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S:t Ragnhilds Gille 

Söderköping 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 

 
 

S:t Ragnhilds Gilles styrelse har efter årsmötet bestått av Ola Lönnqvist ålderman, Göran 

Ohlsson vice ålderman, Carl-Johan Ivarsson präntare, Annelie Sjöberg skaffare, Björn 

Åkerlind skattmästare, Börje Andersson vice skattmästare, Lars Lindh intendent, Peter Drexel 

intendent och Stefan Wållberg.  

Suppleanter har varit Sven Münter vice präntare, Mikael Lindqvist och Annie Örström. 

 

Det verkställande utskottet har bestått av Ola Lönnqvist, Carl-Johan Ivarsson och Björn 

Åkerlind. 

 

Redaktionskommittén har bestått av Carl-Johan Ivarsson, Svante Lihoff, Göran Ohlsson, Ola 

Mård, Pia Carstens och Stig-Göran Ringqvist samt Johannes Kåge som utförde det praktiska 

layoutarbetet med årsboken. 

 

Vid årsskiftet 2015-2016 var Gillets medlemstal 758 personer, en minskning med 14 personer 

sedan föregående årsskifte. 

 

Styrelsen har hållit tio protokollförda sammanträden under året.  

 

Årsmöte hölls den 5 mars i S:t Laurentii församlingshem. Efter årsmötesförhandlingarna fick 

de 45 mötesdeltagarna lyssna till antikvarie Mattias Schönbeck från Länsstyrelsen 

Östergötland som talade om den pågående restaureringen av Stegeborgs slotts murar under 

rubriken ”Att rädda en ruin”. 

 

Höstmöte hölls den 14 december i Drothems församlingshem, där Söderköpings Lucia med 

tärnor sjöng för ca 120 närvarande åhörare. Detta innebar deltagarrekord. Kvällens 

föredragshållare var professor Kalle Bäck som talade om ”Sverigebilden – en historia om 

rödfärg, byggnader och trädgårdar”. 

 

S:t Ragnhilds Gilles årsbok utkom som vanligt i slutet på året och omfattar artiklar om ”Idas 

svarta ask”, garvare och garverier i Söderköping, Folke Sörbergs ryska resa, Evertsholm och 

Pukelyckan, nya rön om Söderköpings första fotografer, skytte i Söderköping under 150 år, 

några äldre Söderköpingsbilder och Söderköpings gymnasiums historia 1919-1924. Årsboken 

presenterades på museet den 23 november. 

 

Lars Lindh har varit anställd av Gillet från den 1 april och resten av året. Under 

sommarperioden hade Lars ansvaret för museets öppethållande under vardagar. För övrigt har 
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Lars arbetat med en lång rad praktiska arbetsuppgifter. Under tre sommarveckor var en 

ungdom inom kommunens sommartjänst placerad hos Gillet och Teater Sythercopie. 

 

Fotoutställningen ”1800-talets Söderköping” visades på Stinsen mellan den 16 mars och den 

12 april. Därefter flyttades utställningen till Trivialen i museet. Museet har haft öppet mellan 

klockan 13 till 17 varje dag under perioden 31 maj till 30 augusti med undantag för 

midsommarhelgen. Eftersom en brandstege till museets övre våning utdömdes av 

räddningstjänsten så kunde endast Trivialen hållas öppen från den 31 maj till den 10 juli. Efter 

montering av en ny brandstege så var museet öppet som vanligt från den 11 juli, med utökade 

öppettider under Söderköpings Gästabud 28-30 augusti. En särskild återinvigning av museet 

anordnades den 20 juli. Antalet besökare under sommaren var 2384 personer. 

 

Fotoutställningen ”1800-talets Söderköping” var en del i Söderköpings fotoveckor, ett 

arrangemang i samarbete mellan kommunens kulturkontor, Söderköpings fotoförening och 

Gillet. Temautställningen ”Ung på 50-talet” stod kvar för tredje året, men monterades ned 

under hösten. Arbetet på en ny utställning i museet med namnet ”Stadshistoriskt 

smörgåsbord” med Storgatan i centrum fortsatte under året, för öppnande i juni 2016. 

 

Museet har också visats för enskilda och grupper som anmält intresse utanför de vanliga 

öppettiderna.  

 

Lilla kanalmagasinet, som varit i Gillets ägo sedan en donation år 1968, kunde i maj försäljas 

till företaget Montana Realty Company AB, som fortsätter den verksamhet som tidigare 

bedrivits med kaféverksamhet och konst- och hantverksutställningar.  

 

Gillets programkvällar i Trivialen fick en nystart under detta år. Följande program 

genomfördes: 

 14 januari: Skolplanscherna berättar med Ola Lönnqvist 

 28 januari: När järnvägen fanns i Söderköping med Lars Lindh 

 11 februari: Några intressanta föremål i Gillets samlingar med intendenterna 

 25 februari: Så kan du hitta din släkt i USA med Ola Lönnqvist 

 11 mars: Lokaltidningarna berättar med Stefan Wållberg och Mikael Lindqvist 

 23 mars: Flygbilder från Söderköping med Göran Ohlsson – i anslutning till 

fotoveckorna. 

 25 mars: Att vara ung i Söderköping på 1970- och 1980-talen med Annelie Sjöberg 

 8 april: Capella Ecumenica 50 år med Ola Lönnqvist 

 22 april: Det är något speciellt med militärmusik med Göran Ohlsson 

 23 september: Gamla och nya turistbroschyrer med Ola Lönnqvist 

 7 oktober: Hans Högberg och hans tavlor med Pia Carstens 

 21 oktober: Kunglig kröning 1302, filmvisning med Sune Johansson 

 4 november: Några intressanta föremål i Gillets samlingar med intendenterna 

 2 december: Söderköpings bokhandel 200 år med Anders Karlin 

 

Lördagen den 16 maj anordnade Gillet en ny visning av historiska källare i kvarteren kring 

Rådhustorget där 90 deltagare fick stifta bekantskap med ”Söderköpings undre värld”. I år 

utvecklades programmet med nya källare som besöktes och en del dramatiserade inslag med 

skådespelare från Teater Sythercopie. 

 

Föreläsningsserien ”Retro – kulturhistoriska tillbakablickar” fortsatte under året i samarbete 

mellan Kulturkontoret, Gillet och Folkuniversitetet. Föreläsningarna ägde rum i Stinsens 

föreläsningslokaler på andra våningen. Dick Harrison föreläste den 9 februari om ”Olycksåret 
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1567” och designskribenten Hedvig Hedqvist talade om 50- och 60-talets design den 23 

februari.  

 

Föreläsningarna under våren anknöt till Fotoveckorna. Där medverkade fotokonservatorn 

Lennart Andersson den 23 mars och fotohistorikern Björn Axel Johansson den 24 mars, med 

föreläsningar om de äldsta fotografierna. Eva Dahlman talade den 30 mars om fotograferna 

Dagmar Eriksén och Kerstin Bernhards.  

 

Under hösten föreläste docent Malin Lennartsson om ”Barnhustrur, sexualitet, kropp och 

identitet” den 5 oktober. Docent Lars Ericson Wolke berättade om ”Stegeborgssonen Johan 

III” den 13 oktober. Journalisten Peter Kristensson talade om sin bok om ”Norrköpings 

gatunamn den 2 november, och universitetslektor Anneli Palmsköld talade om ”Textilt 

återbruk – om materiellt och kulturellt slitage” den 12 november. 

 

Gillet var medarrangör vid kommunens officiella nationaldagsfirande den 6 juni. Gillet 

medverkade med att arrangera en teatertävling för kommunens femteklassare. Tyvärr blev det 

endast en klass som deltog, men klassens pjäs spelades vid firandet och klassen belönades 

med en penninggåva. 

 

Fyra sommarlördagar i juni och juli så var Korskullen fylld med olika aktiviteter, med visning 

av Fiskartorpet, hantverk, musik och sagostund. Arrangemangen genomfördes tillsammans 

med Kulturkontoret och Korskullens camping och blev tyvärr inte så välbesökta som tidigare 

år. Korskullens byggnader visades också vid Östgötadagarna den 5-6 september och vid 

höstmarknaden den 24 oktober, med ovan nämnda samarbetspartners.  

 

Lördagen den 12 september reste ett 30-tal Gillesmedlemmar med buss till Kisa-Västra Eneby 

hembygdsförening och deras hembygdsgård i Kisa. Resan blev mycket lyckad och gav 

inspiration för vårt eget hembygdsarbete. 

 

Gillets hemsida hölls kontinuerligt uppdaterad under året av Lars Sylvan. 

 

Arbetet med att utveckla Gillets bildarkiv har fortsatt under Lars Sylvans ledning med Göran 

Ohlsson och Mikael Lindqvist som medhjälpare. Fler bilder har publicerats på hemsidan, och 

arbetet med att kvalitetssäkra bildtexter har fortsatt.  

 

Fotodokumentationscirkeln har fortsatt sitt arbete under året under ledning av Bengt-Olof 

Erlandsson. Lena Carlsson och Ragni Wåtz har fortsatt sitt arbete med att samla in och 

namnsätta bilder från 1900-talets senare del, i samarbete med Medborgarskolan och Gillet. 

Fotoverksamheten fick särskild uppmärksamhet i samband med de tidigare nämnda 

fotoveckorna. 

 

Donationer och gåvor har med tacksamhet mottagits från ett antal gillesmedlemmar och 

andra.  

 

I år sade vi i Gillet adjö till Lilla Kanalmagasinet, en byggnad som varit i Gillets ägo i 47 år. 

Att äga fastigheter är inte en kärnverksamhet för Gillet. Genom försäljningen kan Gillet 

sparas för stora kostnader för fastighetsunderhåll som skulle bli aktuella de närmaste åren, och 

vi kunde också avsevärt minska våra försäkringskostnader. Vi önskar de nya ägarna lycka till 

med huset. 

 

Årets utropstecken är att Gillets programverksamhet vitaliserats och att vi kunnat erbjuda våra 

medlemmar en lång rad av intressanta programaktiviteter. Genom våra samarbetspartners har 
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vi kunnat erbjuda högklassiga föreläsare likväl som lokala förmågor. Höstmötet slog alla 

rekord och vi fick till och med avvisa besökare. En utmaning för framtiden är att försöka få 

fler medlemmar i Söderköping och bland Söderköpingsvänner i förskingringen. Vi ser 

framtiden an med tillförsikt. 

 

Söderköping i mars 2016 

 

 

Styrelsen 

 


