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Minnesanteckningar förda vid Östergötlands Arkivförbunds personalträff på 
Vadstena Landsarkiv den 30 oktober 2013 

 
 
Närvarande 
Roy Andersson Brukskultur Åtvidaberg 
Ann-Marie Asp Föreningsarkivet i Mjölby kommun 
Ulla Comét Söderköpings Arkivförening 
Malin Ekenberg Motala kommunarkiv 
Charles Eriksson Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv 
Lars-T Jacobsson Vikbolandets arkiv- och historieförening 
Maud Karlsson Vånga hembygdsarkiv 
Birgitta Kindholm Brukskultur Åtvidaberg 
Peter Kristensson Östergötlands Arkivförbund 
Albin Lindqvist Östergötlands Arkivförbund 
Monica Länsberg ITSAM 
Annette Nykvist Norrköpings föreningsarkiv 
Kjell Oskarsson Östergötlands Arkivförbund 
Ewa Peterson Vikbolandets arkiv- och historieförening 
Malin Pilebrant-Sabel Ödeshögs kommunarkiv 
Jan Rygaard Söderköpings Arkivförening 
Eivor Sandberg Vånga hembygdsarkiv 
Sara Strömberg-Wisting Vikbolandets arkiv- och historieförening 
Britt-Marie Sverre Kinda kommunarkiv 
Ingegerd Söderholm Vånga hembygdsarkiv 
Jan-Erik Unell Sya hembygdsarkiv 
Ewa Wahren Vikbolandets arkiv- och historieförening 
Lilian Vendel Söderköpings Arkivförening 
Maryon Westin Brukskultur Åtvidaberg 
Claes Westling Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena 

 
 
 
1. Mötets öppnande 
 

- Efter intagen fika hälsade Albin Lindqvist välkommen varefter Claes Westling berättade om landsarkivet och 
Vadstena slott. Sedan följde en visning av två arkivmagasin. 

 
2. Presentation och rapporter 
  
 - Först efter intagen lunch på restaurant Wasa skedde presentation en av respektive deltagare.  
  
3. Information från arkivförbundet 
 
 - Planeringen inför Arkivens dag är i det närmaste klar. Arkivförbundet är nu samordnare för det centrala 

arrangemanget i Linköping där ett omfattande föreläsningsprogram kommer att hållas. Sammanlagt kommer 
Arkivens dag att uppmärksammas på 17 olika platser inom Östergötland vilket troligen är rekord. Arkivförbundet 
ser positiv på utvecklingen av arrangemanget och det ökande intresset. 

 
- Det digitala arkivredovisningssystemet Visual Arkiv har under året fördelas till de medlemsarkiv som anmält 

intresse. Ännu finns en licens att kostnadsfritt låna. Registreringen har kommit igång på flera håll, men det 
uppmärksammades att en del felmeddelanden kommer vid inmatning. Då behovet av utbildning tycks vara stort så 
planeras till våren, gemensamt med Kalmar Läns Arkivförbund, en kurs för arbete i systemet. 

 
 - Nätverket Östgötaljud där arkivförbundet ingår kommer att ordna en kurs i ljudhantering den 13 november i 

Norrköping. Inbjudan till kursen har tidigare gått ut till medlemsarkiven och en del har anmält sig. Den 
ljudinventeringsblankett som nämnts vid tidigare tillfällen är ännu inte tagen i bruk. Den ska syfta till att samla in 
uppgifter om befintliga ljudinspelningar i Östergötland och kommer att skickas till medlemsarkiven. 
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 - Registreringen av historiska försäkringsbrev ur Östgöta Brandstodsbolags arkiv pågår igen. Kontakta 
arkivförbundet om det finns intresse för att registrera något viss socken. 

 
 - Skanningsprojektet pågår i Vånga hembygdsarkiv. Projektet går ut på att medlemsarkiven får låna en skanner 

och blir instruerade i hur deras fotosamlingar kan digitaliseras. Den som är intresserad av att låna skannern är 
välkommen att kontakta arkivförbundet. 

 
 - Dagboksvecken pågår just denna vecka i Ydre kommun. Det är en uppmaning för kommuninvånarna att skriva 

dagbok som sedan samlas in och arkiveras i Ydre Lokalhistoriska Arkiv. Dagboksveckor har ordnats sedan 2005 
under en vecka på hösten i en östgötsk kommun. 

 
 - Inventeringen av gåramålningar har sammanställts i den nya boken Gåramålarens naiva mystik: Gåramålningar 

från Östergötland som vi släpper på Arkivens dag. Där presenteras vårt resultat och målningar finns med från 
länets alla delar. Vi är tacksamma för hjälp med marknadsföring och hoppas att medlemsarkiven kan hjälpa oss 
som lokala återförsäljare. Vår databas med avfotograferade gåramålningar har också uppdaterats med ett 100-tal 
nya bilder. 

 
 - Lyftes fram vikten av bra statistik över års- och hyllmeteravgifter vid respektive arkiv. Redan i somras 

skickades en enkät ut men endast ett fåtal har svarat. De medlemsarkiv som ännu inte inrapporterat uppgifter om 
pris, uppmanas att göra det under november. 

 
4. Diskussioner  
 

Efter informationen från arkivförbundet tog de verkliga diskussionerna vid, då respektive medlemsarkiv avlämnade 
rapporter från sin verksamhet. 

 
  Vikbolandets arkiv- och historieförening 

Eva Peterson har under året ersatt den tidigare föreståndaren Tore Folkesson. Likaså har det tillsatts en arbetsgrupp, 
och på det stora hela har det upplevts som en lyckad satsning. Arkivet har en del funderingar kring Visual Arkiv som 
installerades tidigare i år. Går det konvertera arkivförteckningarna från det gamla systemet in i det nya? Fortfarande 
har arkivet problem med platsbrist och behovet av rullhyllor kvarstår. Tyvärr är det svårt att lösa finansieringen. 
  

  Sya hembygdsarkiv 
Arkivet förestås av Jan-Erik Unell som berättade om arkivets tillkomst. Arkivlokalen tillkom då Sya hembygds- 
förening fick en större summa pengar donerade från Sya egnahemsförening. Och det är just Sya egnahemsförenings 
arkiv som utgör den största mängden material. Föreningen har arbetat i hela Östergötland med att stycka upp större 
gårdar till mindre brukningsenheter. Förutom det materialet förvaras även en del mindre arkiv. I vissa fall har 
föreningsarkiv, m.m. överlämnats till Föreningsarkivet i Mjölby kommun. 

 
  Vånga hembygdsarkiv 

Eivor Sandberg förestår arkivet och handleder bl.a. det lokala ”gubbdagiset”. Ingegerd Söderholm sköter skanningen 
av historiskt bildmaterial. Antalet skannade bilder är nu uppe i cirka 160 st. 
 
 Motalaarkivet 
Det vagt formulerade namnet på arkivet kommer sig av de oklarheter som ännu råder. Namnet avser det tidigare 
Folkrörelsearkivet i Motala som i början av sommaren försattes i konkurs. Malin Ekenberg från Mjölby kommunarkiv 
meddelade att det är relativt klart att kommunen kommer att ta över arkivet, så snart kommunstyrelsen fattat beslutet. 
Men just nu förhandlas det om en tjänst på 75 % för driften av arkivet. Det rör sig om 600 hm som kommer att flyttas 
från de nuvarande lokalerna i Folkets hus till nybyggda kommunala arkivlokaler i en räddningsstation. Den 
interimsstyrelse som bildades vid konkursen föreslår att en intresseförening bildas, men att själva ägandeskapet 
övergår till kommunen. Ann-Marie Asp från Föreningsarkivet i Mjölby kunde bistå med erfarenheter från deras 
liknande arbete. 
 
 Föreningsarkivet i Mjölby kommun/Mjölby kommunarkiv 
Föreningsarkivet i Mjölby kommun drevs tidigare av en förening, men 2008 övertogs ansvaret helt av kommunen och 
föreningen upphörde. Som ett råd till arkivet i Motala rekommenderar Ann-Marie Asp att vara tuffare i 
förhandlingarna om resurser för föreningsarkivet i samband med övertagandet. Föreningsarkivet i Mjölby kommun 
sköts av kommunarkivarien Ann-Marie Asp, som på senare tid haft svårt att få tid från de ordinarie sysslorna i 
kommunarkivet. Bo Jansson, som tidigare var aktiv i arkivföreningen, kommer under några tillfällen vår och höst för 
att ordna och förteckna arkiv. 
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 ITSAM   
ITSAM är ett kommunalförbund som bl.a. tillhandahåller arkivarietjänsten. Solveig Agnevik som hittills varit 
kontaktperson för såväl kommunarkivet i Boxholm och Ydre som för Ydre Lokalhistoriska Arkiv, ersätts nu av 
Monica Länsberg. Sammantaget har ITSAM hand om kommunarkiven i Vimmerby, Kinda, Åtvidaberg, Ödeshög och 
Boxholm. Men även Vadstena kommun köper in tjänsten. I Ödeshög pågår ett omfattande ordnings- och 
förteckningsarbete, till stor del tack vare Malin Pilebrant-Sabel som arbetar där lokalt. 
 
 Söderköpings arkivförening 
Verksamheten rullar på men arkivet har platsbrist och kan inte ta emot mycket mer material. Det har visat sig svårt att 
finna nya större lokaler, men idéerna är många. Arkivet har öppet varje torsdag kl. 16:00-18:00. 
 
 Norrköpings föreningsarkiv 
Arkivet har svårt att hinna med allt som skall göras. Likaså kommer det att bli svårt med finansieringen från 2015. 
Meddelades också om en läcka med avloppsvatten i arkivet under sommaren. Tack vare en snabb insats kunde skadade 
arkivboxar bytas ut innan handlingarna blev skadade. Läckan är ett bevis på de bristfälliga arkivlokalerna som 
dessutom börjar bli trånga. Arbete pågår med att föra in arkivförteckningarna i Visual Arkiv. 
 
 Brukskultur Åtvidaberg 
De har under året främst arbetat med publik verksamhet med anledning av Åtvidabergs 600 års-jubileum. Boken 
Bergsbruk och industri – Makt och idyll kom ut för knappt en vecka sedan. Vidare har de upplevt ett ökat antal 
forskare i de historiska brandförsäkringarna i Östgöta Brandstodsbolags arkiv. Digitaliseringen av tidningen Östgöten 
pågår även. 
 
 Ödeshögs lokalhistoriska arkiv 
Arbetet med att föra in arkivförteckningarna i Visual Arkiv har påbörjats. Men nu har mycket tid gått åt till 
producerandet av en film om Ödeshögs industrihistoria. Filmen kommer möjligen att bli klar till sommaren och planer 
finns också på att ge ut materialet i bokform. I övrigt sker vanliga inleveranser samt ordnings- och förteckningsarbete. 
Arkivet har öppet torsdagar 08:00-13:00. 

 
5. Nästa personalträff 
 
 - Nästa personalträff är planerad till juni 2014. Mer information kommer under våren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid pennan  
 
……………………………………………..  
Albin Lindqvist  


