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1. Inledning
E�ersom det saknas lagar som styr a�
enskilda arkiv ska bevaras är vår verksamhet
mycket vik�g. Det krävs engagemang och
god kunskap om lokala förhållanden för
a� förhindra a� vik�ga enskilda arkiv
förloras. I nu 30 år har vi samlat eldsjälarnas
kunskap från Östergötlands lokala arkiv och
�llhandahållit den på e� enhetligt se�.

Östergötlands Arkivförbund har under 2014
ha� Regionförbundet Östsams uppdrag a�
vara en resurs och ha en samordnande roll
för de lokala arkiven i Östergötland. Vårt
uppdrag är a� verka inom Regional enskild
arkivverksamhet, vilket är e� av sju
verksamhetsområden �ll vilka regionerna har
vidareförmedlat statliga kultursamverkansmedel
från Kulturrådet. Förutom statsbidraget har vi
även e� bidrag direkt från Regionförbundet
Östsam.

Arkiv är e� unikt arv som förs vidare över
genera�oner. De är vik�ga informa�onskällor
som bidrar �ll det enskilda och gemensamma
minnet. Öppen �llgång �ll arkiv ger kunskap,
främjar demokra� och skyddar medborgarnas
rä�gheter. Östergötlands Arkivförbund
genomför e� vik�gt arbete som kan ses som
självklart i e� modernt samhälle.

Vi har fortsa� med ﬂera projekt som den
omfa�ande registreringen av historiska
försäkringsbrev, skanning av de lokala
arkivens bilder, arkivredovisningssystemet
Visual Arkiv, ordnings- och förteckningsarbete,
kursverksamhet, m.m. Vidare har utåtriktad
verksamhet för ökad synlighet prioriterats
vilket blev tydligt i utvecklandet av Arkivens
dag.

”Öppen �llgång �ll arkiv
ger kunskap, främjar
demokra� och skyddar
medborgarnas rä�gheter.”

Under 2014 kom frågan om ubåtskränkningar av svenska vatten på dagordningen igen i Sverige. I arkiven
ﬁnns spår av de intensiva ubåtsjakterna på 1980-talet och här syns en bild ur Folkbladets bildsamling som
förvaras av Norrköpings föreningsarkiv. Kanske ﬁnns svaret på den skämtsamt ställda frågan i arkiven?
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2. Medlemmar
Då vi bildades den 29 november 1984
utgjordes medlemmarna av 20 läns- och
distriktsorganisa�oner och fem lokala
folkrörelsearkiv. 30 år senare, vid årsski�et
2014-2015, bestod arkivförbundet av
142 medlemmar varav 91 läns- och
distriktsorganisa�oner, 4 stödmedlemmar
och 47 lokala arkiv. 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 ins�tu�oner såsom Riksarkivet
Landsarkivet i Vadstena, Östergötlands
museum, Linköpings S��s- och landsbibliotek
och Linköpings stadsarkiv samt det stora

företaget Cloe�a Produk�on Sverige AB.
Gemensamt för alla dessa är a� de förvarar
enskilda arkiv. Under året har vi förlorat
en distriktsorganisa�on som medlem,
medan två nya har �llkommit. Värvning av
nya medlemsarkiv har också pågå�, vilket
resulterat i a� fyra nya arkiv anslu�t sig, Södra
Kinds Bygdegille, Linköpings universitets
arkiv, Regionarkivet i Östergötland och
Föreningsarkivet i Motala.
Östergötlands Arkivförbund är en bred
och samordnande arkivorganisa�on med
kunskap och kompetens om länets många
lokalhistoriska ini�a�v och samlingar, en
knutpunkt och registerinstans för de enskilda
arkiven i länet.

Distriktsorganisa�oner
ABF Östergötland
Astma och Allergiföreningen Östergötland
Bap�sternas Östgötadistrikt
Centerns Ungdomsförbunds Östgötadistrikt
Centerpar�ets Östgötadistrikt
Cloe�a Produk�on Sverige AB
Elöverkänsligas förening i Östergötland
Equmeniakyrkan Region Sydöst
Folkpar�et Liberalerna Östergötland
Folkunga scoutdistrikt
Frilu�sfrämjandet region ost
Frälsningsarméns Östra Division
Föreningen Svenska Spetsars arkiv
Handikappföreningarnas Samorganisa�on Östergötland
HSO
Hyresgäs�öreningen Region sydöst
Hörselskadades distrikt i Östergötland
J.U.F. Östgötadistriktet
Jägareförbundet, Östergötlands län
Korpen Östergötland
Kristdemokraterna i Östergötland
Linköpings s��s kyrkomusikerförbund
Lions Club interna�onal distrikt 101-A
Livsmedelsarbetareförbundet
LO-distriktet i Mellansverige
Lärareförbundet
Miljöpar�et Östergötland
Moderata kvinnoförbundet
Moderata ungdomsförbundet
Moderaterna i Östergötland
Naturskyddsföreningen i Östergötland

NTF Sörmland-Östergötland
Nya skådebanan i Östergötland
Näringen Östergötland
PRO i Östergötland
Riksbyggen
Riksförbundet Unga Musiker
Rädda Barnen Östergötland
SCIRA Östergötland
Sensus Östergötland
S-kvinnor i Östergötland
Smålands-Östergötlands Curlingförbund
Socialdemokrater för tro och solidaritet i Östergötland
Socialdemokraterna i Östergötland
Studieförbundet Bilda sydöst
Studieförbundet Vuxenskolan Östergötland
Svensk Handel Öst
Svensk Tennis Öst
Svenska Brukshundklubben, Östgötadistriktet
Svenska Elektrikerförbundet, avdelning 31
Svenska Målareförbundet avdelning 8, Östra
Svenska Röda Korset, Östgötadistriktet
Sveriges Pensionärsförbund. SPF, Östergötlands distrikt
Synskadades Riksförbund, Östergötland
TCO-rådet i Östergötland
Unionen Öst
Verdandi
Visions kommunalavdelning i Norrköping
Vårdförbundet
Vänsterpar�et i Östergötland
Östergötland-Holavedens folkdansring
Östergötlands Bandyförbund
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Östergötlands Bildningsförbund Ö.B.F.
Östergötlands Biodlarförbund
Östergötlands Bordtennisförbund
Östergötlands Bå�örbund
Östergötlands Civilförsvarsförbund
Östergötlands Cykelförbund
Östergötlands distrikt av IOGT-NTO
Östergötlands Fotbollförbund
Östergötlands Golﬀörbund
Östergötlands Gymnas�kförbund
Östergötlands Handikappidro�sförbund
Östergötlands Hembygdsförbund
Östergötlands Hemslöjdsförening
Östergötlands Idro�sförbund
Östergötlands Kennelklubb
Östergötlands läns Nykterhetsförbund
Östergötlands Länsförbund av LRF
Östergötlands NBV-distrikt
Östergötlands Orienteringsförbund
Östergötlands Reuma�kerdistrikt
Östergötlands Ridspor�örbund
Östergötlands Skidförbund
Östergötlands Skolidro�sförbund
Östergötlands Sky�eförbund
Östergötlands SSU-distrikt
Östgöta Försvarsutbildningsförbund
Östgöta Genealogiska Förening, ÖGF
Östgötadistriktet av Svenska Journalis�örbundet
Östgötadistriktet av Svenska kristna socialdemokrater
Östsvenska Basketdistriktsförbundet

Under 2014 övertog Motala kommun arkiven efter stadens
nedlagda folkrörelsearkiv. Här syns kommunarkivarien Malin
Ekenberg i det nystartade Föreningsarkivet i Motala.

Medlemsarkiv
Archives for the unexplained, AFU
Boxholms Folkrörelsearkiv
Boxholms kommunarkiv
Brukskultur Åtvidaberg
Centrum för lokalhistoria, Linköping
Cloe�a Produk�on Sverige AB
Finspångs Föreningsarkiv
Finspångs Kommunarkiv
Flygvapenmuseum
Föreningen Svenskt Uppﬁnnaremuseum
Föreningsarkivet i Mjölby kommun
Föreningsarkivet i Motala
Gammalkils hembygdsförening
Gryts hembygdsförening
Hannäs hembygdsarkiv
Kinda kommuns centralarkiv
Kinda Lokalhistoriska arkiv
Kvillinge Föreningsarkiv
Linköpings Föreningsarkiv
Linköpings Stadsarkiv
Linköpings S��s- och landsbibliotek
Linköpings universitets arkiv
Mjölby hembygdsmuseum
Mjölby kommuns centralarkiv
Motala kommuns centralarkiv
Norrköpings Föreningsarkiv
Norrköpings stadsmuseum

Regionarkivet i Östergötland
Regna hembygdsarkiv
Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena
Ringarums Hembygdsarkiv
Sankt Ragnhilds gille
Sya Fornminnes- och hembygdsförening
Söderköpings Arkivförening
Söderköpings kommunarkiv
Södra Kinda Bygdegille
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

Stödmedlemmar
Mjölby kommun
Ydre kommun
Åtvidabergs kommun
Ödeshögs kommun
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3. Styrelsen och personal
Styrelsens sammansä�ning
Ordförande:
Vice ordf.:
Ledamöter:

Suppleanter:
Revisorer:
Revisorsuppl.:
Valberedning:

Peter Kristensson, Nä�dningen Svensk Historia
Lars Malmbjörk, Kristdemokraterna i Östergötland
Ann-Kris�n Eriksson, Östergötland-Holavedens folkdansring
Monica Klingberg, Linköpings Stadsarkiv
Roy Andersson, Brukskultur Åtvidaberg
Gunnel Mörkfors, Östergötlands museum
Lars-T Jacobsson, Vikbolandets Arkiv- och Historieförening
Anneli Hedlund, förfa�are
Charles Eriksson, Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv
Anders Karlin, Norrköpings stadsmuseum
Maj-Bri� Karlström, PRO
Bri� Weisner, Nykterhetsrörelsens Scou�örbund (IOGT-NTO)
Vakant
Anders Köhler, sammankallande, Kvillinge Föreningsarkiv
Bo Persson, Linköpings Stadsarkiv
Börje Hjorth, �digare länsarkivarie

Styrelsens sammanträden och
årsmötet

Personal

Under året har styrelsen ha� fem
protokollförda ordinarie sammanträden samt
e� extra styrelsemöte. Årsmötet hölls den
20 mars 2014 på Hemgården i Norrköping
med 33 ombud och ledamöter från styrelsen
samt länsarkivarien. E�er förhandlingarna
intogs kaﬀe och smörgåsar. Däre�er berä�ade
Karin Lagander och Carl-Fredrik Tersmeden
om Vikbolandets hembygdsföreningars
gemensamma projekt med a� restaurera
Fristad gamla gästgiveri.

Albin Lindqvist,
Roy Andersson,
Peter Bergström,
Kjell Oskarsson,

länsarkivarie
arkivarie, föreståndare näringslivsarkivet
arkivassistent, �ll och med 2014-07-04
assistent inom FAS 3, t.o.m. 2014-06-30
och däre�er anställd som arkivassistent
Magnus Johansson, assistent inom FAS 3, fr.o.m. 2014-03-20

Under året har vi också varit handledare �ll
prak�kanterna Gustav Åhs och Stefan Wållberg.

Representanter ur styrelsen
samlade på Landstingsarkivet i Linköping.
Stående fr.v: Roy Andersson,
Lars-T Jacobsson, Ann-Kristin Eriksson, Charles Eriksson och Anneli Hedlund.
Sittande fr.v: Gunnel Mörkfors, Peter Kristensson och
Monica Klingberg.
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4. Verksamheten vid Östergötlands Arkivförbund
Inledning
Östergötlands Arkivförbund har under 2014
ha� Regionförbundet Östsams regionala
kulturuppdrag a� vara en paraplyorganisa�on
för de samlade arkiven i Östergötland.
Vidare har vi e� dokumenta�onsansvar för
regionens enskilda arkiv, såsom förenings- och
företagsarkiv, ibland benämnda lokalhistoriska
arkiv. Vi är en vik�g aktör i samarbetet
med Kulturarv Östergötland och genom
medlemsarkiven har vi förgreningar i alla
kommuner.
Vi ingår i Samverkansmodellen för a� verka
inom Regional enskild arkivverksamhet som
är e� av sju utpekade verksamhetsområden.
Genom uppdraget har vi erhållit bidrag på
428 000 kr från Regionförbundet Östsam och
447 000 kr från Kulturrådet.
Märklig reklambild för kylarejalusier.
Ur Firma J.W. Torells kylarefabriks arkiv.

Vårt uppdrag är a� bistå de lokala arkiven
med arkivkompetens, ansvara för utbildning
och fortbildning, förmedla medel för
investeringar i de lokala arkiven, genomföra
inventeringar i samråd med de lokala
arkiven, verka för ökad kännedom i sy�e
a� förhindra arkivförluster, inneha det
centrala registeransvaret över enskilda
arkiv i Östergötland samt �llsammans med
övriga aktörer inom kulturarvsfältet verka
för a� stärka samarbetet inom Kulturarv
Östergötland.

Administra�on
Vi har fortsa� arbetat med a� förbä�ra
våra administra�va ru�ner och under året
har ny utrustning i form av dator, kamera
och skanner inköpts. Vårt egna ämbetsarkiv,
men också våra insamlade arkiv hos
Linköpings föreningsarkiv, har ordnats och
förtecknats. Registreringen av historiska
försäkringsbrev har fortsa� och under
året slu�ördes e� omfa�ande ordningsoch förteckningsarbete av Tore Helanders
släktarkiv som testamenterats �ll oss. Vi har
också ordnat och förtecknat arkivet e�er
Firma J.W. Torells kylarefabriks arkiv samt
arkiven e�er e� ﬂertal föreningar kopplade
�ll Koopera�va Förbundet. Vidare har vi
breddat vårt sor�ment med arkivmaterial som
�llhandahålls för medlemsarkiven.
Under året antogs en handlingsplan för
ökad �llgänglighet. Arbetet med underlag
�ll den regionala kulturplanen pågick, bl.a.
med möten med Regionförbundet Östsams
poli�ska grupp och tjänstemän.

Kjell Oskarsson och Magnus Johansson
vid Östergötlands Arkivförbund.
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Anne-Marie Asp arbetar med Visual Arkiv vid Föreningsarkivet i Mjölby kommun .

Visual Arkiv
Det stora arbetet a� föra in arkivförteckningar
i Visual Arkiv har fortsa�. Förhoppningen
är a� de lokala arkiven komple�erar vårt
beﬁntliga beståndsregister med detaljerade
uppgi�er om sina bestånd. Arbetet är
�dsödande och många lokala arkiv har svårt
a� hinna med a� mata in i den takt som vore
önskvärd. Vi har genom övergången �ll Visual
Arkiv i stor utsträckning kommit ifrån det
äldre arkivredovisningssystem som har visat
sig svårt a� utveckla.

Vi har ägnat mycket �d åt support för de
lokala arkiven, både på plats och över
telefon. Särskilda insatser har riktats mot
Östergötlands museum, där vi bl.a. ha� kurser
för dess personal.

Gåramålningar
Gåramålningar har i mindre utsträckning
inventerats under våren, men har inte varit e�
prioriterat område. Gåramålningsboken som
lanserades i slutet av 2013 har sålt mycket
bra, och har funnits �ll försäljning i stora delar
av länet. Den har också funnits �llgänglig vid
e� stort antal bibliotek i såväl Östergötland,
som andra delar av landet, såsom Nordiska
museets bibliotek. Vidare har Studieförbundet
Vuxenskolan bedrivit en studiecirkel u�från
boken. Vid årsski�et hade över 400 exemplar
av boken spridits, och vi har från e� ﬂertal
håll erhållit uppska�ning för denna.

Men ännu är det vissa lokala arkiv som valt
a� fortsä�a arbeta i det gamla systemet.
Ambi�onen är hög, men hänsyn måste
också visas för a� arbetet är långsik�gt, och
än är det lång väg kvar innan alla beﬁntliga
förteckningar är inmatade. Dessutom
�llkommer ständigt nya förteckningar
varte�er som de lokala arkiven ordnar och
förtecknar nya arkiv. Från e� medlemsarkiv
rapporteras a� ”Installeringen av nya
arkivprogrammet Visual Arkiv har inneburit
mycket arbete med överﬂy�ning […]. Arbetet
är �dsödande e�ersom arkiven måste skrivas
och klistras över för hand. Överskrivningen
kommer säkert a� ta ﬂera år innan det är helt
klart.”

Under sommaren har vi deltagit vid
inspelningen av en dokumentärﬁlm om
en gåramålare. E� antal föredrag om
gåramålningar och enskilda arkiv har också
hållits, och ﬂera nya �ps på målningar har
inkommit. Databasen med gåramålningar har
få� en omfa�ande genomgång med sy�e
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Under sommaren såg vi till att Olle Olssons gåramålningar från Östergötland ﬁnns
representerade i en dokumentärﬁlm. Här syns Tolsum Södergård i Ringarums socken,
målad 1923, och samma gård under ﬁlmning med en drönare 2014.
svårjobbade webbplats ersä�as med en ny
WordPressbaserad sida den 25 november
2014. Inför de�a skrevs många nya texter
och listor uppdaterades. Vidare kom
databaserna a� snyggas �ll både visuellt och
innehållsmässigt. Med den nya webbplatsen
kan vi lä�are �llgängliggöra våra databaser
och register samt tydligare ly�a fram vår
verksamhet. Webbplatsen är e� u�ryck för
vår vilja �ll öppenhet och den bidrar �ll ökad
�llgänglighet.

a� rä�a �ll felak�gheter. I samband med
vår nya webbplats har databasen överförts
från Access �ll WordPress, och sam�digt
få� ny� graﬁskt utseende. Vi har deltagit
som föreläsare och diskussionsledare vid e�
seminarium om folkkonst i Östergötland, och
där också ly� fram arkivfrågor

Webbplats
E�er upphandling och många möten,
kunde slutligen vår gamla ålders�gna och
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Logotyp

Föreläsningar

I samband med den nya webbplatsen har
också en ny logotyp tagits i bruk. Den gamla
bestod av vår �digare förkortning ÖLFA, men
med den nya logotypen, har vi få� e� renare
och modernare u�ryck. Logotypen utgår från
tre snedställda arkivboxar, som u�rycker
en rörelse framåt, �llsammans med texten
Östergötlands Arkivförbund.

För a� synliggöra vår verksamhet har 21
föreläsningar genomförts som på olika vis
sy�at �ll a� öka förståelsen för enskilda arkiv.
Som en följd av boken om gåramålningar som
utkom under slutet av 2013, har e�erfrågan
på föreläsningar om det ämnet varit stor.
Dessutom har vi bl.a. även pratat om enskilda
arkiv i Östergötland vid NAF:s konferens och
för historielärarna vid Linköpings universitet.
Genom den här typen av publik verksamhet
har vi uppska�ningsvis ha� direktkontakt med
drygt 500 personer.

Bildskanning
Vårt skanningsprojekt har fortsa� under 2014.
Med de standardiserade registreringsru�ner
som utarbetats kan medlemsarkiven själva
skanna si� bildmaterial för a� göra det
mer �llgängligt. Hi�lls är cirka 4900 bilder
registrerade och skannade. En bilddatabas har
börjat byggas och den kommer a� lanseras på
vår webbplats under 2015.

30-årsjubileum
Östergötlands Arkivförbund bildades den
29 november 1984 och fyllde således 30
år under det gågna året. Då vi senast vid
25-årsﬁrandet utgav en jubileumsskri� så
uppmärksammades 2014 års jubileum mera
blygsamt. På Arkivens dag i Söderköping
berä�ade vi om vår historia och verksamhet.
Vidare har vi betraktat den nya webbplatsen
som en 30-årspresent �ll oss själva. Den
publicerades den 25 november, alltså endast
några dagar före vår födelsedag.

Gunnar Hillar från Mjölby hembygdsarkiv
har skannat över 1000 bilder från Mjölby.

Vackra glasplåtsförpackningar med äldre
fotonegativ från Mjölby.
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Under Arkivens dag delades priserna ut till vinnarna i dagboksveckan. Första pris gick
till Tufva Kirlid, andra pris till Birgitta Johansson och tredje pris till Emil Gustavsson
(nedre bilden).
Dagboksveckan
Projektet igångsa�es 1997 �llsammans
med Centrum för lokalhistoria och
Folklivscentrum med sy�e a� 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
över 1500 personarkiv där dagböcker
ingår, företrädesvis i Linköpings lands- och
s��sbibliotek och Kinda lokalhistoriska arkiv.
2005 började vi anordna dagboksveckor i
en kommun varje år. Det projektet kommer
a� fortsä�a åtminstone �lls samtliga
kommuner i länet få� möjlighet a� ordna en
dagboksvecka.

Söderköpings kultursekreterare Linda Staaf,
personal från biblioteket och representanter
från medlemsarkiven Söderköpings
Arkivförening samt S:t Ragnhilds Gille. Med
riktade pressmeddelanden ﬁck vi mycket
uppmärksamhet i media. Vi marknadsförde
också dagboksveckan via aﬃschering och på
Facebook.
Prisutdelningen skedde under Arkivens dag
på biblioteket S�nsen den 8 november och

Årets dagboksvecka arrangerades i
Söderköpings kommun under vecka 39 och
sammanlagt kom 149 bidrag in vilket är ny�
rekord. Vi kunde nå ut mycket bre�, tack
vare �diga förberedelser, �llsammans med
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prisen delades ut av länsarkivarie Albin
Lindqvist samt Söderköpings Arkivförenings
representant Pia Dingsten. Söderköpings
kulturkontor sponsrade övriga deltagare
med gra�s böcker som delades ut vid samma
�llfälle. Dagboksveckan blev omskriven vid
ﬂera �llfällen i Läns�dningen, Folkbladet och
Norrköpings Tidningar. Vi medverkade även
i P4 Östergötland samt spred informa�on på
Facebook och på anslag i Söderköping. Genom
kontakten med Söderköpings kommun spreds
också riktad informa�on �ll kommunens
lärare och genom Söderköpings Arkivförening
nåddes föreningslivet på bred front.

Näringslivsarkivet
Sedan 2001 driver Östergötlands Arkivförbund
även e� regionalt näringslivsarkiv. Därigenom
bevakar vi alla typer av enskilda arkivmaterial
inom Östergötland. Genom avtal med
Åtvidabergs kommun har vi en arkivdepå
i Facits gamla centralarkiv, vilket sköts av
Brukskultur Åtvidaberg som förestås av Roy
Andersson.
Ända sedan Länsförsäkringar Östgöta
2010 deponerade arkivet e�er Östgöta
Brandstodsbolag har e� omfa�ande
registreringsprojekt pågå�. Sy�et är a�
genom registrering göra äldre försäkringsbrev
som rör länets fas�gheter från 1850-talet
fram �ll 1969 mer �llgängliga. Genom
registrering blir materialet sökbart
topograﬁskt, vilket gynnar forskningen och
sam�digt ökar �llgängligheten. Vi har kunnat
se e� ökat intresse för materialet e�erhand
som registren blir klara. Arkivet omfa�ar cirka
200 hyllmeter och registreringen kommer
a� fortsä�a under lång �d framöver. Hi�lls
är 61 socknar av sammanlagt 149 klara och
registreringen har sysselsa� tre personer
inom vår organisa�on, fördelat på ﬂera
medlemsarkiv.

Kulturna�en
För andra gången var vi delak�ga under
Kulturna�en i Norrköping som gick av
stapeln den 27 september. Vi ordnade två
föreläsningar, då Peter Kristensson pratade
om Norrköpings gatunamn, och Anneli
Hedlund pratade om Östergötlands slo�
och herresäten. Liksom under förra året
erbjöd vi även släk�orskarhjälp i samarbete
med Östgöta Genealogiska Förening och
Leif Engman. Vidare hade vi ordnat en
utställning med fotograﬁer från bortglömda
och övergivna miljöer i länet. Ny� för året
var Norrköpings föreningsarkivs medverkan,
med en utställning och visningar av arkivet.
Glädjande nog kom över 70 besökare, vilket
är en fördubbling jämfört med föregående års
besök.

På Kulturnatten berättade vår ordförande
Peter Kristensson om sitt bokprojekt med
att kartlägga Norrköpings gatunamn.

Besökare på Kulturnatten.
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Tre lastpallar med östgötahandlingar levererades från Kooperativa Förbundet under
sommaren. Här syns vår föreståndare för näringslivsarkivet i Åtvidaberg, Roy Andersson.
För a� y�erligare stärka vår förhållandevis
svaga posi�on när det gäller näringslivsarkiv
i Östergötland, har vi �llsammans med
Näringslivsarkivens förening, NAF, ordnat en
na�onell konferens på Arbetets museum.
Där diskuterades bl.a. de regionala
förutsä�ningarna i Östergötland, men också
andra relevanta ämnen.

E� annat spännande material tog vi emot
under sommaren 2014. Koopera�va
Förbundet har under många år samlat in
arkiv e�er lokala föreningar, och i samband
med a� deras centrala arkiv i Stockholm
avvecklas, så har de skänkt östgötamaterialet
�ll oss. Emeller�d har ordningen visat sig vara
mycket bris�ällig varför vi har få� ordna och
förteckna det från grunden. Totalt omfa�as
materialet av 24 hyllmeter, och under året har
46 av 70 av arkiven ordnats och förtecknats.
E�er hand kommer vi erbjuda medlemsarkiven a� ta hand om lokala KF-arkiv.
Östergötlands Arkivförbunds medlemsarkiv
förvarade vid årsski�et cirka 4.500 hyllmeter
företagsarkiv, varav Landsarkivet i Vadstena
stod för närmare 3.000 hyllmeter. Cloe�a
Produk�on Sverige AB förvarar ﬂera
hundra hyllmeter och i vårt egna regionala
näringslivsarkiv med depå i Åtvidaberg
förvaras drygt 1.000 hyllmeter företagsarkiv
av olika slag. Under året har Peter Kristensson
från näringslivet �llhört styrelsen.

NAF:s ordförande Per-Ola Karlsson under
konferensen i Norrköping.
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De lokala medlemsarkiven

Följande siﬀror från de lokala arkiven
berä�ar om deras verksamhet:

Verksamheten i de lokala arkiven har under
året varit ak�v och livlig på de ﬂesta håll.
Duk�g personal har fortsa� det vik�ga och
tålmodiga arbetet med a� insamla, förteckna,
vårda, förvara och �llgängliggöra enskilda
arkiv. Under året har fyra nya medlemsarkiv
anslu�t sig, Södra Kindas Bygdegille,
Linköpings universitets arkiv, Regionarkivet i
Östergötland och Föreningsarkivet i Motala.
Sistnämnda arkiv bildades under året och
drivs av Motala kommun som övertog
arkiven e�er Folkrörelsearkivet i Motala som
försa�es i konkurs sommaren 2013. Vi har
bevakat ärendet och är mycket nöjda över a�
kommunen övertagit ansvaret och därmed
sa� stopp för ﬂera år av oroligheter. Med
regionarkivet (�digare lands�ngsarkivet)
och universitetsarkivet har vi breddat oss
y�erligare. Trots a� de är två myndighetsarkiv
så förvarar de också enskilda arkiv. Södra
Kinda Bygdegille är en förening vars
dokumenta�onsgrupp har en lång tradi�on
av a� samla in och bevara handlingar från
framförallt socknarna Horn och Hycklinge.
Det har resulterat i e� ordnat arkiv samt en
omfa�ande skri�serie. Det totala antalet
medlemsarkiv har under året ökat från 43 �ll
47 stycken.

BOXHOLMS FOLKRÖRELSEARKIV: Då arkivet
saknar föreståndare är det ordföranden Bengt
Nilsson som tar emot forskare och leveranser.
Under året mo�ogs tre forskarbesök, men i
övrigt var verksamheten mycket begränsad.
BRUKSKULTUR ÅTVIDABERG: 100 besökare,
23 leveranser, 10 reportage/no�ser, 4
böcker/utställningar, 6 förtecknade arkiv,
275 förvarade arkiv om totalt 991 hyllmeter.
Brukskultur Åtvidaberg har en stadig skara
om cirka 500 personer som följer dem på
Facebook. Vidare har de spridit många foldrar.
E� stort arbete som påbörjades i samarbete
med arkivförbundet under året var a� ordna
och förteckna leveransen med arkiv från
koopera�va föreningar från hela Östergötland.
CLOETTA PRODUKTION SVERIGE AB: Då de
inte ha� någon ak�vitet mer än sin egna
verksamhet har de inte lämnat någon sta�s�k.
FINSPÅNGS FÖRENINGSARKIV: Ingen rapport,
men 2013 förvarade arkivet 440 förtecknade
arkiv om 152 hyllmeter.

Länsarkivarien har bistå� med råd
och handledning �ll de lokala arkiven.
Sammanlagt har 40 besök på plats gjorts vid
23 medlemsarkiv och kontakter med nya
föreståndare har knu�ts.
Under året hölls två personalkonferenser, den
11 juni och den 4 december, med sedvanliga
diskussioner, rapporter och informa�on. Just
dessa delar har blivit allt mer uppska�ade
vid träﬀarna. Under vårträﬀen mö�es 24
personer från 11 medlemsarkiv på Sya
hembygdsgård, där bl.a. Iris och Jan-Erik Unell
visade hembygdsarkivet. Höstens möte ägde
rum på Lands�ngsarkivet i Linköping där 11
personer från å�a medlemsarkiv träﬀades. Vi
ﬁck även en visning av de rela�vt nybyggda
arkivlokalerna.

I Finspång inleddes ett nära samarbete
mellan kommunarkkivet och föreningsarkivet. Här syns kommunarkivarie Eva-Lisa
Holmström och föreningsarkivets föreståndare Ulla-Karin Karlsson.
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FLYGVAPENMUSEUM: 3682 besökare �ll
arkivet och biblioteket, 15 leveranser, 6
förtecknade arkiv, 110 hm totalt, 92 särskilda
förfrågningar �ll arkivfunk�onen. Under året
fortsa� satsning på a� registrera fotograﬁer
i samlingsdatabasen Primus, och publicera
dessa på Digitalt Museum. Vid årsski�et 20142015 fanns cirka 1500 fotoposter publicerade.

besökare på Facebooksida, 100 spridda
foldrar. Inga arkiv förtecknade. Förvarar nu
162 ordnade arkiv om 79 hyllmeter. Under
året har arbete ske� med katalogisering,
digitalisering och registrering av bl.a.
fotograﬁer och historiska försäkringsbrev.
Vidare har en omfa�ande pressklippsamling
börjat registreras och arkivet har ha� en
lokalhistorisk utställning på Åby bibliotek samt
jobbat med e� projekt ihop med Åby ridskola.
En omfa�ande pressklippsamling e�er Hjördis
Wåhlme har börjat fördelas �ll lokala arkiv i
länet.

FÖRENINGEN SVENSKT UPPFINNAREMUSEUM: Ingen rapport. Förutom
museiverksamhet driver föreningen även
e� omfa�ande registreringsprojekt för a�
kartlägga emigranter och immigranter.

LINKÖPINGS FÖRENINGSARKIV: 236 besökare,
61 leveranser varav 14 nyleveranser, 147
volymer utlånade �ll sammanlagt 34 forskare,
4 historiker och uppsatser, 50 spridda foldrar,
170 inlägg på webbplats, 7726 besökare på
webbplats, 217 förtecknade arkiv under året
varav 53 är nya arkivbildare. Antalet förvarade
arkiv är 1515 omfa�ande 1580 hyllmeter.
Under året har 2629 nega�v ur �dningen
Östgötens nega�vsamling registrerats och
skannats. Arkivet tog emot en stor leverans
med 95 volymer e�er Föreningen Folkets
Park, Linköping som gå� i konkurs.

FÖRENINGSARKIVET I MJÖLBY KOMMUN:
35 besökare, 24 leveranser, 30 förtecknade
arkiv. Arkivet förvarar cirka 465 enskilda
arkiv om 225 hyllmeter. Kommunen har hela
ansvaret för arkivet och nära samarbete
sker med kommunarkivet. Under året har
material i arkivet används som underlag �ll
e� par föreningars jubileumsskri�er och �ll
e� föredrag. Psalmnoter i en nyinkommen
samling har används vid en ceremoni. Arkivet
har spridit informa�onsfoldern ”Din historia
är vik�g! Vi tar hand om dina dokument.”.
Under året ordnades bland annat e�
omfa�ande arkiv, Frälsningsarmén i Mjölby,
med handlingar från slutet av 1800-talet och
fram �ll 2000-talet. 35 nya förteckningar har
registrerats i Visual Arkiv, varav de ﬂesta är
från ak�va föreningar.

LINKÖPINGS STADSARKIV: Förvarar cirka 5000
hyllmeter, förtecknade arkiv under året 50,
totalt antal arkivbildare cirka 1200, leveranser
under året 1700.
LINKÖPINGS STIFTS- OCH LANDSBIBLIOTEK:
Ingen rapport. Förvarar cirka 370 hyllmeter
enskilda arkiv, plus 8 hyllmeter pressklipp och
15 hyllmeter fotograﬁer.

HANNÄS HEMBYGDSARKIV: Ingen rapport.
Arkivet förvarar cirka 8 hyllmeter.
KINDA LOKALHISTORISKA ARKIV: 218
besökare, 13 leveranser, 9 utlån, 2 uppsatser,
11 förtecknade arkiv varav 4 nya arkivbildare.
Totalt 400 stycken förvarade arkiv. Under året
har arkivet ha� en extra tjänst som fortsa�
jobba med a� öka sökbarheten i arkivet
genom a� förteckna i Visual Arkiv. Arbete
med digitalisering av lokalhistorisk ﬁlm har
också påbörjats.

MJÖLBY HEMBYGDSARKIV: E� omfa�ande
arbete med a� registrera och skanna äldre
bildmaterial har genomförts.
MJÖLBY KOMMUNS CENTRALARKIV: 219
besökare varav 17 externa, 60 leveranser, 1
spridd folder, 257 förfrågningar per telefon
och e-post, varav 198 externa, drygt häl�en
av förfrågningarna gällde främst betyg och
klasslistor.

KVILLINGE FÖRENINGSARKIV: 591 besökare,
8 leveranser, 1 reportage, 2 historik, 150
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NORRKÖPINGS FÖRENINGSARKIV: 218
besökare, 55 leveranser, 14 utlån, 4
reportage/no�ser, 2 historiker, 30 förtecknade
arkiv, 30 spridda foldrar, cirka 1500 förvarade
arkiv omfa�ande cirka 975 hyllmeter. Arbetet
med a� ordna och förteckna samt mata in
förteckningar i Visual Arkiv har pågå�.

VIKBOLANDETS ARKIV – OCH
HISTORIEFÖRENING: Arkivet har under
året besökts av 211 personer och mo�agit
11 leveranser. Arkivet förvarar nu 406
förtecknade arkiv plus en hel del li�eratur,
pressklipp, excerpter m. m. som utgör
en rik dokumenta�on av Vikbolandet
och dess historia om cirka 123 hyllmeter.
Under året har 7 arkiv förtecknats. Arkivet
ﬁrade i samband med Arkivens dag si�
40-årsjubileum och lämnade då också ut
informa�onsmaterial om verksamheten.

REGNA HEMBYGDSARKIV: 33 besökare, 3
leveranser, 1 reportage. Sammanlagt förvaras
27 hyllmeter.
RIKSARKIVET, LANDSARKIVET I VADSTENA:
Ingen rapport men under 2013 förvarades
cirka 1155 enskilda arkivbildare motsvarande
cirka 9400 hyllmeter.

VÅNGA HEMBYGDSARKIV: 211 besökare
varav två förbokade grupper, 3 leveranser,
3 förtecknade arkiv. Arkivet förvarar 40
förenings – och gårdsarkiv om 400 hyllmeter
samt en riklig dokumenta�on om Vånga
socken och dess innevånares historia i form av
pressklipp, fotograﬁer, excerpter och föremål.
Verksamheten har synliggjorts på Vånga
hembygdsförenings webbplats och i dess
programblad. Skanning och registrering av
historiska bilder har pågå�.

RINGARUMS HEMBYGDSARKIV: 20 besökare,
23 leveranser, 5 historiker, 4 spridda foldrar,
2 förtecknade arkiv. Totalt förvaras cirka
120 arkivbildare om beräknat 33 hyllmeter.
Hembygdsarkivet drivs av Ringarums
hembygdsförening. Via Facebook har arkivet
nå� över 800 personer. Flera nya leveranser
av främst föreningsarkiv men också gårdsarkiv.
Y�erligare en arkivlokal har tagits i anspråk
genom hyresavtal med Svenska kyrkan.

YDRE LOKALHISTORISKA ARKIV: 2 besökare,
cirka 10 leveranser, 2 utlån, 7 förtecknade
arkiv. Arkivet förvarar 151 arkiv om 38
hyllmeter. Arkivförteckningarna ﬁnns
publicerade i sin helhet på Visual Arkiv via
Ydre kommuns webbplats.

SÖDERKÖPINGS KOMMUNARKIV: 24
besökare varav 4 besök gällde föreningsarkiv,
1 leverans, 3 utlån, 1 förtecknat enskilt
arkiv, cirka 44 hyllmeter exkl. e� skåp
med glasnega�v och 5,7 hm för övriga
föreningsarkiv. Arkivet förvarar S:t Ragnhilds
gilles arkiv, Söderköpings Idro�ssällskaps arkiv
samt några äldre föreningars arkiv, totalt cirka
20 st. enskilda arkiv.

ÖDESHÖGS LOKALHISTORISKA ARKIV:
20 besökare, 3 leveranser, 2 utlån och 3
förtecknade arkiv. Arkivet förvarar 138 arkiv
om 75 hyllmeter. Arbetet med a� mata in
förteckningar i Visual Arkiv har fortsa�.

Hos de ﬂesta medlemsarkiv sker stora delar av
arbetet i ensamhet. Här
syns Charles Eriksson
vid Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv som
arbetade med den tidskrävande inmatningen
av arkivförteckningar i
Visual Arkiv.
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Sta�s�k

I jämförelse med föregående år är de ﬂesta
siﬀror något lägre, vilket delvis beror på
bris�älligt underlag för 2014 års sta�s�k. Trots

det har glädjande nog antalet förtecknade
arkiv ökat. Vidare omfa�ar denna sta�s�k
inte kommun- och stadsarkiven, Centrum
för lokalhistoria, Cloe�a Produk�on Sverige
AB, Riksarkivet Landsarkivet i Vadstena,
Lands�ngsarkivet i Östergötland, Linköpings
universitets arkiv, Linköpings S��s- och
Landsbibliotek och Östergötlands museum.

Personal på arkiven
Archives for the unexplained, AFU
Boxholms Folkrörelsearkiv
Boxholms kommunarkiv
Brukskultur Åtvidaberg
Centrum för lokalhistoria
Cloe�a Produk�on Sverige AB
Finspångs Föreningsarkiv
Finspångs kommunarkiv
Flygvapenmuseum
Föreningsarkivet i Mjölby kommun
Föreningsarkivet i Motala
Föreningen Svenskt Uppﬁnnaremuseum
Gammalkils hembygdsförening
Gryts hembygdsförening
Hannäs hembygdsarkiv
Kinda kommuns centralarkiv
Kinda Lokalhistoriska Arkiv
Kvillinge Föreningsarkiv
Linköpings Föreningsarkiv
Linköpings Stadsarkiv
Linköpings S��s- och landsbibliotek
Linköpings universitets arkiv
Mjölby hembygdsarkiv
Mjölby kommuns centralarkiv
Motala kommuns centralarkiv
Norrköpings Föreningsarkiv
Norrköpings stadsmuseum
Regionarkivet i Östergötland
Regna hembygdsarkiv
Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena
Ringarums hembygdsarkiv
S:t Ragnhilds Gille
Sya Fornminnes- och hembygdsförening
Söderköpings Arkivförening
Söderköpings kommunarkiv
Södra Kinda Bygdegille
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
Urban Larsson
Soﬁa Svalmark
Anne-Marie Asp, Bo Jansson
Joseﬁn Sjödahl
Anders Köhler
Sven-Eric Sederlin
Erik Lundberg
Göte Edstrand
Monica Länsberg
Soﬁa Fälth
Maria Loorentz Peterson
Paola Svensson
Dan Malmsten
Mathias von Wachenfeldt
Fredrik Johansson
Gunnar Hillar
Anne-Marie Asp
Malin Ekenberg
Anne�e Nykvist
Pernilla Pusa
Henrik Lind
Vanja Einarsson
Claes Westling
Albin Lindqvist
Carl-Johan Ivarsson
Jan-Erik Unell
Margareta Jacobsson
Chris�na Sandell
Göran Styrenius
Ber�l Andersson
Annika Johansson
Hans-Åke Hallberg
Eva Peterson
Ingegerd Sandberg
Monica Länsberg
Monica Länsberg
Bri�-Louise Altmar
Malin Pilebrant-Sabel
Charles Eriksson
Gunnel Mörkfors
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Personal från ﬂera lokala arkiv
samlade utanför Landstingsarkivet i Linköping i samband
med vår personalträff.

Sta�s�k över förvarade enskilda arkiv

själva övergå� �ll Visual Arkiv. Deras siﬀror
inryms inte i ovanstående sta�s�k för Visual
Arkiv, men däremot fanns deras underlag med
i beståndsregistret. Därför är siﬀran för antal
arkivbildare högre i beståndsregistret än i
Visual Arkiv.

I arkivredovisningssystemet Visual Arkiv har
y�erligare 127 arkivbildare �llförts under året,
framförallt från Norrköpings föreningsarkiv
och från Föreningsarkivet i Mjölby kommun.
Det totala antalet arkivbildare i systemet
uppgår �ll 6105 och under året har även
3285 serier och volymer matats in, vilket
sammanlagt ger 5924 st .
Vissa av medlemsarkiven har sedan �digare

De lokala medlemsarkiven förvarar cirka
16300 hyllmeter enskilda arkiv. E�ersom det
saknas uppgi�er från e� ﬂertal medlemsarkiv
som inte avlämnat rapport är antalet
hyllmeter egentligen ännu större.

Antalet arkivbildare i Visual Arkiv ökade
med 127 st. under 2014.

Under 2014 ökade antalet inmatade serier
och volymer i Visual Arkiv med 3285 st.

ÖLFA:s kulturarvspris

släk�orskare och hembygdsforskare,
och lägger ned e� stort arbete på a�
dokumentera renoveringen av Fristad gamla
gästgiveri i Tåby. Hon skriver nyhetsbrev som
skickas �ll e� stort nätverk. Hennes intresse
har även ge� sig u�ryck i engagemang i
Vikbolandets arkiv- och historieförening där
hon ingår i en arbetsgrupp. E� av hennes
specialintressen är äldre tapeter och i Fristad
gästgiveri har hon noggrant dokumenterat
upp �ll 20 olika tapeter på samma vägg.
Prisutdelningen skedde på Kulturarvsdagen i
Norrköping den 8 maj.

Sedan 1991 delar vi ut e� pris �ll en person
som på ideell grund arbetar för det östgötska
kulturarvets främjande. Ursprungligen var
namnet ÖLFA-priset men 2004 ändrades det
ÖLFA- och Kulturarvspriset. Under det gångna
året beslutades a� på ny� ändra namnet och
från 2015 kommer vi a� dela ut Östergötlands
Arkivförbunds kulturarvspris.
2014 �lldelades priset Karin Lagander
på Vikbolandet. Hon är en mycket ak�v

Karin Lagander mottog
2014 års pris på Kulturarvsdagen då hon också
berättade om sitt arbete
på Vikbolandet.
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5. Skriftserien
1989 började Östergötlands Arkivförbund utge en skri�serie. Under det gågna året påbörjades
arbetet med vår handbok om företagsforskning och ﬂera möten samt insamling av underlag har
genomförts. Bland annat har besök gjorts vid Centrum för Näringslivshistoria den 23 april och vid
Jernkontoret den 8 september.
Nr 1 1989 Åsikter om livet. En diskussionsklubb 1913-1915 av Börje Hjorth.
Nr 2 1990 Mjölby kommuns föreningsliv. Historia och register av Börje Hjorth.
Nr 3 1991 Rösträ� och hallon. Den östgötska rösträ�srörelsen av Sven Hellström.
Nr 4 1992 Åtvidabergs kommuns föreningsliv. Historia och register. av Sven Hellström.
Nr 5 1995 Valdemarsviks kommuns föreningsliv. Historia och register av Börje Hjorth.
Nr 6 1997 Norrköpings Naturhistoriska Förening 1861-1963. av Börje Hjorth.
Nr 7 1999 Immigranternas kulturarv. Projekt Norrköping av Mona Hallström.
Nr 8 2000 Om dagböcker. Dagböcker i allmänhet och i Östergötland i synnerhet av Börje Hjort.
Nr 9 2001 Immigranter i Östergötland. Förr och nu. Redaktör Börje Hjorth.
Nr 10 2003 Gate upp och gate ner. Folkminnen från Norrköping. Redaktör Börje Hjorth.
Nr 11 2004 En betraktelse över arkiv. Börje Hjorth.
Nr 12 2005 E� arkivfynd från 1700-talet. Börje Hjorth och Karin Sandberg.
Nr 13 2006 Min historia. 10 östgötar och östgötskor berä�ar om si� liv. Red. Börje Hjorth.
Nr 14 2008 Så ordnar du di� gårds- och byarkiv. Börje Hjorth och Roy Andersson.
Nr 15 2008 Den gamla kistan. Börje Hjorth.
Nr 16 2009 Sagan om de Vita Tu och den Svarta Madonnan, Helena Höglund. Red. Börje Hjorth.
Nr 17 2009 Höstdagböcker. Red Börje Hjorth.
Nr 18 2010 ÖLFA 25+, Östergötlands Arkivförbund 1984-2010, historik, Börje Evert Hjorth.
Nr 19 2011 Fa�gvården Gammalkil, 1717-1828, Annika Johansson.
Nr 20 2013 Gåramålarens naiva mys�k: Gåramålningar från Östergötland, Red. Albin Lindqvist

Andra böcker med koppling �ll Östergötlands Arkivförbund
Norrköpings arbetarrörelses historia, 1989 av Börje Hjorth och Jan Nordström
Mannen på järnskölden. Så forskar du och hi�ar i arkiven i Östergötland, 1993 av Börje
Hjorth.
A� sköta e� föreningsarkiv, hä�e, 1999 av Börje Hjorth
Alla �ders idro� i Norrköping, inb. 2001. Förfa�are Magnus Höjer, Gunnar Hagberg, Börje Hjorth,
Rune Sandberg och Björn Horgby.
Arkiv i Östergötland, producerad av ÖLFA, 2001.
A� sköta en förenings arkiv, hä�e 2010 av Börje Evert Hjorth.
Lathund för a� söka i arkiv i Östergötland, odaterad utgåva, Margaretha Engman, Börje Evert
Hjorth.
Lathund för a� 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

ﬂera år. Dels har länsarkivarien varit med i
dess referensgrupp och dels har vi deltagit i
Kulturarvsdagar vår och höst anordnade av
Kulturarv Östergötland, där e� stort antal
aktörer från kulturlivet i Östergötland varit
samlade och där kulturhistoriska lokala
projekt presenterats. Vi har också varit
behjälpliga i samband med planering av
Kulturarvsdagarna. Vid båda �llfällena har vi
framträ� och berä�at om vår verksamhet.
Kulturarv Östergötland är en värdefull
kontaktpunkt för alla som arbetar med
lokalhistoria i Östergötland och vik�gt för
Östergötlands Arkivförbund.

Vi har under året arbetat för a� öka de
regionala samarbetena. Vi har träﬀat Centrum
för Lokalhistoria den 27 maj och diskuterat
möjligheterna för e� utökat samarbete.
Vid det nybildade nätverket Folkkonst i
Östergötlands seminarium den 15 oktober,
deltog vi med anledning av våra erfarenheter
från gåramålningsprojektet. Under hösten
har två seminarier om Det industriella
kulturarvet ordnats, den 28 augus� och den 3
september. Vi har varit delak�ga för a� ly�a
arkivfrågorna och meningen är a� vi själva
kommer a� föreläsa vid e� kommande �llfälle
under 2015. Den 20 november berä�ade vi
om enskilda arkiv för Linköpings universitets
historiska avdelning. Sy�et var a� ge dem en
ökad förståelse för arkiven i länet.

Vi har fortsa� a� utveckla nätverket
mellan länets arkiv genom e� ﬂertal möten
rörande Arkivens dag. På så vis har vi nå�
nya organisa�oner som få� upp ögonen
för arkiven. Förutom medlemsarkiven har
även representanter från länets övriga
organisa�oner som har arkiv kallats. Vi har
också fortsa� bjuda in personalen vid de
lokala arkiven �ll återkommande träﬀar.

Genom Samverkansmodellen har
regionens kulturins�tu�oner ly�s fram
på e� ny� sä�. E� ﬂertal möten, med
såväl Regionförbundet Östsam som med
lands�ngs- och kommunpoli�ker har ordnats
och förhoppningsvis har ﬂera av dem få�
mer förståelse för vår verksamhet. Vi har
också deltagit vid ﬂera konferenser och
möten rörande den regionala kulturen, bl.a.
seminariet Kultur för vem? Kultur för alla?
Vems ansvar? den 16 oktober.

Den 10 september ordnade vi en arkivkurs
för föreningsak�va, vilken blev fullsa�. Vi har
deltagit i nätverket Östgötaljud vid e� ﬂertal
�llfällen. För första gången deltog vi också
vid Östergötlands bokmässa i Linköping den
20 september vilket ledde �ll nya möten.
Till de�a �llfälle skapades också en ny
informa�onsfolder.

Vi har under året deltagit i nätverket Kulturarv
Östergötland, e� samarbete som pågå� i
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Na�onellt

Kontakt med Riksarkivet har hållits och
besök har också ske� på plats i Stockholm
för diskussioner om enskilda arkiv.
Östergötlands Arkivförbund är medlem av
Folkrörelsernas Arkivförbund (FA), Föreningen
för Arkiv och informa�onsförvaltning (FAI)
och Näringslivsarkivens förening (NAF).
Länsarkivarien är även medlem av Föreningen
Sveriges Länsarkivarier.

Under året har Östergötlands Arkivförbund
även närvarat vid e� ﬂertal arkivkonferenser.
De två stora konferenserna för enskilda
arkiv i Sverige ordnas av Folkrörelsernas
Arkivförbund, FA gemensamt med
Näringslivsarkivens förening, NAF. Vårens
konferens med årsmötesförhandlingar hölls
i Visby den 13-15 maj. I samband med den
höll också Länsarkivarieföreningen en kurs
och förhandlingar. Höstens FA-stämma ägde
rum i Uppsala den 10-12 november och
även där ordnade Länsarkivarieföreningen
kursverksamhet, denna gång om hållbart
ledarskap. Länsarkivarieföreningen fyller
en vik�g roll då vår verksamhet är så
annorlunda jämfört med andra regionala
kulturins�tu�oners.

Marknadsföring och kommunika�on
En av våra uppgi�er är a� ständigt sprida
kännedom om våra arkiv och det är e�
arbete som all�d kommer a� vara aktuellt.
Genom ar�klar i dagspressen och �dskri�er
informerar vi om vår verksamhet och arkiven
i länet. En vik�g kanal utåt är också Facebook
och vår webbplats. Vår nyhetsrapportering
har främst ske� via Facebook, i väntan på den
nya webbplats som lanserades i november.
E� Twi�erkonto som följs av 398 personer är
kopplat �ll våra uppdateringar på Facebook.
Sedan den nya webbplatsen lanserades den
25 november har den fram �ll årsski�et
besökts av 2090, varav 1739 var nya besökare
och resterande återkommande.
Antalet följare av vår Facebooksida
Östergötlands Arkivförbund ökade under
året från 149 �ll 229 personer. Av dem är en
knapp majoritet kvinnor. Bland våra följare
är de ﬂesta från Sverige men fyra från USA,
två från Danmark och en handfull från övriga
delar av världen. Under året gjordes 178
inlägg och störst räckvidd ﬁck e� inlägg om
Dagboksveckan den 14 november, vilken
nådde 1228 personer. Näst störst spridning
ﬁck e� inlägg den 3 juli om a� Koopera�va
Förbundets arkiv leveretats �ll Östergötland.

Länsarkivarier samlade på konferens i
Visby.
Under året har länsarkivarien varit sekreterare
i Näringslivsarkivens förening, NAF, som
sammanträ� vid tre �llfällen, Västerås
6 februari, Visby 14 maj och Norrköping
den 9 oktober. Den 8-9 oktober ordnade
vi �llsammans med NAF en konferens
i Norrköping om företagsarkiv, vilken
uppska�ades av deltagarna som kom från
hela landet.

Antalet följare av vår andra Facebooksida
Arkivens dag i Östergötland ökade från 33 �ll
82 under året. Av dem är också en majoritet
kvinnor. Den största ökningen skedde inför
Arkivens dag, och från den 2 november �ll
den 5 november ökade antalet följare med
30 st. Under året har 51 inlägg publicerats,
bl.a. presenterades alla arkiv i länet som höll

Den 2 april ordnade vi gemensamt med
Kalmar Läns Arkivförbund en kurs i
Norrköping för Visual Arkiv-användare.
En liknande kurs ordnade vi dessutom i
Oskarshamn den 9 april. Den 5 juni hade vi
studiebesök av personalen från TAM-arkiv i
Stockholm.
Motstående sida: Personalträff i Sya.
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öppet på Arkivens dag. Störst räckvidd hade
e� inlägg den 20 oktober då det regionala
programmet nåddes av 683 personer.
Vi har arbetat mer målmedvetet med
pressmeddelanden och pressträﬀar inför såväl
dagbokveckan som Arkivens dag, vilket har
resulterat i mer uppmärksamhet i medier.

Arkivens dag
Planeringen inför Arkivens dag påbörjades
�digt under året. Planen a� låta det centrala
arrangemanget ﬂy�a runt i länets kommuner
varje år påbörjades under 2014 på biblioteket
S�nsen i Söderköping. Meningen är a� genom
turnén kunna ly�a arkivfrågor och bilda
nätverk på lokal nivå för a� på e� tydligare
se� knyta nya kontakter.

På Arkivens dag ordnades en guidad tur i
Söderköpings oroliga historia. På ﬂera håll
deltog stadens teaterförening med historiska skådespel, som här vid S:t Laurenttii
kyrka.
Förutom ovan nämnda arkiv var det även
öppet hus hos Brukskultur Åtvidaberg,
Gryts hembygdsarkiv, Flygvapenmuseum,
Lands�ngsarkivet i Östergötland, Kvillinge
föreningsarkiv, Norrköpings föreningsarkiv,
Norrköpings stadsarkiv, Vikbolandets arkivoch historieförening, Vånga hembygdsarkiv,
Sankt Ragnhilds Gille i Söderköping,
Riksarkivet Landsarkivet i Vadstena,
Ringarums hembygdsarkiv,
Östergötlands Flyghistoriska
Sällskap/SAAB Veteranklubb och
dessutom hade Norrköpings
stadsmuseum, Norrköpings
stadsbibliotek och Norrköpings
konstmuseum öppet i si� nya
magasin på Bråvalla.

Vi har deltagit vid två na�onella möten i
Stockholm, den 13 mars och den 9 oktober.
Under året som gå� har Östergötlands
Arkivförbund varit samordnare för länets
samtliga arrangemang vid de enskilda arkiven
och Arkivens dag uppmärksammades på

Vid centralarrangemanget i
Söderköping deltog Söderköpings
kommunarkiv, Sankt Ragnhilds Gille,
Årets Arkivens dag-tema var orostider med anledSMHI, Ringarums hembygdsarkiv,
ning av de 100 år som gått sedan första världskriÖstergötlands museum,
gets utbrott. Här syns en rubrik ur Folkbladet från
Migra�onsverket, Föreningen
4 november 1914.
Finska krigsbarn i Mellansverige,
Söderköpings Arkivförening,
15 platser i länet. Länsarkivarien har varit
Östergötlands Arkivförbund, Margareta Spels,
drivande i planeringen av det centrala
Lands�ngsarkivet i Östergötland, Fotoklubben
arrangemang som ordnades på biblioteket
Slutarna, Östergötlands museum, Linköpings
S�nsen i Söderköping. Planeringen började
stadsarkiv, Linköpings kyrkoförvaltning,
i mars och sammanlagt hölls fyra möten
Hembygdsföreningen Vikingarna, Föreningen
med representanter från e� ﬂertal nya
Svenskt Uppﬁnnaremuseum, Söderköpings
organisa�oner.
Arbetarekommun och PRO Söderköping.
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På centralarrangemanget för Arkivens dag berättade Pirjo Lindell om sina erfarenheter
under rubriken ”Att vara ﬁnskt krigsbarn”.
Arkivens dag uppmärksammades på bred front
i media tack vare ﬂera pressmeddelanden. Vi
utvecklade också det regionala gemensamma
programmet med en karta. E� omfa�ande
samarbete mellan föreningar och andra
organisa�oner resulterade i e� bre� program
med många utställare och föredragshållare vid
centralarrangemanget. Under dagen kom runt
600 besökare �ll biblioteket i Söderköping
vilket får anses vara en hög siﬀra. Även ﬂera

Motorcykelhistoriska klubben visade gamla militärmotorcyklar på Arkivens dag i
Söderköping. Här syns Rolf
Larsson med en Husqvarna
256 från 1968.

andra platser slog besöksrekord under dagen.
Kan vi ana en trend med ökat intresse för
arkiven?
Sammanlagt var det 33 arrangörer vid alla
arrangemang i länet och för alla arrangemang
har det rapporterats 1306 besökare, men
siﬀran är egentligen högre då alla inte lämnat
rapport.

Vid centralarrangemanget
på Arkivens dag i Söderköping fokuserades bl.a.
på extremväderfenomen,
vilket genererade uppmärksamhet i lokalpressen.
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Margareta Spels föreläste
om första världskriget ur
ett lokalt Söderköpingsperspektiv under Arkivens
dags centralarrangemang.

7. Slutord
Satsningar på publik verksamhet har ge�
resultat och ﬂera nya rekord i antal besökare
noterades. Vi har också fortsa� utöka
samarbeten vilket bl.a. inneburit framgångar
för exempelvis Dagboksveckan och Arkivens
dag. Vi ser e� ökat intresse för arkiv och
historia vilket är glädjande.

Vi kan glädja oss åt a� handfull nya
organisa�oner anslu�t sig som medlemsarkiv.
Dels är det två stora ins�tu�oner, dels e�
lokalt föreningsdrivet arkiv. Det visar åter på
den bredd vi representerar och hur spli�rat
det ser ut när det gäller enskilda arkiv. A�
intresset för enskilda arkiv ökar ser vi som
mycket posi�vt.

”A� intresset för enskilda
arkiv ökar ser vi som
mycket posi�vt.”

E� spännande verksamhetsår har gå� �ll
ända och med det har vi få� e� bra avstamp
inför fram�den! Östergötlands Arkivförbund
fullföljde si� uppdrag från Regionförbundet
Östsam och står redo för nya utmaningar för
a� fortsä�a ly�a fram länets enskilda arkiv.

Under året lanserade vi vår nya webbplats
som ökat �llgängligheten och gjort det mycket
lä�are a� ly�a vår verksamhet på Internet.

2014 har varit e� år med mycket nätverkande,
vilket ligger i linje med Samverkansmodellen.
E� konkret exempel är planeringen inför
Arkivens dag, där representanter från länets
arkiv träﬀats e� ﬂertal gånger. Vidare har
länsarkivarien representerat länet i såväl
regionala som na�onella sammanhang.

För näringslivsarkivet har registreringen
av historiska försäkringsbrev fortsa�.
Inventeringen av gåramålningar har i viss mån
fortsa� och skanningsprojektet med historiska
bilder har också rullat på. E� spännande
material från Koopera�va förbundet mo�ogs
och ordnings- och förteckningsarbetet har
pågå�.
Östergötlands Arkivförbund framför
si� hjärtliga tack �ll all personal och
förtroendevalda i alla medlemsarkiven samt
�ll den egna personalen. Östergötlands
Arkivförbund vill också tacka Regionförbundet
Östsam (e�er årsski�et 2015 Region
Östergötland), Mjölby kommun, Åtvidabergs
kommun, Ödeshögs kommun, Ydre kommun
och våra medlemsorganisa�oner för
ekonomiska bidrag och medlemsavgi�er
och alla som genom arbetsinsatser
och arkivmaterial på olika sä� stö�at
verksamheten.
Styrelsen genom

Peter Kristensson

På en vägg i Migrationsverkets arkiv
påträffades en teckning med diffust budskap som nog kan tolkas med en stor dos
humor.

Albin Lindqvist
24

8. Verksamhetsplan för 2015
Ambi�oner

Fortsa� instans för ansökan om medel
�ll de lokala arkiven, lokaler m m

För a� utveckla verksamheten inom
arkivområdet ﬁnns en ambi�on:
-a� utveckla e� större regionalt näringslivsarkiv.
-a� förbä�ra den allmänna kännedomen om arkiv
samt a� göra arkiven synliga som en informa�ons- och
kunskapsresurs, både historiskt och sam�da. Arkiven är
grunden för bl.a. kulturarvsverksamhet men försvinner lä�
i skuggan av mer publik verksamhet.
-a� verka för a� arkiven utny�jas mer och a� de ses som
en vik�g resurs.
-a� utveckla den publika verksamheten.
-a� utveckla samarbetet och kontakterna med
föreningslivet genom e� utarbetat informa�ons- och
utbildningsarbete.
-a� skapa goda förutsä�ningar för a� på e� eﬀek�vt sä�
ta �llvara engagemang och ﬁnansieringsmöjligheter från
den enskilda sektorn.
-a� skapa möjligheter �ll ökad kompetens hos de enskilda
arkiven och uppmuntra dess utveckling.
-a� öka medvetenheten om vikten av källkri�k och risken
med historielöshet/förvanskning.
-a� i samråd med andra organisa�oner formulera mål och
riktlinjer för digitalt bevarande.

Fortsa� arkivutbildning
Kurser för hembygdsföreningar och andra
medlemsorganisa�oner i arkivkunskap och
dokumenta�on, har visat sig populära och
skall fortsä�a hållas. Med dessa kurser når
Östergötlands Arkivförbund ut i hela länet.
Utbildning och fortbildning av personal
pågår kon�nuerligt och skall fortsä�a.
Personalkonferenser med de lokala arkivens
personal, hålls två gånger per år. Målet är a�
verka för ständig kompetensutveckling, både för
personal och förtroendevalda, samt allmänhet
när det gäller arkivfrågor.

Service och råd �ll medlemsarkiven
Östergötlands Arkivförbund skall fortsä�a a�
vara en central för besvarande av frågor från
medlemsarkiv och medlemsorganisa�oner
angående material för arkivordnande.
Östergötlands Arkivförbund skall också all�d vara
uppdaterad när det gäller beständighetsfrågor
och skall all�d kunna ge råd angående de�a vid
besök vid arkiven. Målet är a� Östergötlands
Arkivförbund all�d skall kunna fungera som
expert i sådana här frågor, för de lokala arkiven
och medlemsorganisa�onerna.
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Östergötlands Arkivförbund har alltsedan starten
sökt medel �ll hyllinredningar, kontorsmaterial
och utrustning för de lokala arkiven hos fonder,
s��elser och myndigheter. De�a arbete skall
fortsä�a, även om möjligheterna �ll externa
bidrag dras�skt minskat i samband med
införandet av Samverkansmodellen. Arbetet
med a� förbä�ra lokalsitua�onen för en del
arkiv fortsä�er. Målet är a� verka i riktning mot i
arkivhänseende perfekta lokaler runt om i länet.

Tillgänglighet
Östergötlands Arkivförbund har sedan starten
varit central registerinstans för alla lokala arkiv i
länet. Under de senaste åren har Östergötlands
Arkivförbund satsat på digitalisering, däribland
arkivredovisningssystemet Visual Arkiv och
våra databaser. Med �llgång �ll beﬁntliga
söksystem och databaser kan Östergötlands
Arkivförbund svara på de ﬂesta spörsmål om
enskilda arkiv. Komple�ering och revidering av
databaser sker kon�nuerligt och under 2015
kommer vi erbjuda externa aktörer a� mata in
gåramålningsuppgi�er hos oss. På så vis kommer
vår databas bli na�onell.
Östergötlands Arkivförbund är en naturlig
instans a� vända sig �ll för a� få svar på frågor
om arkiv i Östergötland. Under 2015 kommer
vi arbeta vidare med a� �llgängliggöra länets
enskilda arkiv med arkivredovisningssystemet
Visual Arkiv. Systemet ger medlemsarkiven mer
standardiserade ru�ner vilket medför e�
stabilare arbete. Men Visual Arkiv innebär även
en enklare sökingång i arkivförteckningarna via
Internet.

Näringslivsarkiven
Under 2010 deponerade Östgöta
Brandstodsbolag si� arkiv hos oss, e� stort och
mycket lokalhistoriskt värdefullt arkiv, då det
innehåller försäkringshandlingar från länets
alla socknar från 1850-talet och framåt. För a�
underlä�a sökning i de�a stora arkiv kommer vi
a� fortsä�a registreringen av brandförsäkringshandlingar.

För a� vidare utveckla arbetet med
näringslivsarkiv i länet kommer länsarkivarien
fortsä�a som ledamot i Näringslivsarkivens
förening, samt arbeta för ﬂer evenemang som
uppmärksammar näringslivsarkiven. Vi hoppas
kunna knyta ﬂera företag �ll arkivet, och den
planerade handboken kommer y�erligare a�
bidra �ll utvecklandet av näringslivsarkivet.

Östergötlands Arkivförbunds
kulturarvspris
Priset har utdelats sedan 1991 och skall
fortsä�a utdelas �ll ideell verksamhet inom
vårt intresseområde. Målet är a� uppmuntra
betydande insatser inom sektorn lokalhistoria.
Under år 2014 ändrades namnet på priset �ll
Östergötlands Arkivförbunds kulturarvspris, och
delas ut under vårens kulturarvsdag.

Skri�serien
Vår skri�serie har utkommit sedan 1989
med ungefär e� nummer per år. De�a skall
vara en strävan även i fortsä�ningen. Målet
är e� nummer per år. Skri�serien är e� av
Östergötlands Arkivförbunds ansikten utåt och
redovisar bl.a. vår egen forskning. Hi�lls har
20 nummer av skri�serien producerats och den
kommande boken är planerad a� bli en handbok
rörande företagsforskning.

Samarbeten
Östergötlands Arkivförbund arbetar ak�vt för
samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer, e�
arbete som kommer a� fortsä�a. Östergötlands
Arkivförbund samarbetar bl.a. med Kulturarv
Östergötland och är representerad i dess
referensgrupp. Vidare är Östergötlands
Arkivförbund delak�g i arkivföreningar och ska
verka för ökat samarbete mellan arkiv och andra
organisa�oner i regionen.

Arkivens dag
Senare års arbete med a� utveckla Arkivens
dag kommer a� fortsä�a. Östergötlands
Arkivförbund samordnar e� ﬂertal arrangemang
i regionen och är också värd för e� central
evenemang. Arkivens dag är e� �llfälle a�
gemensamt manifestera vikten av arkiv och
�llsammans med andra organisa�oner sä�a
fokus på vårt verksamhetsområde.

Slutord
Östergötlands Arkivförbund är en bred
arkivorganisa�on som arbetar med alla typer
av enskilda arkiv. Sedan 2001 driver vi också e�
regionalt näringslivsarkiv som vi vill utveckla.
De lokala arkiven sysselsä�er cirka 30 personer
exklusive personal vid Riksarkivet Landsarkivet i
Vadstena, Linköpings Lands- och S��sbibliotek,
Regionarkivet i Östergötland, Linköpings
universitets arkiv, Östergötlands museum och
kommunarkiven. Idag ﬁnns det en akademiskt
utbildad arkivarie för a� leda denna verksamhet.
Östergötlands Arkivförbund har under åren
2006-2014 ha� Regionförbundet Östsams
uppdrag a� u�öra vår allmänny�ga verksamhet.
Från 2015 kommer Region Östergötland överta
Östsams roll. Ovanstående verksamhetsplan
visar a� en förstärkning av Östergötlands
Arkivförbund med en arkivarietjänst vore
önskvärd. Förutsä�ningen är verksamhetsanslag
från Region Östergötland och kommuner som
möjliggör det omfa�ande arbete som ligger
framför oss. Sy�et är a� rädda, bevara och
�llgängliggöra en stor del av Östergötlands
enskilda arkiv, e� vik�gt kulturarv samt s�mulera
forskning.

Styrelsen genom

Dagboksveckan
Den årliga dagboksveckan kommer vi även
fortsä�ningsvis a� ordna. Hi�lls har denna
vecka ordnats i �o av länets kommuner, varför
vi kommer a� fortsä�a i åtminstone tre år
y�erligare �lls alla kommuner få� vara med.
Dagboksveckan är e� led i Projekt rädda
dagboken.

Peter Kristensson

Albin Lindqvist
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9. Balansrapport för 2014
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10. Resultatrapport för 2014
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11. Revisionsberättelse

Undertecknade revisorer, utsedda att granska Östergötlands Arkivförbunds räkenskaper får
efter fullgjort uppdrag lämna följande berättelse om verksamhetsåret 2014.
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 styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Norrköping den 2015-02-09

Maj-Britt Karlström

Britt Wiesner
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12. Förslag till budget 2015

31

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: urban.larsson@ﬁnspang.se
Öppet: Mån-fre 08.00-12.00, 13.00-15.00
Kontaktperson: Urban Larsson

Archives for the unexplained, AFU
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)
Tis-fre 12-17 (sept-maj)
Kontaktperson: Soﬁa Svalmark

Boxholms kommunarkiv
Postadress: Box 79, 590 10 Boxholm
Besöksadress: Storgatan 20, Boxholm
Telefon: 0142-19737
E-post: monica.lansberg@itsam.se
Hemsida: www.boxholm.se
Öppet: Mån-fre 08.00-15.30, Lunch 12.00-13.00
Kontaktperson: Monica Länsberg

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

Föreningsarkivet i Motala
Adress: Drottninggatan 2, 59 186 Motala
Telefon: 0141-225739
E-post: joseﬁn.sjodal@motala.se
Öppet: Tisdag 09-12, Torsdag 13-16 och enligt
överenskommelse.
Kontaktperson: Joseﬁn Sjödahl

Centrum för lokalhistoria
Postadress: Linköpings Universitet, 581 83 Linköping
Besöksadress: Linköpings universitet, Campus Valla
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

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

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
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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

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

Kinda kommuns centralarkiv
Adress: Kinda kommun, 590 40 Kisa
Besöksadress: Torggatan 3, Kisa
Telefon: 0494-191 53
E-post: monica.lansberg@itsam.se
Öppet: Efter överenskommelse
Kontaktperson: Monica Länsberg

Linköpings universitets arkiv
Adress: Rättsavdelningen/Dokument- och arkivenheten,
581 83 Linköping
Besöksadress: Hur Orio, Campus Valla, Linköpings
universitet
Telefon: 013-28 10 05
Hemsida: www.liu.se
Öppet: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Fredrik Johansson

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: Mån-fre 10.00-18.00
Kontaktperson: Soﬁa Fälth

Mjölby hembygdsarkiv
Adress: Mjölby hembygdsförening, Norrgårdsgatan 15,
595 41 Mjölby
Telefon: 0142-183 14
E-post: gunnar.hillar.mjolby@wasadata.net
Öppet: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Gunnar Hillar

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: Maria Loorents-Peterson och
Anita Karsteen

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
Hemsida: www.mjolby.se/11270.html
Öppet: Mån-fre 09.00-12.00, 13.00-16.00
Kontaktperson: Anne-Marie Asp

Linköpings Föreningsarkiv
Adress: Linköpings Föreningsarkiv, Box 1984,
581 19 Linköping
Besöksadress: Stifts- och landsbiblioteket, 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

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
Öppet: Mån-fre 08-16 enligt överenskommelse
Kontaktperson: Malin Ekenberg

Linköpings stadsarkiv
Postadress: Linköpings stadsarkiv, 581 81 Linköping
Besöksadress: Stifts- och landsbiblioteket, Östgötagatan
5, Linköping
Telefon: 013-20 89 29
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)
Kontaktperson: Dan Malmsten

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: Annette Nykvist
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
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Regionarkivet i Östergötland
Adress: Regionarkivet, 581 85 Linköping
Besöksadress: Roxtorpsgatan 9, Linköping
Telefon: 010-103 80 73
E-post: henrik.lind@lio.se
Hemsida: www.lio.se
Öppet: Mån-fre 09-15 enligt överenskommelse
Kontaktperson: Henrik Lind

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

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

Söderköpings Arkivförening
Postadress: Stinsen, 614 80 Söderköping
Besöksadress: Biblioteket Stinsen, Söderköping
Telefon: 0121-144 34
E-post: lmargaretajacobsson@telia.com
Öppet: Enligt överenskommelse
Kontakt: Margareta Jacobsson

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

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

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

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

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

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
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
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

Stefan Wållberg är aktiv inom arkivgruppen vid Sankt Ragnhilds gille.
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Vår styrelse på besök i Vikbolandsarkivet. Till höger arkvföreståndaren Eva Peterson.
Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv
Adress: Fabriksvägen 15, 599 33 Ödeshög
Telefon: 0144-122 09, 0144-311 86, 0734-10 06 78
E-post: d.lokalhistoriskaarkiv@telia.com
Öppet: Tors 08-13
Kontaktperson: Charles Eriksson

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

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

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
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
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
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

Länsarkivarie Albin Lindqvist håller i en
kurs i arkivkunskap för föreningsaktiva.
Foto: Lars-T Jacobsson.
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