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Minnesanteckningar förda vid Östergötlands Arkivförbunds personalträff på
landstingsarkivet i Linköping den 4 december 2014
Närvarande
Anne-Marie
Charles
Gunnar
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Albin
Annette
Kjell
Emelie
Eva
Maryon
Henrik
1.

Föreningsarkivet i Mjölby
Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv
Mjölby hembygdsarkiv
Vikbolandets Arkiv- och Historieförening
Östergötlands Arkivförbund
Norrköpings föreningsarkiv
Östergötlands Arkivförbund
Norrköpings föreningsarkiv
Vikbolandets Arkiv- och Historieförening
Brukskultur Åtvidaberg
Landstingsarkivet i Östergötland

Mötets öppnande
-

2.

Asp
Eriksson
Hillar
Jacobsson
Lindqvist
Nykvist
Oskarsson
Ullstrand
Wahren
Westin
Lind

Efter intaget fika hälsade Albin Lindqvist välkommen.

Presentation och rapporter
Respektive medlemsarkiv avlämnade rapporter från sin verksamhet.
Vikbolandets Arkiv- och Historieförening
Lars-T och Eva meddelade att det under Arkivens dag kom hela 48 personer. Arkivet passade då också på att
uppmärksamma sitt 40-årsjubileum. Arkivföreståndaren Eva Peterson har fått arbete på annat håll vilket medfört att
arbetsgruppen med bl.a. Karin Lagander fått gå in och jobba mera. Hyllor har bl.a. organiserats.
Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv
Just nu arbetas med att skriva in arkivförteckningar i Visual Arkiv. Vidare är arkivet inblandade i att göra en film om
1900-talets historia i Ödeshög, något som även planeras att bli en bok. Charles visade arkivets hemsida som byggts i
one.com.
Norrköpings föreningsarkiv
Arkivet fyllde 65 år den 29 november, något som uppmärksammades på Arkivens dag. Ordnings- och
förteckningsarbete fortgår, delvis med hjälp av en praktikant. Men problem med att hitta i arkivet kvarstår då äldre
förteckningar inte alltid stämmer. Den tidigare föreståndaren Per-Göran Karlén har hjälpt till en del med att hitta i
arkivet, men förmodligen har det gallrats ganska hårt. Inmatningen i Visual Arkiv pågår men är tidskrävande.
Föreningsarkivet i Mjölby kommun
Bo Jansson har vid fem tillfället ordnat och förtecknat, främst aktiva arkivbildare samt en del äldre herrelösa arkiv,
sistnämnda för att dra nytta av hans lokalhistoriska kunskap. Föreståndaren Anne-Marie Asp har främst fått prioritera
kommunarkivet samt att mata in o Visual Arkiv. Hon upplever en bra utvecklingspotential med Visual Arkiv, bl.a.
möjligheten att skicka arkivförteckningar digitalt och slippa skriva ut dem på papper.
Mjölby hembygdsarkiv
Arkivet drivs av hembygdsföreningen där Gunnar Hillar ägnar mycket tid åt att skanna fotografier och negativ. Han
har en önskedröm om att få till en hemsida. Dessutom har föreningen en mycket aktiv fotogrupp som går igenom
inlämnade privata bildsamlingar. De har en stor samling glasplåtar från 1860-talet och framåt och i dagsläget är 800
bilder skannade. Dessutom har de en omfattande bildskatt från firman Remnes foto med motivbeskrivning och
registrerade negativ. Det materialet har tills vidare inte prioriterats utan fokus har lagts på osorterat material.
Förhoppningen är att Remnes bilder kan överlämnas till Föreningsarkivet i Mjölby kommun.
Brukskultur Åtvidaberg
Efter en tid då utställningsverksamheten prioriterats har de nu börjat lägga mer tid på arkivet. Maryon Westin arbetar
med att ordna och förteckna och tillsammans med Kjell Oskarsson från arkivförbundet arbetas det med arkiven från
Kooperativa Förbundet. Under mellandagarna kommer de att visa Gärdserumsfilmen. Brukskultur Åtvidaberg har en
ny person på FAS 3-plats.
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3.

4.

Information från arkivförbundet
-

Den nya webbplatsen som lanserades en vecka tidigare demonstrerades.

-

Information och diskussion om Östergötlands brandstodsbolags arkivs historiska försäkringsbrev och hur
materialet används.

-

Information och diskussion om Visual Arkiv.

Diskussioner
Efter intagen lunch och visning av landstingsarkivets lokaler samlades vi åter för diskussioner

5.

-

Diskussion om hur en fotar av vikt pergamentbrev?

-

Diskussion om riskhantering i arkiven. Föreslogs att arkivförbundet köper in handbok i ämnet och sprider till de
lokala arkiven. De lokala arkiven på Vikbolandet och i Ödeshög lånade en varsin bok om riskhantering.

-

Diskussion om de lokala arkivens finansiering. Vikbolandets arkiv- och historieförening tar endast betalt från
kommersiella aktörer som deponerar arkiv. Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv tar 150 kr/hm/år samt en avgift då
deponenter tar tillbaka sina handlingar.

-

Ställdes frågan om att sammanställa lista över intressant material hos de lokala arkiven. Föreningsarkivet i Mjölby
nämnde att de gärna ser flera forskare i Frälsningsarméns arkiv. Mjölby hembygdsarkiv vill gärna lyfta sina
omfattande fotosamlingar.

-

Diskussion om bidrag till hyllinredning. Dessvärre kan vi inte längre söka detta efter införandet av
Samverkansmodellen. Lyftes på nytt frågan om möjlighet att komma över billig begagnad hyllinredning i
samband med att landstingets mindre arkivdepåer töms och läggs ner. Diskuterades även att till kulturplanen lyfta
problemet med att det ej går att söka bidrag till hyllinredning som tidigare.

Nästa personalträff
-

Nästa personalträff är planerad till maj 2015. Tid och plats meddelas i en inbjudan som skickas till de lokala
arkiven.

Vid pennan
……………………………………………..
Albin Lindqvist

