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Arkivpersonal och styrelserepresentanter samlade vid vår konferens i Boxholm sommaren 2019.

Östergötlands Arkivförbund
Va�engränden 14
602 22 Norrköping
011-12 28 90
info@ostergotlandsarkivforbund.se
www.ostergotlandsarkivforbund.se
www.facebook.com/ostergotlandsarkivforbund

Bilden på framsidan föreställer Maria Loorents Peterson som på Kulturna�en i Norrköping gestaltade
Gerda von Heijne. Gerda (bilden på skärmen) överlevde Sveriges hi�lls svåraste tågolycka som inträﬀade
100 år �digare vid Getå utanför Norrköping, där banvallen gav vika och ﬂera resenärer omkom.
Bilderna i verksamhetsberä�elsen är tagna av Albin Lindqvist, om ej annat anges.
Copyright: Östergötlands Arkivförbund och respek�ve bildägare.
Tryck: Tellogruppen AB, Söderköping 2019
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1. Inledning
2018 var e� verkligt arkivår som kantades
av en rad ﬁranden. Mest uppmärksamhet
ﬁck Riksarkivets 400-årsjubileum, men också
Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) ﬁrade jämnt
med sina 50 år. Vidare fyllde Arkivens dag
samt Föreningen Sveriges Länsarkivarier 20
år vardera. Däremot vi själva, Östergötlands
Arkivförbund, fyllde ojämnt med våra 34
år. Oavse� det fanns många anledningar �ll
a� ﬁra våra svenska arkiv som på många vis
utmärker sig i världen. Det gäller inte minst
våra enskilda arkiv, där Sverige genom sina
länsarkiv är unika.

dokumenta�onsansvar för regionens enskilda
arkiv och genom distriktsorganisa�oner och
medlemsarkiv ﬁnns förgreningar i alla länets
kommuner. Vi ska genomföra inventeringar i
samråd med de lokala arkiven, verka för ökad
kännedom i sy�e a� förhindra arkivförluster
och inneha det centrala registeransvaret över
enskilda arkiv i Östergötland.
Östergötlands Arkivförbund har under
2018 ha� Region Östergötlands regionala
kulturuppdrag a� vara en paraplyorganisa�on
för de samlade arkiven i Östergötland.
Vårt uppdrag är a� verka inom Regional
enskild arkivverksamhet, vilket är e� av
de utpekade verksamhetsområden �ll
vilka regionerna vidareförmedlar statliga
kultursamverkansmedel från Kulturrådet.
Förutom statsbidraget ges även bidrag direkt
från Region Östergötland.

Östergötlands Arkivförbund är en ideell
medlemsorganisa�on som arbetar med
civilsamhällets historia, det vill säga det
som ligger utanför den oﬀentliga sektorns
verksamhet, exempelvis föreningar, företag,
gårdar och de enskilda människornas historia.
Enskilda arkiv är oreglerade och i de fall
de överhuvudtaget bevaras ﬁnns de hos
e� stort antal aktörer. 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� värdefulla
enskilda arkiv förloras. Arkiv är e� unikt arv
som förs vidare över genera�oner, e� sorts
samhälleligt kollek�vt minne. Öppen �llgång
�ll arkiv ger kunskap, främjar demokra� och
skyddar medborgarnas rä�gheter. Arkiv är
också grunden för bl.a. kulturarvsverksamhet.

Organisa�on
Östergötlands Arkivförbund är en förening
som bildades 1984 under namnet
Östergötlands Läns Folkrörelsearkiv, ÖLFA.
1993 ändrades namnet �ll Östergötlands
läns Föreningsarkiv, ÖLFA, för a� bredda
verksamhetsområdet. Sedan 2001 är namnet
Östergötlands Arkivförbund, ÖLFA, och
däre�er har vi arbetat med alla typer av
enskilda arkiv.
Östergötlands Arkivförbund är medlem i
Folkrörelsernas Arkivförbund (FA), Föreningen
för arkiv- och informa�onsförvaltning
(FAI), Näringslivsarkivens förening (NAF)
och länsarkivarien är medlem i Föreningen
Sveriges Länsarkivarier. Under 2018 beslutade
FA och NAF gå samman i en ny gemensam
organisa�on under namnet Sveriges Arkivförbund, vars verksamhet formellt tar vid
2019.

Arkivförbundet har en sammanhållande
funk�on för e� fem�otal lokala arkiv
för exempelvis föreningar, företag och
lokalhistoriska aktörer och erbjuder en
kvaliﬁcerad arkivkompetens, band annat
genom konsulentverksamhet. Dessutom
har arkivförbundet en egen depå för
näringslivsarkiv.
Arkivförbundet ska ge råd och service i
arkivfrågor, vara e� nav för de lokala arkiven
i länet och bistå med kompetens och ansvara
för utbildning. Vidare har arkivförbundet e�
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Styrelse
Ledamöter:

Suppleant:

Ann-Kris�n Eriksson, ordf.
Monica Klingberg, vice ordf.
Roy Andersson
Jim Löfgren
Charles Eriksson
Claes Westling
Kris�na Edström

Östergötland-Holavedens folkdansring
Linköpings Stadsarkiv
Brukskultur Åtvidaberg
Östergötlands museum
Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv
Riksarkivet Landsarkivet i Vadstena
Östgöta Genealogiska förening

Ina-Maj Samuelsson

PRO Östergötland

Revisorer:

Bri� Wiesner
Maj-Bri� Karlström
Revisorsuppl.: Magnus Johansson

IOGT-NTO Östergötland
PRO Östergötland
Föreningen Svenskt Uppﬁnnaremuseum

Valberedning: Anders Köhler, sammank.
Jane Karlsson

Kvillinge Föreningsarkiv
Vänsterpar�et Östergötland

Personal
Albin Lindqvist,
Kjell Oskarsson,
Ingela Carlsson,
Magnus Johansson

Länsarkivarie, verksamhets- och arkivchef. Har under 2018 arbetat 80 %.
Arkivassistent på 100 %. Arbetat bl.a. med databaser, register och
administra�on. Avgick med pension 2018-03-31.
Arkivassistent på 100 % med e� uppehåll 2018-05-01 – 2018-11-30 med
stöd från Arbetsförmedlingens extratjänster. Arbetat med registrering,
administra�on samt med ordnings- och förteckningsarbete.
Arkivassistent på 100 % med stöd från Arbetsförmedlingens extratjänster.
Arbetat med registrering, administra�on samt med ordnings- och
förteckningsarbete.

I mitten vår arkivassistent Kjell Oskarsson
som avtackades av Monica Klingberg och
Ann-Kristin Eriksson ur styrelsen i samband
med pensionsavgång våren 2018.

Delar av styrelsen och personalen samlade
vid Ljungs slott där Elisabeth Kihlberg
guidade i tidsenliga kläder.
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Möten
Årsmöte hölls den 22 mars på Hemgården
i Norrköping. 19 personer var närvarande
och som mötesordförande valdes Chris�na
Sirto�-Breitholtz från Örebro-Västmanland
Arkiv AB/Arkiv Västmanland. E�er mötet höll
hon e� lä�samt och underhållande föredrag
om arkiv i Sverige, samt berä�ade om den
behovsanalys av vår verksamhet som hon
påbörjat. Styrelsen har under året ha� tolv
protokollförda sammanträden, varav tre via
e-post.

Lokaler
Östergötlands Arkivförbunds lokaler ﬁnns
på Va�engränden 14 i Norrköping och
vi är samlokaliserade med Norrköpings
Föreningsarkiv sedan 2010. Vi hyr plats
för a� förvara arkiv hos Norrköpings
föreningsarkiv, Linköpings föreningsarkiv och
Brukskultur Åtvidaberg, där vi har e� avtal
med Åtvidabergs kommun för förvaring av
företagsarkiv.

Jim Löfgren, Ann-Kristin Eriksson och Kristina Edström ur styrelsen, samlade på studiebesök hos
50-årsjubilerande Norrköpings Stadsarkiv.

2. Medlemmar
Vid årsski�et 2018-2019 bestod vi av 143
medlemmar, varav 88 läns- och distriktsorganisa�oner, 4 stödmedlemmar och 51 medlemsarkiv. Medlemsarkiven består inte bara av
föreningsarkiv utan också av 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. Gemensamt för
alla dessa är a� de förvarar enskilda arkiv.
Nya medlemmar under året är Vreta Klosters
hembygdsarkiv och Föreningen Datorhjälp i
Släk�orskningen (DIS).

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.

Besök hos Vreta Klosters hembygdsförenings
representanter hösten 2018.
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Distriktsorganisa�oner
ABF Östergötland
Astma och Allergiföreningen Östergötland
Centerns Ungdomsförbund Östgötadistrikt
Centerpar�ets Östgötadistrikt
De Synskadades Väl i Östergötland
Equmeniakyrkan Region öst
Frilu�sfrämjandet Region ost
Frälsningsarméns Östra Division
Funk�onsrä� Östergötland
Föreningen DIS
Föreningen Svenska Spetsars arkiv
Hyresgäs�öreningen Region sydöst
Hörselskadades distrikt i Östergötland
J.U.F. Östgötadistriktet
Jägareförbundet, Östergötlands län
Korpen Östergötland
Kristdemokraterna i Östergötland
Liberalerna Östergötland
Linköpings s��s kyrkomusikerförbund
Lions Club interna�onal distrikt 101-A
Livsmedelsarbetareförbundet
LO-distriktet i Mellansverige
Länsförsäkringar Östgöta
Lärareförbundet
Miljöpar�et Östergötland
Moderata kvinnoförbundet Östergötland
Moderata ungdomsförbundet Östergötland
Moderaterna i Östergötland
Naturskyddsföreningen i Östergötland
Nordöstra Götalands scoutdistrikt
Nya skådebanan i Östergötland
Näringen Östergötland
PRO i Östergötland
Riksbyggen
Riksförbundet Unga Musiker, RUM
Rädda Barnen Östergötland
Sensus Östergötland
S-kvinnor i Östergötland
Smålands-Östergötlands Curlingförbund
Socialdemokrater för tro och solidaritet i Östergötland
Socialdemokraterna i Östergötland
SPF Seniorerna Östgötadistriktet
Studieförbundet Bilda sydöst
Studieförbundet Vuxenskolan Östergötland
Svensk Biblioteksförening, Östergötland
Svensk Tennis Öst
Svenska Brukshundklubben, Östgötadistriktet
Svenska Elektrikerförbundet, avdelning 31
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Svenska Målareförbundet avdelning 8, Östra
Svenska Röda Korset, Östgötadistriktet
Sverok – Spelhobbyförbundet
Synskadades Riksförbund, Östergötland
Unionen Öst
Verdandi
Vision kommunalavdelning i Norrköping
Vårdförbundet
Vänsterpar�et i Östergötland
Östergötland-Holavedens folkdansring
Östergötlands Bandyförbund
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 Hembygdsförbund
Östergötlands Hemslöjdsförening
Östergötlands Idro�sförbund
Östergötlands Kennelklubb
Östergötlands läns Nykterhetsförbund
Östergötlands Länsförbund av LRF
Östergötlands NBV-distrikt
Östergötlands Orienteringsförbund
Östergötlands Paraspor�örbund
Östergötlands Reuma�kerdistrikt
Östergötlands Ridspor�örbund
Östergötlands Skidförbund
Östergötlands Skolidro�sförbund
Östergötlands Sky�espor�örbund
Östergötlands SSU-distrikt
Östergötlands Tekniska Förening, ÖTF
Östgöta Försvarsutbildningsförbund, FBU
Östgöta Genealogiska Förening, ÖGF
Östgötadistriktet av Svenska Journalis�örbundet
Östsvenska Basketdistriktsförbundet
Stödmedlemmar
Mjölby kommun
Ydre kommun
Åtvidabergs kommun
Ödeshögs kommun

Medlemsarkiv
Archives for the unexplained, AFU
Boxholms Folkrörelsearkiv
Boxholms kommunarkiv
Brukskultur Åtvidaberg
Centrum för lokalhistoria
Finspångs Föreningsarkiv
Finspångs kommunarkiv
Flygvapenmuseum
Föreningsarkivet i Mjölby kommun
Föreningsarkivet i Motala
Föreningen Svenskt Uppﬁnnaremuseum
Gammalkils hembygdsförening
Gryts hembygdsförening
Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre
Hannäs hembygdsarkiv
Kinda kommuns centralarkiv
Kinda Lokalhistoriska Arkiv
Krokeks Lokalhistoriska Arkiv
Kvillinge Föreningsarkiv
Linköpings Föreningsarkiv
Linköpings Stadsarkiv
Linköpings S��s- och landsbibliotek
Linköpings universitetsarkiv
Mjölby hembygdsarkiv
Mjölby kommuns centralarkiv
Motala kommuns centralarkiv
Norrköpings stadsarkiv
Norrköpings Föreningsarkiv
Norrköpings stadsmuseum
Regionarkivet i Östergötland
Regna hembygdsarkiv
Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena
Ringarums hembygdsarkiv
S:t Ragnhilds Gille
Sya Fornminnes- och hembygdsförening
Söderköpings föreningsarkiv
Söderköpings kommunarkiv
Södra Kinda Bygdegille
Tryserums hembygdsarkiv
Ulrika Hembygdsförening
Ulrika museum
Valdemarsviks kommuns centralarkiv
Vikbolandets Arkiv- och Historieförening
Vreta Klosters hembygdsarkiv
Vånga Hembygdsarkiv
Ydre kommuns arkiv
Ydre Lokalhistoriska Arkiv
Åtvidabergs kommuns centralarkiv
Ödeshögs kommuns centralarkiv
Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv
Östergötlands museum

Anders Liljegren
0725-36 92 66
Ordf. Bengt Nilsson
0142-572 42
Monica Länsberg
0494-197 37
Roy Andersson
0120-350 68
Hans Nilsson
013-28 22 03
Ulla-Karin Karlsson
0702-80 02 59
Urban Larsson
0122-85 261
Soﬁa Svalmark
013-495 97 25
Anne-Marie Asp
0142-85 380
Nora Wahlqvist
0141-22 57 39
Anders Köhler
011-67 177
Anna Scharﬀ
0704-42 99 42
Erik Lundberg
0123-40 072
Carl-David Söderback
0706-25 99 47
Göte Edstrand
0120-41 150
Monica Länsberg
0494-19 737
Marit Strobach
0494-19 103
Chris�na Folkeson
0709-65 17 97
Maria Loorentz Peterson, Anita Karlsten 011-69 701
Mats Andersson
013-26 30 20
Dan Malmsten
013-20 89 29
Anna Severin
013-20 8971
Fredrik Johansson
013-28 10 05
Gunnar Hillar
0142-18 314
Anne-Marie Asp
0142-85 380
Malin Ekenberg
0141-22 57 37
Pernilla Matsson
011-15 11 70
Kris�na Edström
011-12 12 18
Pernilla Pusa
011-15 26 33
Expedi�onen
010-103 80 73
Vanja Einarsson
0151-80 031
Claes Westling
010-47 68 731
Albin Lindqvist
0709-90 12 21
Carl-Johan Ivarsson
0702-25 32 45
Ordf. Tomas Unell
070-265 02 52
Chris�na Sandell
0121-18 324
Chris�na Sandell
0121-18 324
Göran Styrenius
0702-69 37 40
Lilian Nilsson
0730-98 48 45
Ber�l Andersson
0142-91 130
Annika Johansson
0702-64 55 45
Cecilia Törnborg
0123-19 158
Ordf. Sara Strömberg Wis�ng
0733-54 13 86
Marie Hagsten
073-540 77 88
Ingegerd Söderholm
0761-08 33 68
Monica Länsberg
0494-19 737
Monica Länsberg
0494-19 737
Bri�-Louise Altmar
0120-83 119
Malin Pilebrant-Sabel
0144-35 013
Charles Eriksson
0144-12 209
Jim Löfgren
013-23 03 00
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3. Verksamhet
Behovsanalys
2017 beviljades vi projektmedel från Region
Östergötland för a� under följande år genomföra en behovsanalys av vår verksamhet.
Orsaken var a� Norrköpings Stadsarkiv ställt
frågan om vi ville bli en del av e� planerat
arkivcentrum i staden, något styrelsen inte
kunde ta ställning �ll utan e� bra underlag. Utgångsfrågan i behovsanalysen var a�
kartlägga för- och nackdelar med e� arkivcentrumbildande, samt vad en depå innebär
för vår verksamhet, såväl internt som externt.
Vidare ställdes frågor om vår organisa�on i
sin nuvarande form är op�mal, vad vår roll är,
placering geograﬁskt, ekonomiska förutsä�ningar, m.m.

av deras verksamhet och utbyta erfarenheter
med dess styrelse.
Utredarens rapport presenterades under hösten och kom fram �ll fem vägar för Östergötlands Arkivförbunds fram�da verksamhet:
1. A� fortsä�a som hi�lls med fokus på konsulentverksamheten och utan depålösning.
2. A� renodla konsulentverksamheten och ta
bort förmedling av arkivdeposi�oner.
3. A� ha en egen arkivdepåverksamhet som
bas och konsulentverksamhet som medlemsservice.
4. A� ha ﬂera arkivdepåverksamheter och
dessutom öppna upp för a� ta över dri�en
av lokala arkiv.
5. A� helt centralisera den regionala enskilda
arkivverksamheten.

E�er anbudsförfrågan beslutades a� låta
Chris�na Sirto� Breitholtz från Örebro-Västmanlands Arkiv AB u�öra arbetet, vilket
påbörjades under våren. Förutom möten med
styrelsen, personal och representanter från
Region Östergötland kom hon a� intervjua
e� 20-tal kulturarvsaktörer. Styrelsen åkte på
studiebesök �ll Arkiv Sörmland för a� ta del

Under slutet av året arbetade styrelsen vidare
med rapporten som underlag och kom fram
�ll a� en kombina�on mellan alterna�v tre
och fyra är önskvärd. Utvecklingsarbetet kommer a� fortsä�a under 2019.

Som en del i behovsanalysen var styrelsen på studiebesök hos Arkiv Sörmland i Eskilstuna.
Här syns de båda länsarkivens styrelserepresentanter och personal samlade i Erkilskällan,
som Arkiv Sörmland är med och driver.
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Personal vid Kvillinge föreningsarkiv som bl.a. arbetat med inskanning av fotograﬁer.

Visual Arkiv
Även under 2018 har det långsik�ga arbetet
a� digitalisera arkivförteckningar i arkivredovisningssystemet Visual Arkiv fortsa�. Framförallt har det handlat om a� komple�era vårt
beﬁntliga beståndsregister med detaljerade
uppgi�er. Arbetet är �dsödande och många
lokala arkiv har for�arande svårt a� hinna
med a� mata in i den takt som vore önskvärd.
Dessutom �llkommer ständigt nya förteckningar i den takt som de lokala arkiven ordnar
nya arkiv. Vi har liksom �digare fungerat som
support för de lokala arkiven, både på plats
och över telefon.

Länsarkivarien publicerade en ar�kel om gåramålaren Carl Johan Wester i Östergötlands
museums årsbok med temat folkkonst. Med
hjälp av Kris�na Edström från Östgöta genealogiska förening kunde denne Wester hi�as
i folkbokföringen och ﬂera av de frågor som
ställdes i vår bok om gåramålningar från 2013
kunde därmed besvaras. Den 14 november
höll länsarkivarien e� föredrag om gåramålningar på Riksarkivet Landsarkivet i Vadstena,
vilket resulterade i y�erligare �ps på Westermålningar. Utöver det har en del inventering
pågå� på ideell basis.
Fotograﬁer
I princip alla våra medlemsarkiv förvarar fotograﬁer och i många fall rör det sig om större
samlingar e�er såväl bygdefotografer som föreningar. E�erfrågan på äldre foton är o�a stor
och vi rekommenderar våra medlemsarkiv a�
använda fotograﬁer i marknadsföringssammanhang, inte minst på internet. Vi har under
året fortsa� �llhandahålla utrustning och
registreringsru�ner �ll våra medlemmar för
digitalisering av fotograﬁer. Bilddatabasen på
vår webbplats ökade med 695 poster �ll 2 894
poster under 2018. Då kompetensen hos våra
medlemsarkiv ski�at har det inneburit mycket
arbete med handledning från vår sida.

Särskilt stora insatser har gjorts i Kvillinge
föreningsarkiv, Ringarums hembygdsarkiv och
hos Norrköpings föreningsarkiv. Den verkliga
ny�an av komple�a arkivförteckningar i Visual
Arkiv är a� forskare kan nå informa�onen på
internet i Na�onell Arkivdatabas, NAD.
Gåramålningar
Vid årsski�et 2018-2019 uppgick antalet
registrerade poster i vår na�onella gåramålningsdatabas �ll 953 st., vilket är en ökning
med sju poster. En utställning på museet
Korne�gården besöktes, vilket ledde �ll en
handfull inventerade gåramålningar.
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Vår monterutställning om tågolyckor i Östergötland under Kulturnatten i Norrköping.

Föreläsningar
För a� synliggöra vår verksamhet har ﬂera
föreläsningar genomförts som på olika vis
sy�at �ll a� öka förståelsen för enskilda arkiv.
Länsarkivarien har i olika publika sammanhang pratat om enskilda arkiv varför vi uppska�ningsvis ha� direktkontakt med drygt 400
personer.

2005 började vi ordna dagboksveckor i en
kommun varje år men sedan 2017 har alla
östgötska kommuner ha� dagboksveckor,
varför projektet lagts vilande.
Kulturna�en
Under Kulturna�en i Norrköping den 29 september hade vi krokat arm med Norrköpings
Föreningsarkiv och Kvillinge Föreningsarkiv.
Vi höll öppet i våra lokaler och visade en
monterutställning om tågolyckor i Östergötland, skapad �llsammans med Norrköpings
Föreningsarkiv. Dessutom visades Kvillinge
Föreningsarkivs utställning om landets svåraste tågolycka i Getå som inträﬀade nästan
på dagen 100 år �digare, den 1 oktober 1918.
Utställningen var skapad av Maria Loorents
Peterson som också iklädde sig rollen som
överlevare från olyckan då hon framförde en
historisk monolog.

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 e� 50-tal dagboksamlingar, gårdsarkiv och personarkiv som förvaras
i Linköpings Föreningsarkiv och Norrköpings
Föreningsarkiv. Totalt förvaras över 1 500 personarkiv där dagböcker ingår, företrädesvis i
Linköpings S��s- och landsbibliotek och Kinda
Lokalhistoriska Arkiv.

Några av de sammanlagt 192 besökarna på
Kulturnatten.

Loket från Getåolyckan 1918 visades upp på
Norrköpings Centralstation under Kulturnatten.
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Olyckan i Getå 1918 är den svåraste tågolyckan i Sverige. På Kulturnatten i Norrköping uppmärksammades 100-årsminnet efter olyckan, vilket blev en publiksuccé. Bild från Kvillinge
Föreningsarkiv.

Östergötlands Arkivförbunds kulturarvspris

Långt innan utsa� �d var vår föreläsningslokal
fylld, så Maria körde e� extranummer innan
det var dags för det ordinarie, vilket också
blev fullsa�. Sammanlagt gavs tre föreställningar som blev en blandning av historielek�on och ﬁk�on. Maria hade under dagen
också premiär för Kvillinge föreningsarkivs bok
om Getåolyckan.

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
�ll ÖLFA- och Kulturarvspriset. En ny namnändring skedde 2015 vare�er vi delar ut Östergötlands Arkivförbunds kulturarvspris.

Historiens vingslag hördes under e�ermiddagen från närbelägna Norrköpings centralsta�on där ångloket som dragit det olycksdrabbade tåget stod uppställt. Dess ångvissla
hördes emellanåt in i våra lokaler. Dagen blev
en stor succé och totalt kom 192 personer,
varav sex barn, vilket är mycket långt över vårt
�digare besöksrekord.

2018 �lldelades priset Arne Ivarsson i Jönköping för hans lokalhistoriska engagemang
som av många beskrivs som fantas�skt. Arne
är en pensionerad polis och passionerad
hembygdsforskare som skildrat sin hembygd
i Ödeshögs socken med liv och glöd. Han har
gå� igenom domböcker för a� kartlägga individer, släkter och gårdar i Stavabygden. Han
har också dokumenterat särskilda händelser
och sällsamheter som exempelvis trolldom
och häxjakt och med hjälp av domböcker ge�
liv åt personer som varit döda i ﬂera hundra
år. Hans arbete beskrivs som en guldgruva för

Som tack för vårt arrangemang �llsammans
med föreningsarkiven i Norrköping och Kvillinge bjöds länsarkivarien av föreningen Sveriges Järnvägsmuseum a� åka med minneståget över Getå på 100-årsdagen e�er olyckan.

11

2018 års kulturarvspristagare Arne Ivarsson mottog priset från länsarkivarie Albin Lindqvist och
ordförande Ann-Kristin Eriksson under vårens Kulturarvsdag i Finspång.

släkt- och hembygdsforskare och det skildrar
hur levernet kunde vara bland torpare och
bönder i Ödeshögstrakten.

�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 y�erligare en �d. Under
2018 har 14 nya socknar registrerats vilket
innebär a� i princip alla länets 149 socknar
är klara. Under våren påbörjades en kompletterande registrering, så a� alla register även
omfa�ar uppgi� om försäkringstagare, vilket
visat sig vara mycket betydelsefullt för a� öka
sökbarheten. Registreringen har sysselsa�
två personer hos oss samt en person vid e�
medlemsarkiv.

Hans arbete är i stor utsträckning �llgängligt
på internet i Ödeshögs digitala hembygdsbok. Arne är en ideellt arbetande eldsjäl
som verkar för det östgötska kulturarvet och
därför �lldelas han 2018 års Kulturarvspris
från Östergötlands Arkivförbund som delades
ut på Kulturarvsdagen den 2 maj i Finspångs
kulturhus.
Näringslivsarkiv
I 18 år har vi drivit e� regionalt näringslivsarkiv och genom avtal med Åtvidabergs kommun har vi en arkivdepå i Facits gamla centralarkiv, vilket sköts av Brukskultur Åtvidaberg
som förestås av Roy Andersson.

Östergötlands Arkivförbunds medlemsarkiv
förvarade vid årsski�et cirka 4 600 hyllmeter
företagsarkiv, varav Riksarkivet, Landsarkivet
i Vadstena stod för närmare 3 000 hyllmeter. I
den egna depån i Åtvidaberg förvaras drygt 1
000 hyllmeter företagsarkiv av olika slag.
Vi har ordnat och förtecknat arkivet e�er
Rejmyre snickerifabrik och e� par gårdsarkiv.

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 1960-talet mer
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Representa�on och förtroendeuppdrag
Under året har länsarkivarien varit delak�g
i Arkivnätverk Östergötland, Östgötaljud,
Fotonätverk Östergötland och ingå� i
styrelsen för Centrum för Lokalhistoria, och
styrgruppen/referensgruppen för Kulturarv
Östergötland samt varit regionansvarig för
Arkivens dag. Länsarkivarien har även varit
sekreterare i Näringslivens förening (NAF),
valberedare i Folkrörelsernas Arkivförbund
(FA) och valberedare i Föreningen Sveriges
länsarkivarier.

Länsarkivarieföreningen samlade vid Finska
Riksarkivet i Helsingfors.

Representa�on vid mässor, seminarier, konferenser, etc.
12 jan

Möte i Nyköping med Kulturrådet och Myndigheten för kulturanalys
om Kulturdatabasen
31 jan
Styrelsemöte med NAF i Stockholm
14 feb
Arkivnätverk Östergötland-möte i Linköping
21 feb
Fotonätverksträﬀ i Linköping
13 mars
Riksarkivets 400 årsjubileum, konferens i Norrköping
14-15 mars Föreningen Sveriges Länsarkivariers årsmöte och konferens i Lund
21 mars
Styrgruppmöte Kulturarv Östergötland i Linköping
10 april
Na�onellt Arkivens dag-möte i Stockholm
11 april
Nordiskt Arkivens dag-möte i Stockholm
17 april
Studiebesök på Arkiv Sörmland i Eskilstuna
19 april
Riksarkivets 400 årsjubileum på Landsarkivet i Vadstena
2 maj
Kulturarvsdag i Finspång
4 maj
Näringslivsarkivens Stödfonds årsmöte hos oss
17 maj
Fortbildningsdag Arkivnätverk Östergötland i Linköping
23-24 maj FA:s och NAF:s årsmöten med konferens i Stockholm
4 juni
Möte med Region Östergötland
5 juni
Arkivnätverk Östergötland hos oss
29 aug
Arkivens dag-planering i Åtvidaberg
5 sept
Na�onellt Arkivens dag-möte i Stockholm
4 okt
An�cimex kurs om skadedjur i arkiv
10 okt
Styrelsemöte med NAF i Stockholm
11 okt
Länsarkivarieföreningens e-arkivprojekt
24 okt
Kulturarvsdag i Linköping
Bild nedan: I maj fattades det his26 okt
Möte med Arkivutredningen i Lund
toriska beslutet att slå samman de
20 nov
Möte med Arkivnätverk Östergötland i Linköping
båda föreningarna FA och NAF.
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Riksarkivets 400-årsjubileumsfest på Landsarkivet i Vadstena. Från vänster syns Roy Andersson, Brukskultur Åtvidaberg, Emma Hagberg, Landsarkivet i Vadstena, Malin Ekenberg, Motala
kommunarkiv, Anna Eklundh-Jonsson, Landsarkivet i Vadstena och Andreas Wallgård, Landsarkivet i Vadstena.

Arkiv400
Genom alla jubiléer för organisa�oner
och föreningar, som nämns i inledningen,
blev 2018 e� arkivens år. Riksarkivets
400-årsjubileum tog sig bl.a. u�ryck i en
webbsida som tyvärr visade sig fungera
dåligt. Meningen var a� alla vi andra
verksamma i arkivsektorn skulle dela med
oss av vad som skedde under året, under
namnet Arkiv400. I Östergötland ordnade
Riksarkivet en föreläsningsdag i Norrköping
med fokus på källkri�k. Vidare ﬁrades

oﬃciellt jubiléet vid en mycket välordnad
�llställning på Landsarkivet i Vadstena, där
vi deltog. Länsarkivarien var också med som
gäs�öreläsare i Landsarkivet i Vadstenas
föreläsningsserie. Redaktör för Riksarkivets
jubileumsbok var vår styrelseledamot Claes
Westling, som på e� förtjäns�ullt sä� lyckats
rikta ny� ljus på framförallt arkivens breda
innehåll. E� annat jubileum av mer lokal
karaktär var Norrköpings stadsarkivs 50årsjubileum, dit vi inbjudits.

Ema Malmberg, pensionerad landsarkivarie,
vid jubileumsfesten på Landsarkivet i
Vadstena.

Stadsarkivarie Pernilla Matsson i Norrköping
invigningstalar vid Norrköpings Stadsarkivs
50-årsjubileum.
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De lokala medlemsarkiven
Som exempel på insatser för enskilda arkiv
har vi fortsa� handleda Hembygdsföreningen
Gamla Reijmyre i arbetet med a� ordna
arkivet e�er ortens glasbruk. E�er a� nämnda
glasbruk gick i konkurs på ny� under 2018 har
vi stö�at hembygdsföreningen och bl.a. hjälpt
�ll a� ﬂy�a handlingar sen det visat sig a�
den gamla lokalens tak höll på a� rasa in.
Liksom �digare har verksamheten i de ﬂesta
lokala arkiven under året varit ak�v och livlig.
Duk�g personal har fortsa� det vik�ga och
tålmodiga arbetet med a� insamla, ordna,
förteckna, vårda, förvara och �llgängliggöra
enskilda arkiv. Vi har hjälpt �ll a� rekrytera
nya föreståndare för våra två största föreningsarkiv, Norrköpings Föreningsarkiv och
Linköpings Föreningsarkiv, så a� det löpande
arbetet på ny� har kunnat upptagas. E�ersom
de ﬂesta avlönade arkivföreståndare har

Intresserade deltagare vid arkivkurs för Tryserums hembygdsförening.

Som en kompensa�on för a� det under 2017
endast blev en personalkonferens, ordnades
under 2018 tre stycken. Den första, extrainsa�a, hölls i Söderköping den 19 februari
och samlade 21 deltagare. Kommunarkivarie
Chris�na Sandell, som också förestår föreningsarkivet, visade de rela�vt nya arkivlokalerna. Vidare blev det bl.a. diskussioner och
informa�on om den påbörjade behovsanalysen av vår verksamhet och om EU:s dataskyddsförordning. Dagen avslutades med
studiebesök hos S:t Ragnhilds Gille där vår
�digare kulturarvspristagare Ola Lönnqvist
visade arkivet.

Carl-David Söderback i Hembygdsföreningen
Gamla Reijmyre med delar av ortens glasbruks arkiv.

bidrag från Arbetsförmedlingen, innebär det
en rörlighet bland personal, vilket le� �ll en
ökad arbetsbörda för Östergötlands Arkivförbund a� lära upp ny personal. En större långsik�ghet vore önskvärd för verksamheterna.
Vi har bistå� med råd och handledning �ll
de lokala arkiven och särskilda utbildningsinsatser har ske� för Tryserums hembygdsförenings styrelse samt Vikbolandets arkiv- och
historieförenings arbetsgrupp. Sammanlagt
har länsarkivarien gjort 35 besök vid 17 medlemsarkiv.

Visning av Söderköpings föreningsarkiv i
samband med personalkonferens. Fr.v: Maud
Carlsson och Ingegerd Söderholm, båda från
Vånga hembygdsarkiv och Maria Loorents
Peterson från Kvillinge föreningsarkiv.
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Visning av Sankt Ragnhilds Gilles arkiv och
bibliotek av Ola Lönnqvist, under personalkonferensen i Söderköping.

Glada miner vid konferensen i Boxholm. Fr.v:
Monica Länsberg från ITSAM och Lisbeth Vohlander som båda arbetar med Boxholms kommunarkiv, samt länsarkivarie Albin Lindqvist.

Årets andra personalkonferens ägde rum i
strålande solsken i Boxholm den 31 maj. Även
denna gång samlades 21 deltagare för sedvanliga diskussioner, rapporter och informa�on.
Det blev en visning av Boxholms bruksmuseum och i kommunarkivet tog Lisbeth Bolander
och Monica Länsberg emot oss. Årets sista
personalkonferens samlade 20 deltagare i
Mjölby kommunhus. Kommunarkivarie AnneMarie Asp och hennes chef Maria Karlsson

hälsade välkomna och presenterade dels
arkivet och dels kommunen. Chris�na Sirto�
Breitholtz presenterade rapporten om våra
utvecklingsmöjligheter, som är resultatet av
den behovsanalys som hon under året genomfört. Chris�na gav också en uppdatering
angående EU:s dataskyddsförordning kopplat
�ll enskilda arkiv och länsarkivarien höll e�
föredrag om skadedjur i arkiv. Dagen avslutades på Mjölby hembygdsgård.

Nedan: Vid årets sista personalkonferens hade Anne-Marie Asp visning av Föreningsarkivet i Mjölby
kommun för bl.a. Soﬁa Svalmark, Flygvapenmuseum med dottern Eira, Henrik Lind, Regionarkivet i
Östergötland och Christina Sandell, Söderköpings föreningsarkiv och kommunarkiv.
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Sta�s�ken för 2018 är mycket bris�ällig då
endast 13 svar inkommit från de sammanlagt
51 medlemsarkiven. Vanligtvis brukar cirka 25
svar inkomma, varför några slutsatser i jämförelsen mellan 2017 och 2018 inte kan dras.

Vanligtvis redovisar föreningsarkiven och de
lokalhistoriska arkiven sta�s�k, medan större
ins�tu�oner som kommunarkiv samt forskningsarkiv och museer inte gör det.

Statistik från medlemsarkiven. Av 51 medlemsarkiv har endast
13 lämnat underlag för 2018, varför några slutsatser är svåra
att dra av siffrorna

Det inkomna underlaget visar a� besökarna
var 40 % kvinnor, 60 % män, antalet barn 0,1
% och antalet över 65 år minst 50 %. Siﬀrorna
bygger i mycket stor utsträckning på e�
underlag som uppska�ats, vilket är y�erligare
en orsak �ll a� några slutsatser inte kan dras.
Från Föreningsarkivet i Mjölby kommun
rapporteras a� bland de 28 leveranser som
mo�ogs ingick e� intressant personarkiv
e�er truckföretaget BT:s �digare VD Karl-Eric
Andersson. Finspångs föreningsarkiv tog emot
fem nya arkiv, däribland Finspångs bågskytteklubb med handlingar från 1959 och framåt.
Kinda Lokalhistoriska Arkiv arbetade mycket
med ortens emigrantmuseum inför dess
40-årsjubileum 2019 då en ny utställning ska
visas. Kvillinge föreningsarkiv har bl.a. ha�
ﬁlmvisning samt producerat en utställning
och en bok om tågolyckan i Getå 1918. Föreningsarkivet i Motala kommun har få� e�
ökat antal besökare och intresset för MotalaVadstena �dnings arkiv har varit stort, även
från �dningsredak�onen som börjat publicera
historiska ar�klar och bilder.

Nora Wahlqvist i Föreningsarkivet i Motala kommun, som haft ett ökat antal besökare under
2018.
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Statistik från de medlemsarkiv som använder Visual Arkiv genom oss. Under 2018 har antalet förteckningar ökat med 63 st. och antalet serier och volymer med 8 305 st.

Ekonomi
Ekonomin har varit förhållandevis stabil tack
vare �llfälliga lösningar. Medel har frigjorts
genom länsarkivariens frivilliga tjänstledighet med 20 % och med extra stöd från Region
Östergötland har vi bl.a. kunnat ﬁnansiera en
arkivassistentjänst under tre månader utan
stöd från Arbetsförmedlingen. Vidare har vi
med Arbetsförmedlingens extratjänstbidrag
kunnat ﬁnansiera y�erligare två arkivassisten�jänster, varav den ena under fem månader. Dessvärre saknas for�arande täckning för
en stabil och långsik�g lösning på personalfrågan. Bokslutet visar e� översko� på 43 645,20
kr, vilket kan balanseras upp mot 2017 års
undersko� på 58 587,03 kr.

I arkivredovisningssystemet Visual Arkiv har
y�erligare 63 arkivbildare �llförts under året,
däribland från Norrköpings Föreningsarkiv och
Ringarums hembygdsarkiv som stå� för de
ﬂesta nya förteckningarna. Det totala antalet arkivbildare i systemet uppgår �ll 3 073
och under året har 2 157 serier och volymer
matats in, vilket sammanlagt ger 28 938 serier
och volymer som ger en detaljerad möjlighet a� söka e�er arkiv på nätet via Na�onell
Arkivdatabas, NAD.
Vissa av medlemsarkiven har sedan �digare
själva övergå� �ll Visual Arkiv; Kinda Lokalhistoriska Arkiv, Finspångs föreningsarkiv, Ydre
Lokalhistoriska Arkiv, Sankt Ragnhilds Gille
och Söderköpings föreningsarkiv. Deras siﬀror
inryms inte i ovanstående sta�s�k för Visual
Arkiv, men däremot fanns deras underlag med
i beståndsregistret.

Den egna ﬁnansieringsgraden har under året
varit 6 % och i de�a ingår bl.a. medlems- och
hyllmeterintäkterna. Genom Samverkansmodellen har vi erhållit bidrag på 479 000 kr från
Region Östergötland, motsvarande 27 % av
arkivförbundets dri�smedel. Statens del när
det gäller ﬁnansieringen av arkivförbundets
kostnader var 1 050 928kr, motsvarande 60
% och i det ingår bidrag från Kulturrådet och
ersä�ning från Arbetsförmedlingen. Där�ll har
vi få� e� extra bidrag från Region Östergötland �ll vår behovsanalys, motsvarande 6 % av
våra intäkter. De statliga och regionala bidragen är av avgörande betydelse för Östergötlands Arkivförbunds verksamhet. Under året
har inga kommunala bidrag lämnats, förutom
medlemsavgi�en från fyra kommuner.

Kristina Edström vid Norrköpings Föreningsarkiv, assisterad av Magnus Johansson vid
fotografering av en fana. Kristina matade in
1 244 nya serier och volymer i Visual Arkiv
under 2018.
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4. Nätverk och samverkan
Regionalt
Utöver kontakt med våra medlemmar har
vi under året deltagit i nätverket Kulturarv
Östergötland, e� samarbete som pågå� i ﬂera
år. Dels har länsarkivarien varit med i dess
styrgrupp/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. Kulturarv Östergötland är
en värdefull kontaktpunkt för alla som arbetar
med lokalhistoria i Östergötland.

fest för förbundet. Vik�ga frågor som diskuterats är hur EU:s dataskyddsförordning (GDPR)
påverkar enskilda arkiv. Riksarkivet bjöd in �ll
möte om det 25 maj, men kunde varken då eller senare under året ge något �llförlitligt svar.
Under året har länsarkivarien varit sekreterare
i NAF som sammanträ� vid e� ﬂertal �llfällen. Arbetet har i stor utsträckning handlat om
förberedelser inför den nya organisa�onen.
Vidare har länsarkivarien varit valberedare i
Länsarkivarieföreningen och i FA, som ha� i
uppdrag a� utse styrelse �ll den nystartade
Sveriges Arkivförbund. NAF, FA och Länsarkivarieföreningen fyller alla vik�ga funk�oner
för a� föra fram frågor som berör vår verksamhet, bl.a. i Samarbetsrådet för enskilda
arkiv.

Vi har fortsa� a� utveckla nätverk 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 e� stort antal organisa�oner i
länet, samt lokala kulturarvsaktörer bjudits in
�ll Arkivens dag-mötena.

Kontakt med Riksarkivet har hållits för a� diskutera om enskilda arkiv. Genom Claes Westling från Landsarkivet i Vadstena har vi sedan
2015 också en representant för Riksarkivet
med i vår styrelse.

Den 9 april ordnade vi en arkivkurs för föreningsak�va och representanter från de lokala
arkiven. Vi har deltagit i e� Fotonätverk
Östergötland som samlar representanter från
ins�tu�oner i regionen som arbetar med historiskt bildmaterial. Under året har Arkivnätverk Östergötland samlat representanter från
regionens större arkiv och en fortbildningsdag
arrangerades under våren, dit våra medlemsarkiv inbjöds. Arkivnätverket gjorde under
året e� gemensamt inspel �ll den na�onella
arkivutredningen. Vi har vidare deltagit vid
möten med Region Östergötland för a� föra
fram arkivfrågorna.

Albin Lindqvist har deltagit vid Föreningen
Sveriges Länsarkivariers studieresa �ll Helsingfors 11-13 september och där besökt Svenska
Centralarkivet, Finska Riksarkivet, Svenska
Li�eratursällskapet, Nordisk kulturkontakt och
fästningen Sveaborg. I Finland har digitaliseringsarbetet kommit längre än i Sverige, bl.a.
med den gemensamma sökpla�ormen www.
ﬁnna.ﬁ. Men e� märkligt förhållningssä� är
a� analoga handlingar som digitaliserats får
gallras, enligt Finska Riksarkivet.
Bidragsfördelningen av statliga medel ser
annorlunda ut än i Sverige. E� 10-tal arkiv
får statliga bidrag som täcker större delen av
deras budget. Svenska Centralarkivet samlar
ﬂera organisa�oner som bildningsförbund
och inte minst Svenska Folkpar�et. De arbetar
mycket med a� intervjua par�företrädare och
fånga in berä�elser �ll arkivet.

Na�onellt och interna�onellt
Den stora na�onella händelsen var Näringslivsarkivens förenings (NAF) och Folkrörelsernas Arkivförbunds (FA) gemensamma konferens med årsmöten i Stockholm den 23-24
maj. Där togs det historiska beslutet a� de
båda föreningarnas verksamhet slås samman
i Sveriges Arkivförbund, med start från 2019.
Vid samma �llfälle ﬁrades även FA:s 50-årsjubileum, vilket också blev som en avslutnings-

Svenska Li�eratursällskapet är en stor och
ekonomiskt välmående organisa�on som bl.a.
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Länsarkivarieföreningen vid Sveaborg, Helsingfors vid studieresan 2018.

Marknadsföring och kommunika�on
Under året har webbplatsen utvecklats och
fortsa� fyllas på med innehåll. Den år 2017
påbörjade serien Veckans arkiv där vi kon�nuerligt gjort reklam för våra medlemsarkiv,
kunde avslutas. Webbplatsen är av stor vikt
för vår utåtriktade verksamhet �llsammans
med sociala medier, men den har visat sig bli
allt svårare a� rent tekniskt hantera.

delar ut Finlands största li�eraturpris. Arkivet
omfa�as bl.a. av brevsamlingar och manuskript och de arbetar mycket med digitaliseringens möjligheter.
Nordisk kulturkontakt administrerar bl.a.
Nordiska ministerrådets kulturstödsprogram
med sy�e a� förstärka nordiska och regionala
intressen. Studieresan �ll Finland samlade 10
länsarkivarier, varav häl�en kom a� insjukna i
inﬂuensa e�er a� ha blivit smi�ade av Svenska Centralarkivets föreståndare. Under resan
ﬁrades också länsarkivarieföreningens 20-årsjubleum.

Vi har liksom �digare ly� enskilda arkiv
genom ar�klar i dagspressen och i �dskri�er
informerat om enskilda arkiv, förutom på vår
webbplats. Vi har varit närvarande i sociala
medier på Facebook och vårt Twi�erkonto

Under året har Östergötlands Arkivförbund
varit en del av det inom Föreningen Sveriges
Länsarkivariers e-arkivprojekt. Det har bl.a.
inneburit a� vi delgivit våra synpunkter angående e� eventuellt skapande av e� e-arkiv,
där förhoppningen är a� vi gemensamt inom
länsarkivarieföreningen kan driva projektet
vidare och i en fram�d upphandla e�
e-arkivsystem gemensamt. I dagsläget ﬁnns
inget fungerande e-arkiv för enskilda arkiv
i Sverige och själva är vi för små och resurssvaga, ens på länsnivå, varför na�onellt samarbete är helt nödvändigt.

Ingela Carlsson och Magnus Johansson,
båda arkivassistenter vid Östergötlands Arkivförbund, vid vår nya rollup.
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Arkivens dag
Planeringen inför Arkivens dag påbörjades
under våren. Vi fortsa�e a� låta det regionala
centralarrangemanget turnera genom länets
kommuner och 2018 var det Åtvidabergs tur.
A� satsa extra på en kommun har fortsa�
visat sig gynnsamt, inte minst för a� knyta nya
kontakter både vad det gäller Arkivens dag
och enskilda arkiv överlag. Årets tema var Fest
och glädje med anledning av alla jubiléer.

hade 609 följare vid årsski�et 2018-2019. Vår
webbplats hade under 2018 besökts av
13 860 (minskning med 12 % från 2017), varav
11 490 (86 %) var nya besökare och resterande återkommande.
Antalet följare av vår Facebooksida Östergötlands Arkivförbund ökade under året med 4
% från 390 �ll 500 personer. Av dem var 52 %
kvinnor, 45 % män och resten odeﬁnierade.
Bland våra följare är de ﬂesta från Sverige
men å�a från USA, fyra från Danmark, tre från
Finland, två från Norge och enstaka följare
från bl.a. Australien, Belgien och Costa Rica.
Under året gjordes 45 inlägg och störst räckvidd ﬁck e� inlägg den 16 maj om styrelseledamoten Claes Westling som �lldelats Sveriges Släk�orskarförbunds pris Årets eldsjäl,
vilket nådde 3 216 personer. Näst störst spridning ﬁck e� inlägg den 23 maj om bildandet
av Sveriges Arkivförbund vilken nådde 1 626
personer. Det tredje mest spridda inlägget var
e� reportage om vår arkivkurs för Tryserums
hembygdsförenings styrelse den 27 mars som
nådde 1 607 personer. I stort se� alla inlägg
på Facebook var länkade �ll ar�klar på vår
webbplats.

Länsarkivarien har deltagit vid e� na�onellt
möte i Stockholm, den 10 mars följt av e�
Nordiskt Arkivens dag-möte dagen därpå. Där
konstaterades a� Sverige är i särklass bäst på
a� ordna arrangemang, i synnerhet i jämförelse med Finland som totalt har cirka 10
arrangemang på Arkivens dag – i hela landet.
Y�erligare e� na�onellt möte skedde 5 september. I Östergötland har vi varit samordnare
för samtliga arrangemang och Arkivens dag
uppmärksammades på hela 21 platser i länet.
Länsarkivarien har �llsammans med Roy
Andersson m.ﬂ. från Brukskultur Åtvidaberg,
varit drivande i planeringen av det centrala
arrangemang som ordnades på Åtvidabergs
bibliotek, vars personal har varit mycket hjälpsamma. Planeringen började under våren och
sammanlagt besöktes Åtvidaberg sex gånger
under året, där bl.a. möten hölls med representanter från e� ﬂertal nya organisa�oner,
däribland kommunens samtliga hembygdsföreningar.

För a� tydligare kunna synas i publika sammanhang köptes under året in utställningsskärmar, tro�oarpratare, folderhållare och en
ny rollup trycktes. Vidare köptes en ny skylt
�ll vår y�erdörr, där den gamla logotypen allt
för länge hade hängt kvar. Den inköpta utrustningen kom väl �ll användning under Kulturna�en i Norrköping och på Arkivens dag.

Skattjakten på Arkivens dag i Åtvidaberg
lockade ett ﬂertal deltagare. Det gick ut på
att hitta frågor i arkivboxar som placerats ut i
biblioteket. Foto: Magnus Johansson.

Släktforskarna Barbro Behrendtz och Anders
Johansson från Östgöta Genealogiska förening på Arkivens dag i Åtvidaberg.
Foto: Magnus Johansson.
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Rolf Gordon från Grebo Hembygdsförening med en musikapparat från sent 1800-tal vars gälla
toner var en del av invigningen på Arkivens dag i Åtvidaberg.

Förutom ovan nämnda arkiv var det även öppet hus hos Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv,
Riksarkivet – Landsarkivet i Vadstena, Tjällmo
bibliotek, Föreningsarkivet i Mjölby kommun,
Sya hembygdsförening, Östergötlands museum, Linköpings stadsarkiv/Linköpings S��soch Landsbibliotek, Hembygdsföreningen
Gamla Reijmyre, Vånga hembygdsarkiv, Memmingsforskarna, Bråvallamagasinet i Norrköping (Norrköpings stadsmuseum och stadsbibliotek), Kvillinge föreningsarkiv, Krokeks
Lokalhis�oriska Arkiv, Norrköpings föreningsarkiv, Vikbolandets arkiv- och historieförening,
S:t Ragnhilds Gille, Ringarums hembygdsarkiv,
Gryts hembygdsarkiv, Kinda kommunarkiv

kommunarkiv, Åtvidabergs pastorat, Åtvids
hembygdsförening, Östergötlands Arkivförbund, Östergötlands museum och Östgöta
Genealogiska förening (ÖGF).
Arkivens dag uppmärksammades i media tack
vare pressmeddelanden, lokal marknadsföring, m.m. E� ﬂertal �dningsar�klar skrevs
och samarbete mellan föreningar och andra
organisa�oner resulterade i e� bre� program
med ﬂera utställare och föredragshållare vid
centralarrangemanget. Under dagen kom
runt 150 besökare �ll centralarrangemanget i
Åtvidabergs bibliotek.
Sammanlagt var det 44 arrangörer vid alla
arrangemang i länet som totalt räknade in 957
besökare. Av dem var 47 % 65 år eller äldre
och könsfördelningen var 51,33 % kvinnor och
48,57 % män (2017 var könsfördelningen 55,5
% kvinnor och 44,5 % män). Vi fortsa�e i år
satsnigen på a� nå barn och unga genom en
gestaltad arkivvisning och med arkivska�jakt
vid det regionala samarrangemanget, vilket
slog väl ut.

Vid centralarrangemanget i Åtvidaberg deltog
följande 19 organisa�oner:
Björsäters hembygdsförening, Brukskultur
Åtvidaberg, Camilla Smedberg, DIS-Filbyter,
Grebo hembygdsförening, Gärdserums hembygdsförening, Hannäs hembygdsförening,
Linköpings domkyrkopastorat, Regionarkivet i
Östergötland, Ringarums hembygdsarkiv,
Yxnerums hembygdsförening, Åtvidabergs
bibliotek, Åtvidabergs Fotoklubb, Åtvidabergs
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5. Slutord
Vi har 2018 ﬁrat e� arkivår vilket framförallt
hängde samman med Riksarkivet 400-årsjubileum. För vår del inleddes verksamhetsåret
med a� vi ﬁck en ny ordförande i Ann-Kris�n
Eriksson som su�t med i styrelsen som suppleant och ledamot i över 25 år.

veckling. Vi står inför stora utmaningar, dels i
en �d då många av de lokala medlemsarkiven
har svårt a� ﬁnna föreståndare men också
svårt a� få ekonomin a� gå ihop. Vidare har
styrelsen under året få� tänka �ll extra om
vår fram�da verksamhet, vilken kan påverkas
genom exempelvis EU:s dataskyddsförordning
och hur den påverkar de enskilda arkiven.

2018 har inneburit mer interna�onellt samarbete, dels inom Arkivens dag där de Nordiska
länderna sammanträdde, men också genom
studiebesök �ll ﬂera arkiv i Helsingfors.
Givetvis har arbetet fortsa� med det långsik�ga men också rela�vt osynliga arbetet med
a� registrera historiska försäkringsbrev, skanning av de lokala arkivens bilder, digitalisering
av arkivförteckningar i redovisningssystemet
Visual Arkiv, ordnings- och förteckningsarbete,
kursverksamhet, m.m. Vidare har vi fortsa�
a� utveckla nätverk och publik verksamhet,
inte minst när det gäller Arkivens dag. Vi har
bidragit �ll a� sprida kunskap om folkkonst
genom en ar�kel om en gåramålare i Östergötlands museums årsbok.

Slutligen vill Östergötlands Arkivförbund
framföra e� hjärtligt tack �ll all personal och
förtroendevalda i alla medlemsarkiven samt
�ll den egna personalen. Östergötlands Arkivförbund vill också tacka 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, och därmed bidrar �ll a� en
vik�g del av det Östgötska kulturarvet bevaras
och görs �llgängligt.
Styrelsen genom

Under 2018 har vi fortsa� a� nätverka för a�
ly�a enskilda arkiv. Genom a� fokusera extra
på en kommun i samband med centralarrangemanget under Arkivens dag har vi lyckats
knyta nya kontakter och få förståelse för de
lokala förhållandena. Vidare har länsarkivarien representerat länet i såväl regionala som
na�onella sammanhang.

Ann-Kris�n Eriksson
ordförande

Den behovsanalys av vår verksamhet som genomfördes under året har ge� oss e� underlag för a� tydligare arbeta framåt med vår ut-

Albin Lindqvist
länsarkivarie

Vår gamla ordförande Peter Kristensson (till höger) avtackades
vid årsmötet 2018 och efterträddes av Ann-Kristin Eriksson (i
mitten). Övriga styrelseledamöter är från vänster Jim Löfgren,
Kristina Edström och Monica
Klingberg.
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6. Verksamhetsplan för 2019
Verksamheten vid Östergötlands Arkivförbund
utgår från våra stadgar där det bl.a. framgår
a� vi ska bistå med arkivkompetens, inventera
enskilda arkiv, s�mulera forskning, öka kännedomen om arkiv och ha centralt registeransvar. Vidare är verksamheten relaterad �ll
Östergötlands kulturplan 2016-2019.

Vi är en bred organisa�on som arbetar med
alla typer av enskilda arkiv. 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 sedan 2006
Region Östergötlands uppdrag a� u�öra vår
allmänny�ga verksamhet.

För a� utveckla verksamheten inom arkivområdet vill vi förbä�ra den allmänna kännedomen om arkiv samt göra arkiven synliga
som en informa�ons- och kunskapsresurs,
både historisk och aktuell. Vi vill arbeta för
a� utveckla vårt regionala näringslivsarkiv
samt skapa goda förutsä�ningar för a� på e�
eﬀek�vt sä� ta �llvara engagemang inom den
enskilda arkivsektorn.
Östergötlands Arkivförbund ser värdet i och är
öppen för samverkan med andra ins�tu�oner,
både lokalt, regionalt och na�onellt, det stärker utvecklingen av den egna ins�tu�onen.
Vi ska genom inspirerande ak�viterer som
personalkonferenser, kurser för föreningar
och andra medlemsorganisa�oner, utbildning
av personal, m.m., verka för kompetensutveckling och nätverkande. Vi ska arbeta ak�vt
för samarbete i ABM-sektorn och för utökat
samarbete mellan arkiv och andra organisa�oner i regionen. Vi ska vara en central för
besvarande av frågor från medlemsarkiv och
medlemsorganisa�oner rörande material för
arkivordnande. Vi ska fortsä�a a� förbä�ra
lokalsitua�onen för de enskilda arkiven. I sy�e
a� �llgängliggöra arkiv ska vi fortsä�a a�
satsa på digitalisering, exempelvis med arkivredovisningssystemet Visual Arkiv och våra
databaser. Vidare ska vi fortsä�a registrera
Länsförsäkringar Östgötas historiska arkiv.

Att ge stöd till våra medlemsarkiv är en del
av vår kärnverksamhet. Här syns Ann-Marie
Hagelin i Linköpings Föreningsarkiv. Hon sitter i dess styrelse som gick in och jobbade i
arkivet under 2018 då arkivet saknade föreståndare.

Prioriterade områden under 2019
• Arbeta vidare med verksamhetsutveckling
u�från behovsanalysen från 2018.
• Utveckla vår webbplats och göra den ännu
mer �llgänglig och tydlig.
• Fortsä�a vara synliga och utveckla samverkan i bl.a. Arkivnätverk Östergötland,
det regionala fotonätverket, det regionala
ljudnätverket, Kulturarv Östergötland,
na�onella Sveriges Arkivförbund, na�onella Länsarkivarieföreningen och möten
med lokala föreningar och arkiv, m.ﬂ.
• Fortsa� satsa på och utveckla Arkivens
dag och uppmuntra �ll annan publik
verksamhet.

Vi vill rikta ljuset på enskilda arkiv genom utåtriktad verksamhet såsom utdelning av vårt
Kulturarvspris, deltagande på Kulturna�en
i Norrköping, uppmuntra �ll deltagande på
Arkivens dag och samordnande av det regionala Arkivens dag-arrangemanget. Vidare vill
vi sträva e�er a� hålla liv i vår lokalhistoriska
skri�serie.
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Att fortsätta utveckla samverkan är ett prioriterat område. Här programledaren och populärhistorikern Christopher O´Regan och länsarkivarierna Elisabet Sandberg, Elisabeth Eriksson,
Annika Bergsland och Albin Lindqvist utanför Riksarkivet i Stockholm.

• A� ge fortsa� stöd �ll våra medlemmar i
form av fortbildning på personalkonferenser, kurser och genom stöd i det
löpande arbetet.
• A� stärka de enskilda arkivens roll i Östergötland genom a� rekrytera kunnig
personal �ll vår organisa�on.
• Tillhandahålla arkivredovisningssystemet
Visual Arkiv för våra medlemsarkiv och
jobba för a� arkivförteckningar publiceras i
Na�onell Arkivdatabad, NAD, på internet.

Styrelsen genom

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
Östergötlands enskilda arkiv, e� vik�gt kulturarv, samt s�mulera forskning.

Ann-Kris�n Eriksson
ordförande

Albin Lindqvist
länsarkivarie
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7. Balansrapport för 2018
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8. Resultatrapport för 2018
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Tidigare belastat bl.a. arrangemang, men belastar nu framförallt marknadsföring, behovsanalys och resor
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9. Revisionsberä�else
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10. Förslag �ll budget 2019

29

Ingegerd Söderholm och
Maud Carlsson i Vånga
hembygdsarkiv.

Länsarkivarie Albin Lindqvist (längst fram)
höll utbildning för för Krokeks Lokalhistoriska
Arkivs representanter.

Emma Hagberg på Riksarkivet - Landsarkivet
i Vadstena.

Vår arkivassistent Ingela Carlsson kom under året
att framförallt arbeta med registrering av historiska
brandförsäkringar.

30

Karin Lagander i Vikbolandets arkiv
och historieförening. Hon är en av eldsjälarna i den grupp som sköter arkivet
sedan de blev utan föreståndare.

Under 2018 hjälpte vi Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre att akut ﬂytta ortens glasbruks
arkiv efter att taket över förvaringslokalen höll på att ge vika. På bilden syns vår arkivassistent
Magnus Johansson.

Arkivarie Anna Eklundh Jonsson på Riksarkivet Landsarkivet i Vadstena i samband med
Riksarkivets 400-årsﬁrande.

Länsarkivarie Albin Lindqvist framför ett porträtt av Peder Månsson Utter - landets första
arkivarie som tillträdde sin tjänst 1618.
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