
VIKTIGA HÄNDELSER I GILLET 1918-2018 

Att en del årtal anges som perioder beror på att förteckningen har som grund i 

årsboken tryckta verksamhetsberättelser som omfattar en period som behandlar 

delar av två kalenderår. 

Bara för att en aktivitet nämns EN gång så innebär det INTE att den sker bara EN 

gång, utan här har valts att ange FÖRSTA tillfället, som ofta följts av flera, men 

dock INTE ALLTID. 

1918 Bildades föreningen S:t Ragnhilds Gille 

1922 Hugfästets minnet av Olof Lagberg i Brunnsparken 

1922 Gavs den första årsboken ut 

1922 Gavs den första boken av annan karaktär ut,  

 Hugo Ulanders bok om S:t Laurentii och Drothems kyrkor 

1922 Gillet inledde i Söderköping firandet av Svenska Flaggans Dag 

1922 Teckning av S:t Ragnhild skänktes till föreningen och blev sedan föreningens märke 

1924-1925 Uppfördes det första huset på Lagbergska kullen (Korskullen, Gilleskullen) 

1924-1925 Inköptes den s k Ternska samlingen av föremål 

1224-1925 Medverkade Gillet i framtagnineng av stadsvapen 

1926-1927 Invigdes muséet i Lagbergska lusthuset 

1926-1927 Startade serveringen på Korskullen 

1927-1928 Bidrog Gillet bl a ekonomiskt till att arkeologiska utgrävningar kunde starta i staden 

1929-1930 Uppsattes väderkvarnen på Korskullen 

1933-1934 Gillet tog in initiativ till ytterligare utgrävningar i staden 

1934-1935 Den s k arrendatorbostaden blev muséum 

1937 Startade vandrarhemsverksamheten i Ryttartorpet 

1937-1938 Gillet anordnade sin första utflykt, nu till Risinge 

1945 Revs Mangelgåden för att flyttas till Korskullen 

1947-1948 Erhöll Gillet ett stort antal glasplåtar av Ströms sterbhus 

1947-1948 Uppläts Korskullen till Gillet på 50 år 

1948-1949 Var antalet tältande på Korskullen så stort att man börjar skriva om ”tältplats” 

1949 Trycktes 600 ex av Sven Ljungs bok: Söderköpings historia del I 

1952 Invigdes Mangelgården som vandrarhem 

1952 Katalogiserades Gillets samlingar 

1952-1953 Angavs det att Gillet är stadens Turist- och trafiknämnd och ger som sådan ut en 

 turistinformation. Turistbyrå inrättades i Gillets regi på Ågatan 21 

1952-1953 Ryttartorpet blev muséum 

1957-1958 Tältplatsen utökades i stadens regi 

1958-1958 Stor hembygdsfest på Korskullen 

1961-1962 Staden upplät en förvaringslokal åt Gillet i fd katedralskolan, dvs nuvarande  muséet 

1965 Troligen sista året Svenska Flaggans Dag firades under Gillets ansvar 

1966 Gillet anordnade den första stadvandringen med guide i staden 

1967 Drätselkammaren önskade från Gillt få in förslag till lokal för ett muséum 

1968 Gillet fick disponera ytterligare lokaler i nuvarande muséet 

1968 Erhöll Gillet det sk Lilla Kanalmagasinet som gåva 

1970-71 Arbetareföreningens arkiv som erhållits av Gillet gicks igenom 



1970-71 Lilla Kanalmagasinet var iordningställt och tog emot kanalens båtgäster 

1970-71 Gillet var en betydelsfull remissinstans när det gällde byggnation vid Brunnen 

1970-71 Pränataren blir deltidsanställd som arkivarie 

1972-1973 Kanaldanser anordnades i Lilla Kanalmagasinet 

1972-1973 Gillet stödde motståndet om att riva Stationshuset 

1973-1975 Arrangemanget Sorglösa Brunn anordnades i Brunnsparken 

1975-1976 Musikfest på Korskullen 

1978 Stadshistoriska muséet invigdes i sin nuvarande byggnad 

1979 Hantverksutställningar i Lilla Kanalmagasinet 

1981 Erhöll Gillet torpet Råsten som gåva 

1981 Studiet av alla glasplåtar inleddes 

1984 Gillet fick från nu och i framtiden disponera Gamla Gymnastiken 

1984 Runstenen utanför kyrkan har rengjorts i Gillets försorg 

1984 Olov Lönnqvists modeller av Stegeborg placerades på muséet 

1985 Gillet stödde de marinarkeologisa undersökningarna vid Stegeborg 

1985 Utställning startade i Gamla Gymnastiken 

1986 Gillet medverkade i Stadens 800-års firande 

1986 Gillet gav en historisk kurs för lärare 

1987 Diskussioner fördes med kommunen om driftbidrag och driftformer 

1987 Märta Svensson anställdes på muséet 

1988 Gillet disponerar från och med nu andra våningen av museiebyggnaden förutom ett rum 

 i bottenvåningen 

1988 Mangelgården överläts till Kommunen 

1989 Programrubriken Onsdagskvällar på Muséet startade 

1990 Profilen av Vintervadsgatan fördes till staden 

1990 Råsten såldes 

1990 Åtskilliga kvällsprogram genomfördes på Korskullen 

1992 Korskullens fastigheter överläts till kommunen 

1993 Detta år med flera ordnades konstutställningar i Gamla Gymnastiken 

1990- mfl Tillfälliga utställningar kompletterdae den mer fasta utställningen 

1997 Diskussioner skedde med kommunen om att förlägga muséum till Stinsen-området 

1997 Boken av Svante Lihoff: Ströms bilder gavs ut 

2000 En stor inventering och katalogisering av Gillets arkiv startade 

2002 Projektanställda började sin verksamhet med bl a digitaliseringar 

2003 Även våning 3 på muséet överläts till Gillet 

2003 Söderköpings Brunns arkiv överläts till Gillet 

2005 Föremålslagret i Kullborg flyttades till annan plats 

2008 Gillets bildsamling har digitaliserats och offentliggjorts 

2009 Kommunen sa upp avtalet betr Gamla Gymnastiken 

2010 Föremål mm från Gamla Gymnastiken flyttades till nya lokaler 

2010 Boken Hedenström/Sylvan:  Söderköping Nu och då gavs ut 

2011 Muséet höll öppet under Gästabudet 

2012 Årsböcker skänktes bl a till äldreboenden 

2014 Hyreskontrakt skrevs med kommunen efter lång tid utan kontrakt 

2014 Stadsvandring i medeltida källare 

2015 Lilla Kanalmagasinet såldes 

2015 Fotovecka anordnades 

 

 



2016 

  

Utställning Stadshistoriskat smörgåsbord 

10 Programkvällar anordnades 

Utflykt till Husby säteri 

Utflkt till Västervik med tågresa därstädes 

Utflykt till brandkårsmuséet i Simonstorp 

Två promenadteatrar i samarbete med Teater Sythercopie och Guidegruppen 

Muséet var öppet på Arkivens dag 

En stor modelljärnvägsanläggning visades på muséet 

Bussresa till Lübeck 

Gillet medverkade i Retro-föredrags-serien 

Korskullens byggnader visades 

Gillet medverkade under Bokmässan i Linköping 
Skällviks borgs vänner, Teater Sythercopie och Söderköpings guidegrupp får använda muséet för 
sammanträden mm 

Museiebyggnadens fasad renoverades av kommunen och Ramunderstaden 
Lars Lindhs fantastiska modell av Storgatan ca 1960 ingår i Smörgåsbordet 
 
2017 
 

Avtal klart med fotografen Avelövs dödsbo, med fotografen Hedenström, med fotografen Rask om 

arkivering och användning av deras fotografier. 

Avtal klart med konstnären Stig Svenssons dödsbo om anvädning av teckningar. 

Avtal klart med filmarna Sune Johansson och Marianne Wik, med filmaren Lars Johansson och Marianne 

Wik, med filmaren Sune Johansson och Kjell Jonasson, med filmaren Sune Johansson och teaterpersonen 

Ola Lönnqvist och med enbart filmaren Sune Johansson om arkivering och användning av deras 

produkter. 

Avtal klart med Brandkårsmuséet i Simonstorp om deponering av brandutrustning. 

Avtal klart med Leif Vindevågs dödsbo om arkivering och användning av bilder och dokument. 

 

En stor miniatyrjärnvägsanläggning byggdes upp runt huvudutställningens montrar och rönte stort 

intresse under sportlov, påsklov och höstlov och det kommande årets sportlov och påsklov. 

 

Hösten ägnades i huvudsak åt planering av det kommande 100-års jubiléet. 

 

2018 

 

Avtal klart med författarna i Jubileumsboken om användning av deras artiklar i boken. 

Avtal nästan klart med Teater Sythercopie om deponering och användning av deras arkiv. 

Avtal nästan klart med Söderköpings Brunn om deponering av tavlor på Brunnen. 

 

Årsboken 2018 gavs ut den 1 juni i samband med Jubileumsdagen och  kom att bli en historik om Gillet 

med flera medlemmar som författare. Dagen firades med minnesstund på kyrkogården, invigning utanför 

muséet, med fest i logen Vidar och med middag på Söderköpings Brunn, allt enligt särskild 

sammanställning. Vårens programpunkter var jubilleumsinriktade. 

 


