Att forska om
Norrköping
Vägledning till lokalhistoriska källor
April 2012

I den här guiden presenteras en rad verksamheter i Norrköping som på olika vis
arbetar med lokalhistoria. Det är ingen fullständig redovisning. Så finns till exempel
flera museer med specialinriktningar.
För information om dem liksom om andra arkiv och bibliotek kan man vända sig till
respektive verksamhetsföreträdare här nedan. En hel del material om Norrköping finns
också på länsnivå. Webb-portalen Kulturarv Östergötland är en bra startpunkt för en
första orientering (www.kulturarvostergotland.se).

Inom Promenaderna:

Norrköpings stadsarkiv
Stadsarkivet är Norrköpings kommuns arkivinstitution och den kommunala arkivmyndighetens förvaltning. Det kan sägas vara Norrköpings kommuns minne. I stadsarkivet finns huvudsakligen Norrköpings
kommuns och dess kommunala föregångares arkiv från 1863. Genom deposition från Vadstena landsarkiv
finns också stora bestånd av förkommunala arkiv från före 1863 tillbaka till 1384. Utöver de kommunala
och förkommunala arkiven finns också ett stort antal enskilda (privata) arkiv, som privatpersoner, företag,
stiftelser, föreningar och andra organisationer har deponerat hos, eller lämnat som gåva till, stadsarkivet.
Samtliga kommunala arkiv är enligt offentlighetsprincipen tillgängliga för forskning. För handlingar som
rör enskilda personer kan det finnas inskränkningar enligt offentlighets- och sekretesslagen. Privata arkiv
kan ibland vara tillgänglighetsbegränsade.
Arkiven består huvudsakligen av traditionella pappersdokument med text. Därutöver finns stora bestånd
av ritningar, kartor och fotografier. Referensbiblioteket och småtryckssamlingen är omfattande, liksom
klippsamlingarna.
Kontaktperson: Rolf Jonsson, 1:e arkivarie, tfn 011-15 11 71, e-post rolf.jonsson@norrkoping.se
Besöksadress: Rådhuset, ingång från gården
Öppet: mån-fre 9-16, lunchstängt 11.45-13.15
Postadress: Stadsarkivet, Norrköpings kommun, 601 81 Norrköping
E-post: stadsarkivet@norrkoping.se
Hemsida: www.norrkoping.se/stadsarkivet

Norrköpingsrummet på Stadsbiblioteket
Norrköpingsrummet finns på Stadsbibliotekets andra plan, i anslutning till informationsdisken. Rummet
innehåller material, samlat under decennier, om Norrköping. Här finns cirka 6 000 böcker, småtryck,
kartor, tidningsklipp med mera. Materialet är inte till hemlån. Böcker om Norrköping att låna finns i den
närbelägna Hembygdshyllan.
Norrköpingsrummets bestånd är sökbart via bibliotekets hemsida. På hemsidan finns också omfattande
bild- och fotoarkiv med nya och gamla norrköpingsmotiv liksom en bibliografi över norrköpingslitteratur.
Kontakt: Informationsdisken, tfn 011-15 27 11
Besök: Södra Promenaden 105
Öppet: mån-tor 8-20 (maj-aug öppet 8-19), fre 8-18, lör-sön 11-16 (maj-aug stängt sön)
Post: Norrköpings Stadsbibliotek, Box 2113, 600 02 Norrköping
E-post: stadsbiblioteket@norrkoping.se
Hemsida: www.nsb.norrkoping.se

Norrköpings stadsmuseum
Norrköpings stadsmuseum är ett lokalhistoriskt museum med Norrköpings kommun som huvudsakligt
arbetsfält. Museets uppdrag är att förmedla det lokalhistoriska kulturarvet, förvalta och vårda samlingarna samt dokumentera och insamla ny kunskap kring kulturarvet. Stadsmuseets basutställningar visar
traktens förhistoria, hantverksyrkenas historiska utveckling samt stadens textilhistoria under 1800- och
1900-tal. I föremålssamlingen ingår närmare 40 000 enskilda föremål. Det rör sig om allehanda typer av
föremål som på olika sätt illustrerar Norrköpings historia, främst 1800- och 1900- talets hantverks- och
industrihistoria. I bildarkivet finns cirka 400 000 fotografier. Motiven skildrar Norrköpings utveckling
och människors liv till vardags och fest. Stadsmuseet förvaltar även en filmsamling bestående av äldre
norrköpingsfilm. I arkivet finns handlingar och dokument av många skiftande slag som på olika sätt
belyser staden Norrköpings historiska utveckling. Av särskild betydelse är det samlade företagsarkivet tillhörigt AB Chamberts Möbelfabrik. I arkivet finns även projekt Arbetarminnens intervjumaterial.
Kontaktperson: föremål/arkiv: Anne Wastesson Jonsson, tfn 011-15 26 44,
e-post anne.wastessonjonsson@norrkoping.se
foto/film: Anders Karlin, tfn 011-15 26 22, e-post anders.karlin@norrkoping.se
Besöksadress: Västgötegatan 21
Öppet: mån-fre 9-16, lunchstängt 11.45-13.15
Postadress: Västgötegatan 21, 602 21 Norrköping
Hemsida: www.norrkoping.se/stadsmuseet

Arbetets museum

Bibliotek och arkiv. Litteratur med inriktning på industrisamhällets arbetsliv, arbetarrörelsens historia,
kvinno- och genusforskning, museologi och fotografi. Referensbibiotek med studieplatser. I arkivet finns
minnesinsamlingar från olika yrkesgrupper, det vill säga självbiografiskt skrivna berättelser om arbetsliv
och fritid.
Kontaktperson: Ann-Charlotte Persson, telefon 011-23 17 34,
e-post anncharlotte.persson@arbetetsmuseum.se
Besöksadress: Arbetets museum, Biblioteket, Laxholmen
Öppet arkiv och bibliotek: mån-fre 11-15
Postadress: Arbetets museum, Laxholmen, 602 21 NORRKÖPING
Hemsida: www.arbetetsmuseum.se

Norrköpings Föreningsarkiv
Föreningsarkivet, som kan blicka tillbaka på en dryg 50-årig verksamhet, förvarar numera ca 900
hyllmeter arkivhandlingar och dokument från ca 1200 föreningar och organisationer. Arkivbeståndet
av skrivna originalhandlingar från andra hälften av 1800-talet och fram till idag har ett brett spektrum
av arkivbildare. Tyngdpunkten ligger dock på fackföreningar, politiska organisationer, nykterhetsloger,
idrottsföreningar, humanitära och sociala organisationer. Arkivet förvarar också fotografier, fanor och
tidningslägg.
Kontaktperson: Annette Nykvist, föreståndare, tfn 011-12 12 18
Besöksadress: Slottsgatan 118/Vattengränden 14, mitt emot Statoil
Öppet: mån-tis 9-16, lunchstängt 12-13, och efter överenskommelse
Postadress: Norrköpings Föreningsarkiv, Slottsgatan 118, 602 22 Norrköping
E-post: info@nfarkiv.se

Östergötlands Arkivförbund, ÖLFA
ÖLFA består av 136 medlemmar, varav 96 är medlemsorganisationer och 40 är lokalhistoriska arkiv.
ÖLFA omfattar alla typer av enskilda arkiv och bistår med arkivkompetens, rådgivning, inventeringar,
stimulerar forskning, utbildning samt ger ut en skriftserie.
ÖLFA´s egna arkiv består av en arkivdepå med företagsarkiv i Åtvidaberg (1 000 hyllmeter) samt dagbokssamlingar och personarkiv, förvarade i Linköpings Föreningsarkiv. ÖLFA har fyra databaser:
1.) Över enskilda arkiv förvarade i de lokala arkiven. 2.) Register över föreningar i länet. 3.) Företagsarkiv arkiverade i länet. 4.) Gåramålningar. Här finns också ett forskningsmaterial om idrottens historia
i Norrköping. ÖLFA samarbetar nära med Linköpings universitet och erbjuder alltid hjälp och rådgivning vid uppsatsförfattande för besökande forskare.
Kontaktperson: Börje Hjorth, tfn 011-12 28 90, mob 070-212 49 72
Besöksadress: Vattengränden 14 (samlokaliserat med Norrköpings Föreningsarkiv)
Öppet: mån-fre 9-16, lunchstängt 12-13
Postadress: ÖLFA, Vattengränden 14, 602 22 Norrköping
E-post: info@olfa.nu
Hemsida: www.olfa.nu

En bit utanför Promenaderna:

Kvillinge föreningsarkiv
I Kvillinges lokalhistoriska arkiv finns handlingar från föreningar, tidningsklipp och fotografier. Här
finns möjlighet till släktforskning rörande Kvillinge och Simonstorp. Här finns också en databas över
gårdsarkiv, den periodiska skriften Kvillingebygd i ord och bild och teckningar av Bernt Rask.
Kontaktperson: Anders Köhler, tfn 011-671 77, Lars Wennerblad, tfn 011-693 01
Besöksadress: Holms väg 13, Åby, tfn 011-697 01
Öppet: tis 10-12, tor 13-15 samt efter överenskommelse
Postadress: Holms väg 13, 616 30 Åby

Vikbolandets Historie- och Arkivförening
Arkivet innehåller gårdsarkiv, personarkiv, handlingar rörande ideella och ekonomiska föreningar och
företag, sockendokumentation, tidningsklipp, kartmaterial med mera rörande Vikbolandet samt litteratur om Östergötland med fokus på Vikbolandet.
Kontaktperson: Tore Folkesson, tfn 0125-700 69
Besöksadress: Åkerliden Kuddby
Öppet: första måndagen varje månad 15-17, eller efter överenskommelse
Postadress: Hylinge Oppgård, 610 29 Vikbolandet

Vånga hembygdsarkiv
I arkivet förvaras gårdsarkiv, släktarkiv, föreningsarkiv samt dokumentation om Vånga socken och dess
invånares historia, fotografier med mera. Här finns två forskarplatser, en läsapparat, referensbibliotek,
register och kopieringsmöjligheter.
Kontaktperson: Eivor Sandberg, föreståndare, tfn 0122-300 65
Besöksadress: Vånga hembygdsgård
Öppet: Efter överenskommelse
Postadress: c/o Eivor Sandberg, Solvik, 617 90 Skärblacka

