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Minnesanteckningar förda vid Östergötlands Arkivförbunds personalträff på 
Sya hembygdsgård den 11 juni 2014 

 
 
Närvarande 
Bertil Andersson Ulrika hembygdsförening 
Ann-Marie Asp Föreningsarkivet i Mjölby kommun 
Peter Bergström Östergötlands Arkivförbund 
Ulla Comét Söderköpings Arkivförening 
Charles Eriksson Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv 
Inga-Lill Gustavsson Ulrika hembygdsförening 
Gunnar Hillar Mjölby hembygdsförening 
Lars-T Jacobsson Vikbolandets arkiv- och historieförening 
Maud Karlsson Vånga hembygdsarkiv 
Anita Karlsteen Kvillinge föreningsarkiv 
Wennerblad Lars Kvillinge föreningsarkiv 
Ewert Lindell Mjölby hembygdsförening 
Albin Lindqvist Östergötlands Arkivförbund 
Anita Lundin Ulrika hembygdsförening 
Loorents PetersonMaria Kvillinge föreningsarkiv 
Annette Nykvist Norrköpings föreningsarkiv 
Kjell Oskarsson Östergötlands Arkivförbund 
Eva Peterson Vikbolandets arkiv- och historieförening 
Jan Rygaard Söderköpings Arkivförening 
Eivor Sandberg Vånga hembygdsarkiv 
Ingegerd Söderholm Vånga hembygdsarkiv 
Iris Unell Sya hembygdsarkiv 
Jan-Erik Unell Sya hembygdsarkiv 
Stefan Wållberg Östergötlands Arkivförbund    
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1. Mötets öppnande 
 

- Efter intagen fika hälsade Albin Lindqvist välkommen varefter Iris Unell berättade om Sya hembygdsförening. 
 
2. Presentation och rapporter 
  

Respektive medlemsarkiv avlämnade rapporter från sin verksamhet. 
 
  Ulrika hembygdsarkiv 
 Bertil Andersson rapporterade att arkivet ständigt tar emot nya leveranser. Skanning och inmatning i Bygdeband sker. 
 
  Mjölby hembygdsarkiv 

Gunnar Hillar och Exert Lindell förestår Mjölby hembygdsförenings fotogrupp som genomför ett omfattande arbete 
med att genomföra identifiering av äldre fotosamlingar.  Materialet omfattas bl.a. av 10 000-tals negativ ur Remnes 
foto från åren cirka 1950-1999. De förvarar även glasplåtar som de vill digitalisera och därefter långtidsförvara. 
 
 Mjölby kommuns centralarkiv och Föreningsarkivet i Mjölby kommun 
Båda arkiven förestås av kommunarkivarie Anne-Marie Asp. Det stora arbetet som sker inom föreningsarkivet är att 
mata in arkivförteckningarna i Visual Arkiv, något som pågått sedan sommaren 2013. Har fått in glasplåtar efter 
fotografen Axel Holmberg, som bl.a. fotat i Sya. Lånar gärna vår negativskanner längre fram.  

 
  Östergötlands Arkivförbund 

Kjell Oskarsson rapporterade från arbetet med att registrera historiska brandförsäkringar och med att inventera 
gåramålningar. Peter Bergström rapporterade från det omfattande arbete det inneburit att ordna och förteckna 
Helanders släktarkiv. 
  

  Sankt Ragnhilds Gille 
Sankt Ragnhilds Gille i Söderköping är en hembygdsförening som dels driver ett stadsmuseum men också förvarar 
arkiv. Stefan Wållberg berättade om planeringen inför Arkivens dag som i år kommer att uppmärksammas stort i 
Söderköping. 

 
  Kvillinge föreningsarkiv 

Maria Loorents Peterson är ny föreståndare sedan i våras efter Sven-Arne Moqvist som gått i pension. På arkivet finns 
också Anita Karlsteen. De jobbar mer mot barn och unga och haft en del skolbarn på besök. Arkivet har också ordnat 
med utställningar på biblioteket i Åby och planerar just nu en utställning om Folkets hus.  
 
 Ödeshögs lokalhistoriska arkiv 
Charles Eriksson berättade om det omfattande arbete som påbörjats med att skriva in alla arkivförteckningar i Visual 
Arkiv. Dessutom är arkivet inblandat i andra projekt som att kartlägga Ödeshögs industrihistoria, vilket 
förhoppningsvis kan bli en film. Överlag har det visat sig svårt att finna foton från arbetsplatser. Arkivet hoppas även 
kunna samarbeta med biblioteket med att skanna äldre foton för att publicera dem i Ödeshögs digitala hembygdsbok. 
Identifieringsarbete av materialet pågår redan vilket skapat ett bra nätverk kring lokalhistorien. Arkivet förvarar även 
glasplåtar efter den fotograferande smeden Oskar Karlsson, som förhoppningsvis kan skannas. 
 
 Sya hembygdsarkiv 
Jan-Erik Unell förestår Sya hembygdsförenings arkiv, som ligger i anslutning till den samlingslokal vi befann oss i. 
Arkivet utgörs i stor utsträckning av Föreningen Egna Hem, Sya. Ett annat stort arkiv är från Skyttegillet. De är 
intresserade av att forska mera i de historiska brandförsäkringarna i Östgöta brandstodsbolags arkiv. 
 
 Vånga hembygdsarkiv 
Ingegerd Söderholm är sysselsatt med att skanna arkivets omfattande fotosamlingar. Vidare sker identifiering av äldre 
bildmaterial. Utöver att ta emot forskarbesök så har material även börjat läggas upp i Bygdeband. 
 
 Söderköpings arkivförening 
Arbetet rullar på, men ett stort problem är att arkivlokalen är full. Jan Rygaard har lämnat in ett medborgarförslag till 
kommunen om att en ny arkivlokal byggs i anslutning till den nya brandstationen. Tyvärr gick inte det gehör, men 
andra lösningar diskuteras. 
 
 Vikbolandets arkiv- och historieförening 
Eva Peterson och Lars-T Jacobsson berättade att de vatten- och avloppsrör som finns i arkivlokalens tak nu har täckts 
in med plåtrännor. Arkiv- och historieföreningen fyller i år 40 år, vilket kommer att uppmärksammas på Arkivens dag. 
Vidare berättades om Östkinds hembygdsförenings förlust i samband med att Jonsbergs kvarn med intilliggande 
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bostadshus totalförstörts i en brand. I kvarnbyggnaden hade föreningen sitt museum och i bostadshuset fanns det 
privatägda Bagge-arkivet. Det var ett släktarkiv som också innehöll filmer och mycket dokumentation, som nu 
dessvärre är förstört. 
 
 Norrköpings föreningsarkiv 
Annette Nykvist meddelade att arbete med att mata in arkivförteckningar i Visual Arkiv pågår. Vidare har 
arkivmaterial efter herrelösa arkiv överförts till Norrköpings stadsarkiv. Det gäller cirka 10 hyllmeter med material 
efter flera företag, vilket nu skapat en del utrymmen i det annars välfyllda arkivet. Vidare har arkivet haft en praktikant 
under våren som ordnat- och förtecknat arkiv samt forskat i Folkbladets material. 

 
3. Information från arkivförbundet 
 
 - Planeringen inför Arkivens dag den 8 november är i igång. Arkivförbundet som är samordnare för det centrala 

arrangemanget i länet har bestämt att flytta det till en mindre ort. Tidigare har arrangemanget under många år ägt 
rum i Linköping, men i år kommer det ske i Söderköping. Flera planeringsträffar har ägt rum och nya 
organisationer har anslutit sig. Ett föreläsningsprogram, guidning, visning av arkiv samt skärm- och 
monterutställningar planeras. Utifrån det nationella temat Orostider har vi bestämt att jobba kring Extremväder, 
Tiden kring första världskriget och Ensamkommande flyktingbarn. Vi hoppas givetvis att så många som möjligt 
uppmärksammar Arkivens dag, antingen vid centralarrangemanget i Söderköping eller med egna arrangemang. Ett 
länsprogram kommer att sammanställas där allt som händer under dagen i Östergötland samlas. Den positiva 
utveckling kring dagen som vi märkt av under tidigare år tycks hålla i sig! Nästa planeringsmöte för 
centralarrangemanget äger rum på S:t Ragnhilds Gille i Söderköping den 21 augusti kl. 13:30. 

 
- 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 och en första 
export med kompletta arkivförteckningar ligger ute på Internet sedan början av året. Under våren ordnade även 
arkivförbundet tillsammans med systerorganisationen i Kalmar län, två användarträffar med utbildning för Visual 
Arkiv-användare. 

 
 - Registreringen av historiska försäkringsbrev ur Östgöta Brandstodsbolags arkiv pågår. Kontakta arkivförbundet 

om det finns intresse för att registrera något viss socken. 
 
 - Den 10 september kl. 18:00-20:00 ordnar vi en arkivkurs i våra lokaler i Norrköping. Kursen vänder sig dels till 

medlemsarkiven men också till andra föreningsaktiva. Vi kommer att ge råd och handfasta tips i arkivhantering 
och hur föreningar bör tänka kring sin skriftliga historia. Inbjudan kommer efter semestrarna. 

 
 - Under 2013 höll arkivförbundet öppet på Kulturnatten i Norrköping för första gången. Även i år planeras ett 

arrangemang som vi hoppas ska leda till att flera får upp ögonen för vår verksamhet och för enskilda arkiv i 
Östergötland. Kulturnatten äger rum den 27 september och vi planerar att hålla öppet 13:00-17:00. 

 
 - Arkivförbundet och Näringslivsarkivens förening (NAF) kommer gemensamt att ordna en konferens på Arbetets 

museum i Norrköping den 8-9 oktober. Det exakta programmet är ännu inte klart, men NAF:s tidigare 
höstkonferenser brukar beröra näringslivsarkiv och enskilda arkiv på olika vis. Avgiften är ännu inte fastlagd, men 
arkivförbundet har beslutat att subventionera kostnaden för de medlemsarkiv som är intresserade. I priset ingår 
lunch, fika och trerätters middag på kvällen. Däremot ingår inte boende. Inbjudan med detaljer skickas senare. 

 
 - Under hösten planeras vår kommande skrift att släppas. Det ska bli en handbok med tips på hur man kan forska 

om företag. 
 
 - Under sommaren kommer vi att ta emot ett spännande forskningsmaterial från KF i Stockholm. Det är protokoll, 

matriklar, kassaböcker, m.m. från ett stort antal konsumtionsföreningar i Östergötland. Materialet kommer vi 
att förvara i vår depå för näringslivsarkiv hos Brukskultur Åtvidaberg. 

 
 - Dagboksveckan kommer i år att arrangeras i Söderköpings kommun under vecka 39. Vår förhoppning är att så 

många kommuninvånare som möjligt dokumenterar sin vardag under en vecka och lämnar sedan in dagböcker för 
arkivering. Prisutdelningen kommer att ske på Arkivens dag. 

 
 - Sedan den förra personalträffen har ytterligare ett medlemsarkiv anslutit sig till arkivförbundet. I vårat beslutade 

sig Södra Kinda Bygdegille att komma med. De har en dokumentationsgrupp som länge dokumenterat den lokala 
historien i socknarna Horn och Hycklinge. 
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 - Skanningsprojektet pågår i Vånga hembygdsarkiv. Projektet går ut på att medlemsarkiven får låna en skanner 
och blir instruerade i hur deras fotosamlingar kan digitaliseras. Ytterligare en skanner för negativ har inköpts och 
kommer att finnas tillgänglig för gratis utlåning till medlemsarkiven från och med sensommaren. Den som är 
intresserad av att låna skannern är välkommen att kontakta arkivförbundet.  

 
 - På grund av vattenläcka i ett arkiv har frågan om riskhantering blivit aktuell. På arkivförbundet finns en handbok 

att låna, där det finns bra checklistor, m.m. som kan vara bra att känna till.  
 
 - En ny hemsida för arkivförbundet är under uppbyggnad. Med den vill vi tydligare sprida information om enskilda 

arkiv, samt göra det lättare att söka i databaserna. Sidan kommer att ersätta den nuvarande under sensommaren. 
 
 
5. Nästa personalträff 
 
 - Nästa personalträff är planerad till hösten 2014. Förhoppningsvis kommer den att äga rum i Landstingsarkivets 

lokaler i Linköping. En inbjudan med mer information kommer att skickas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid pennan  
 
……………………………………………..  
Albin Lindqvist  


