd enskilda arkiv i regionen i vår databas.
Med tillgång till beﬁntliga söksystem och
databaser kan Östergötlands Arkivförbund
svara på de ﬂesta spörsmål om enskilda arkiv.
Komplettering och revidering av databaser
sker kontinuerligt.
Östergötlands Arkivförbund är en naturlig
instans att vända sig till för att få svar på
frågor om arkiv i Östergötland. Under 2012
trycktes en ny reviderad upplaga av vår
Lathund för att söka i arkiv i Östergötland,
både som folder och digitalt.

Service och råd till
medlemsarkiven

Östergötlands Arkivförbund skall fortsätta att
vara en central för besvarande av frågor från
medlemsarkiv och medlemsorganisationer
angående material för arkivordnande,
t.ex. arkivboxar, aktomslag, etiketter,
m.m. Östergötlands Arkivförbund skall
också alltid vara uppdaterat när det gäller
beständighetsfrågor och skall alltid kunna
ge råd angående detta vid besök vid arkiven.
Målet är att Östergötlands Arkivförbund
alltid skall kunna fungera som expert i
sådana här frågor, för de lokala arkiven och
medlemsorganisationerna.

Under 2014 kommer vi att arbeta vidare
med att tillgängliggöra länets enskilda arkiv
med arkivredovisningssystemet Visual
Arkiv. Systemet ger dels medlemsarkiven
mer standardiserade rutiner vilket medför
ett stabilare arbete. Men Visual Arkiv
innebär även en enklare sökingång i
arkivförteckningarna via Internet.

Webbplats

Under 2013 inleddes arbetet med att utveckla
en ny webbplats. Den beﬁntliga hemsidan
har blivit föråldrad och vi avser att få igång
en ny sida under 2014. Förutom en tydligare
struktur är även ambitionen att skapa ett enkelt
sökverktyg in i våra databaser och in i Visual
Arkiv.

Fortsatt instans för ansökan
om medel till de lokala arkiven,
lokaler m.m.

Östergötlands Arkivförbund har alltsedan
starten sökt medel till hyllinredningar,
kontorsmaterial och utrustning för de
lokala arkiven hos fonder, stiftelser och
myndigheter. Detta arbete skall fortsätta,
även om möjligheterna till externa bidrag
drastiskt minskat i samband med införandet
av Samverkansmodellen. Arbetet med att
förbättra lokalsituationen för en del arkiv
fortsätter. Målet är att verka i riktning mot
i arkivhänseende perfekta lokaler runt om i
länet.

Inventeringar

Under 2014 kommer inventeringen av
gåramålningar att fortsätta i mindre skala.
Vårt inventeringsarbete har alltsedan starten
varit beroende av externa medel från fonder
och stiftelser. Förhoppningsvis kan vi dra
igång någon ny inventering som rör enskilt
arkivmaterial från länet.
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Näringslivsarkiven

museer, ett arbete som kommer att fortsätta.
Den årliga dagboksveckan kommer vi även
fortsättningsvis att ordna. Hittills har denna
vecka ordnats i tio av länets kommuner varför
vi kommer att fortsätta i åtminstone tre år
ytterligare tills alla kommuner fått vara med.
Dagboksveckan är ett led i Projekt rädda
dagboken. Arkivens dag, där Östergötlands
Arkivförbund är samordnare, är också ett
ABM-samarbete. Östergötlands Arkivförbund
samarbetar med Kulturarv Östergötland och är
representerad i dess referensgrupp.

Under 2010 deponerade Östgöta Brandstodsbolag sitt arkiv hos oss, ett stort och mycket
lokalhistoriskt värdefullt arkiv, då det
innehåller försäkringshandlingar från länets
alla socknar från 1850-talet och framåt. För
att underlätta sökningen i detta stora arkiv
kommer vi att fortsätta registreringen av brandförsäkringshandlingar. För att vidare utveckla
arbetet med näringslivsarkiv i länet kommer
länsarkivarien att fortsätta som ledamot i
Näringslivsarkivens förening, samt arbeta
för ﬂer evenemang som uppmärksammar
näringslivsarkiven. Vi hoppas kunna knyta
ﬂera företag till arkivet och den planerade
handboken kommer ytterligare att bidra till
utvecklandet av näringslivsarkivet.

Slutord

Östergötlands Arkivförbund är en bred
arkivorganisation som arbetar med alla typer
av enskilda arkiv. Sedan 2001 driver vi också
ett regionalt näringslivsarkiv som vi hoppas
kunna utveckla. De lokala arkiven sysselsätter
cirka 25 personer exklusive personal vid
Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena,
Stifts- och Landbiblioteket i Linköping,
Östergötlands museum och kommunarkiven.
Idag ﬁnns det en akademiskt utbildad arkivarie
för att leda denna verksamhet. Östergötlands
Arkivförbund har under åren 2006-2013 haft
Regionsförbundet Östsams uppdrag att utföra
vår allmännyttiga verksamhet. Ovanstående
verksamhetsplan visar att en förstärkning
av Östergötlands Arkivförbund med en
arkivarietjänst vore önskvärd. Förutsättningen
är verksamhetsanslag från Regionförbundet
Östsam och kommuner som möjliggör det
omfattande arbete som ligger framför oss.
Syftet är att stimulera forskning samt att
rädda, bevara och tillgängliggöra det viktiga
kulturarv som Östergötlands enskilda arkiv
utgör.

Marknadsföring

Arbetet med att öka kännedomen om de
enskilda arkiven i regionen kommer att
fortsätta på ﬂera fronter (foldrar, hemsidan,
Facebook, tidningsreportage, information av
länsarkivarien m.m.), dels i syfte att förhindra
arkivförluster, dels att öka intresset för
lokalhistoria.

ÖLFA:s kulturarvspris

Priset har utdelats sedan 1991 och skall
fortsätta utdelas till ideell verksamhet inom
vårt intresseområde. Målet är att uppmuntra
betydande insatser inom sektorn lokalhistoria.
Under år 2004 ändrades namnet på priset
till ÖLFA- och Kulturarvspriset och delas ut
under vårens kulturarvsdag.

Skriftserien

Vår skriftserie har utkommit sedan 1989 med
ungefär ett nummer per år. Detta skall vara en
strävan även i fortsättningen. Skriftserien är ett
av Östergötlands Arkivförbunds ansikten utåt
och redovisar bl.a. vår egen forskning. Hittills
har 20 nummer av skriftserien producerats och
den kommande boken är planerad att bli en
handbok rörande företagsforskning.

Styrelsen genom

Peter Kristensson

ABM-samarbete

Östergötlands Arkivförbund arbetar aktivt
för samarbete mellan arkiv, bibliotek och

Albin Lindqvist
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9. Balansrapport
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Sven-Eric Sederlin i Gammalkils
hembygdsarkiv.

Under året har vår medarbetare Peter Bergström
ordnat upp vårt bibliotek.

Exempel på Svenska uppﬁnningar i
Föreningen Svenskt Uppﬁnnaremuseums
utställning.

Bertil Andersson i Ulrika hembygdsarkiv.

Samling hos Vikbolandets arkiv- och
historieförening.
Fr.v: Ewa Wahren,
Lars-T Jacobsson,
Eva Peterson och
Karin Lagander.
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10. Resultatrapport för 2013
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11. Revisionsberättelse

Undertecknade revisorer, utsedda att granska Östergötlands Arkivförbunds räkenskaper får
efter fullgjort uppdrag lämna följande berättelse om verksamhetsåret 2013.
Vi har granskat styrelsens årsredovisning, tagit del av räkenskaper, protokoll och andra
handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning. Årsbokslutet har
gjorts enligt god revisionssed.
Under revisionen har inte framkommit anledning till anmärkning, varför vi föreslår årsmötet
att besluta
•
•
•

att den av styrelsen framlagda balansräkningen och resultaträkningen fastställes,
att årets överskott hanteras enligt styrelsens förslag samt
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Norrköping den 2014-02-17

Maj-Britt Karlström

Bo Jansson
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12. Förslag till budget 2014
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13. Östergötlands Arkivförbunds lokala arkiv
Finspångs kommuns centralarkiv
Adress: Finspångs kommun, Bergslagsvägen 13-15,
612 80 Finspång
Besöksadress: Bergslagsvägen 13-15, Finspång
Telefon: 0122-852 61
E-post: eva-lisa.holmstrom@ﬁnspang.se
Öppet: Mån-fre 08.00-12.00, 13.00-15.00
Kontaktperson: Eva-Lisa Holmström

Archives for the unexplained
Postadress: Box 11027, 600 11 Norrköping
Telefon: 0725-36 92 66
E-post: afu@ufo.se
Hemsida: www.afu.info
Öppet: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Anders Liljegren
Boxholms Folkrörelsearkiv
Postadress: Box 38, 590 21 Väderstad
Besöksadress: Älvkullevägen 5
Telefon: 0142-57 242, 0703-09 72 60
E-post: boxholmsfolkrorelsearkiv@hotmail.com
Öppet: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Bengt Nilsson

Flygvapenmuseum
Adress: Carl Cederströms gata 2, 586 63 Linköping
Besöksadress: Flygvapenmuseum, Malmslätt
Telefon: 013-495 97 25
E-post: soﬁa.svalmark@ﬂygvapenmuseum.se
Öppet: Mån-fre 12-17 (juni-aug)
Tid-fre 12-17 (sept-maj)
Kontaktperson: Soﬁa Svalmark

Boxholms kommunarkiv
Postadress: Box 79, 590 10 Boxholm
Besöksadress: Storgatan 20, Boxholm
Telefon: 0142-895 00, 070-511 08 83
E-post: solveig.agnevik@boxholm.se
Hemsida: www.boxholm.se
Öppet: Mån-fre 08.00-15.30, Lunch 12.00-13.00
Kontaktperson: Solveig Agnevik

Föreningsarkivet i Mjölby kommun
Adress: c/o Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11,
595 80 Mjölby
Besöksadress: Burensköldsvägen 11, Mjölby
Telefon: 0142-853 80
E-post: fark@mjolby.se
Öppet: Mån-fre 09.00-16.00
Kontaktperson: Anne-Marie Asp

Brukskultur Åtvidaberg
Adress: Gamla torget 1, 597 31 Åtvidaberg
Telefon: 0120-350 68
E-post: brukskultur@atvidaberg.se
Hemsida: brukskultur.atvidaberg.se
Öppet: Mån-fre 08.00-17.00
Kontaktperson: Roy Andersson

Föreningen Svenskt Uppﬁnnaremuseum
Adress: Malmgatan 5, 602 23 Norrköping
Telefon: 054-671 51 43 (växel), 011-67 177 (Anders)
E-post: anders.kohler@swipnet.se
Öppet: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Anders Köhler

Centrum för lokalhistoria
Postadress: Linköpings Universitet, 581 83 Linköping
Telefon: 013-28 22 03
E-post: hans.nilsson@liu.se
Hemsida: www.isak.liu.se/centrum-for-lokalhistoria
Öppet: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Hans Nilsson

Gammalkils Hembygdsförening
Postadress: c/o Sven-Eric Sederlin, Brånstad Ågård,
583 60 Gammalkil
Telefon: 013-33 12 36
E-post: sven-eric@sederlin.net
Hemsida: www.gammalkilshembygdsforening.se
Öppet: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Sven-Eric Sederlin

Cloetta Sverige AB
Adress: Ljungsbro, 590 69 Ljungsbro
Besöksadress: Hjalmar Svenfeldts väg, Ljungsbro
Telefon: 013-28 50 00, växel
Fax: 013-28 53 71
Öppet: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Tina Andersson

Gryts hembygdsarkiv
Postadress: c/o Erik Lundberg, Fyrtorp Skogsudden 1,
610 42 Gryt
Telefon: 0123-400 72
E-post: eriklundberg2000@yahoo.se
Öppet: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Erik Lundberg

Finspångs Föreningsarkiv
Adress: c/o Finspångs kommun, Bergslagsvägen 13-15,
612 80 Finspång
Besöksadress: Bergslagsvägen 13-15, Finspång
Telefon: 0702-80 02 59
E-post: ﬁnspongsforeningsarkiv@hotmail.se
Öppet: Mån-ons 07.00-12.00, tors 07.00-11.30
Kontaktperson: Ulla-Karin Karlsson

Hannäs Hembygdsarkiv
Postadress: c/o Göte Edstrand, Hägerstad,
597 96 Åtvidaberg
Besöksadress: Domarvik, Hannäs
Telefon: 0120-411 50, 0705-572722
E-post: gote.edstrand@telia.com
Hemsida: www.domarvik.se
Öppet: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Göte Edstrand
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Kinda kommuns centralarkiv
Adress: Kinda kommun, 590 40 Kisa
Telefon: 0494-191 53
E-post: monica.lansberg@kinda.se
Öppet: Efter överenskommelse
Kontaktperson: Monica Länsberg

Mjölby kommuns centralarkiv
Adress: Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Besöksadress: Burenskörldsvägen 11, Mjölby
Telefon: 0142-853 80
Fax: 0142-851 20
E-post: arkivet@mjolby.se
Öppet: Mån-fre 09.00-12.00, 13.00-16.00
Kontaktperson: Anne-Marie Asp

Kinda Lokalhistoriska Arkiv
Adress: Biblioteket, Stora Torget, 590 40 Kisa
Besöksadress: Biblioteket, Stora Torget, Kisa
Telefon: 0494-191 12
E-post: soﬁa.falth@kinda.se
Öppet: 10.00-18.00
Kontaktperson: Soﬁa Fälth

Motala kommuns centralarkiv
Adress: Kommunhuset, 591 86 Motala
Besöksadress: Kommunhuset, Drottninggatan 2
Telefon: 0141-22 57 37 0706-16 57 37
E-post: malin.ekenberg@motala.se
Hemsida: www.motala.se
Kontaktperson: Malin Ekenberg

Kvillinge Föreningsarkiv
Adress: Holms väg 13, 616 30 Åby
Telefon: 011-697 01
E-post: anders.kohler@swipnet.se (Anders Köhler)
Öppet: Tis 10.00-12.00, tors 13.00-15.00
Kontaktperson: Marina Loorents-Peterson

Norrköpings Föreningsarkiv
Adress: Vattengränden 14, 602 22 Norrköping
Besöksadress: Vattengränden 14, Norrköping
Telefon: 011-12 12 18
E-post: info@nfarkiv.se
Hemsida: www.nfarkiv.se
Öppet: Mån-tis 09.00-16.00
Kontaktperson: Anette Nykvist

Linköpings Föreningsarkiv
Adress: Linköpings Föreningsarkiv, Box 1984,
581 19 Linköping
Besöksadress: Östgötagatan 5, Linköping
Telefon: 013-26 30 20
E-post: linkopings.foreningsarkiv@linkoping.se
Hemsida: www.linkopings.foreningsarkiv.dinstudio.se
Öppet: Tisdagar 12.00-16.00, onsdagar 10.00-14.00,
torsdagar 12.00-16.00 och enligt överenskommelse
Kontaktperson: Paola Svensson

Norrköpings stadsmuseum
Adress: Norrköpings stadsmuseum, Västgötegatan 21
Telefon: 011-15 26 33
E-post: pernilla.pusa@norrkoping.se
Hemsida: www.norrkoping.se/kultur-fritid/museer/
stadsmuseum/
Öppet: Tisdag-fredag 11-17
Kontaktperson: Pernilla Pusa

Linköpings stadsarkiv
Postadress: Bibliotek, Östgötagatan 5, Box 1984,
581 81 Linköping
Besöksadress: Biblioteket, Östgötagatan 5, Linköping
Telefon: 013-20 60 00
Fax: 013-20 68 68
E-post: stadsarkivet@linkoping.se
Hemsida: www.linkoping.se/stadsarkivet
Öppet: Mån-fre 13.00-16.30 (sept-maj)
Mån-fre 13.00-15.30 (juni-aug)

Regna hembygdsarkiv
Adress: Regna Motala Äng 14, 640 10 Högsjö
Telefon: 0151-80031
E-post: vanjaeinarsson@hotmail.com
Hemsida: www.hembygd.se/regna/
Öppet: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Vanja Einarsson
Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena
Adress: Box 126, 592 23 Vadstena.
Besöksadress: Slottet, Vadstena
Telefon: 010-4768731
E-post: claes.westling@riksarkivet.se
Hemsida: www.riksarkivet.se
Öppet: Se hemsida
Kontaktperson: Claes Westling

Linköpings Stifts- och Landsbibliotek
Adress: Östgötagatan 5, Box 1984,
581 19 Linköping
Besöksadress: Östgötagatan 5, Linköping
Telefon: 013-20 66 07
Hemsida: www.linkoping.se/bibliotek
Öppet: Mån 13.00-19.00, tis-fre 13.00-16.30
Lördag-söndag stängt
Kontaktperson: Mathias von Wachenfeldt

Ringarums Hembygdsarkiv
Postadress: c/o Albin Lindqvist, Agnesborg,
610 41 Ringarum
Telefon: 0709-90 12 21
E-post: albin@ad-fontes.se
Hemsida: www.ringarum.net
Öppet: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Albin Lindqvist

Mjölby hembygdsarkiv
Adress: Mjölby hembygdsförening, Norrgårdsgatan 15,
595 41 Mjölby
Telefon: 0142-147 47
E-post: gunnar.hillar.mjolby@wasadata.net
Öppet: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Gunnar Hillar
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Sankt Ragnhilds gille
Adress: Gamla Skolgatan 10, 614 30 Söderköping
Besöksadress: Gamla Skolgatan 10, Söderköping
Telefon: 0121-214 84
E-post: info@stragnhildsgille.se
Hemsida: www.stragnhildsgille.se
Bildarkivet: Lars Sylvan, 0121-12349
Öppet: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Carl-Johan Ivarsson, tel. 0702-253245

Vikbolandets arkiv- och historieförening
Postadress: c/o Eva Peterson, Jonsbergs säteri,
610 26 Vikbolandet.
Besöksadress: Åkerliden, Kuddby
Telefon: 0125-310 54, 0706-82 07 73
E-post: eva.peterson@telia.com
Öppet: Första helgfria måndagen/månad
15.00-17.00 annars enligt överenskommelse
Kontaktperson: Eva Peterson

Sya Hembygds - och Fornminnesförening
Postadress: c/o Jan-Erik Unell, Hydinge Björklund,
595 96 Mjölby
Besöksadress: Sya Hembygdsgård, 595 96 Mjölby
E-post: iris.u@telia.com
Hemsida: www.sya-hembygd.se
Tel: 0142-263 13, 0708-32 63 13
Öppet: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Jan-Erik Unell

Vånga Hembygdsarkiv
Postadress: c/o Ingegerd Söderholm, Veteklintvägen 17,
617 90 Skärblacka.
Besöksadress: Hembygdsgården, Vånga
Telefon: 0122-304 32, 0761-083368
E-post: i.soderholm@hotmail.com
Öppet: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Ingegerd Söderholm
Ydre kommuns arkiv
Adress: Kommunkontoret, 570 60 Österbymo
Besöksadress: Torget 6, Österbymo
Telefon: 0494-19737
E-post: monica.lansberg@itsam.se
Öppet: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Monica Länsberg

Söderköpings Arkivförening
Postadress: Stinsen, 614 80 Söderköping
Besöksadress: Biblioteket Stinsen, Söderköping
Kontakt: Lilian Vendel,
Telefon: 0121-144 54, 0706-59 68 73
E-post: lilian.v@telia.com
Öppet: Enligt överenskommelse

Ydre Lokalhistoriska Arkiv
Adress: Kommunkontoret, 570 60 Österbymo
Besöksadress: Ydre kommunbibliotek,
Torggatan 2, Österbymo
Telefon: 0494-19737
E-post: monica.lansberg@itsam.se
Öppet: Första tisdagen varje månad, kl. 13-17
Kontaktperson: Monica Länsberg

Söderköpings kommunarkiv
Adress: 614 80 Söderköping
Besöksadress: Kommunhuset, Storängsallén 20,
Söderköping
Telefon: 0121-183 24
Fax: 0121-185 85
E-post: christina.sandell@soderkoping.se
Öppet: Efter överenskommelse
Kontaktperson: Christina Sandell

Åtvidabergs kommuns centralarkiv
Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg
Besöksadress: Adelswärdsgatan 7, Åtvidaberg
Telefon: 0120-831 19
E-post: britt.louise.altmar@atvidaberg.se
Öppet: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Britt-Louise Altmar

Ulrika Hembygdsförening
Postadress: c/o Bertil Andersson, Amundebo Södergård,
590 53 Ulrika
Besöksadress: Kisavägen 2
Telefon: 0142-911 30, 0706-03 78 82
E-post: am.bertil@tele2.se
Hemsida: www.ulrikainfo.se
Öppet: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Bertil Andersson

Ödehögs kommuns centralarkiv
Postadress: Ödeshögs kommun, 599 80 Ödeshög
Besöksadress: Stora torget 3, Ödeshög
Telefon: 0144-350 13
E-post: malin.pilebrant-sabel@odeshog.se
Öppet: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Malin Pilebrant Sabel

Ulrika museum
Postadress: c/o Annika Johansson, Näverdal,
590 53 Ulrika
Besöksadress: Kisavägen 18, Ulrika
Telefon: 013-33 30 72
E-post: museum@ulrikainfo.se
Hemsida: www.ulrika-museum.ulrikinfo.se
Öppet: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Annika Johansson

Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv
Adress: Fabriksvägen 15, 599 33 Ödeshög
Telefon: 0144-122 09, 0144-311 86
E-post: d.lokalhistoriskaarkiv@telia.com
Öppet: Tors 08.00-16.30
Kontaktperson: Charles Eriksson

Valdemarsviks kommuns centralarkiv
Adress: Valdemarsviks kommun,
615 80 Valdemarsvik
Besöksadress: Kommunhuset, Storgatan 37,
Valdemarsvik
Telefon: 0123-191 34
E-post: hans-ake.hallgren@valdemarsvik.se
Öppet: Mån-fre 08.00-12.00, 13.00-16.00
Kontaktperson: Hans-Åke Hallgren

Östergötlands museum
Postadress: Box 232, 581 02 Linköping
Besöksadress: Raoul Wallenbergs plats, Linköping
Telefon: 013-23 03 00, vxl
E-post: info@ostergotlandsmuseum.se
Hemsida: www.ostergotlandsmuseum.se
Öppet: Tis-fre 13.00-16.00
Kontaktperson: Gunnel Mörkfors
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Del av vår fotoutställning på Kulturnatten. Föremål och fotograﬁer ur Einar Larssons
fotosamling, Ringarums hembygdsarkiv.

Fotoklubben Slutarnas representanter
Pentti Salmenranta och Jerker Andersson
vid deras utställning hos oss på Kulturnatten i Norrköping.

Länsarkivarien med skolbarn i Norrköpings
föreningsarkiv. Foto: Annette Nykvist.

Reklam ur Ulrika museums
arkivs samling.

Märkligt vykort i Sya hembygdsarkiv.
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