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S:t Ragnhilds Gilles historia i miniformat

År Händelser som de framgår av verksamhetsberättelserna i årsböckerna

Eftersom verksamhetsåret ofta omfattar delar av två kalenderår och

då sällan exakt år eller datum anges i verksamhetsberättelserna i årsböckerna

anges nedan tiden med intervall.

1918-1918 Föreningen bildades

1918-1918 Planer på minnesvård över Olof Lagberg

1919? Föreläsningsverksamheten återuppstår med Gillet

1919? Konsertverksamheter

1921-1921 Intendentsyssla inrättas

1921-1921 Soaré

1921-1921 Uppgift som munskänk och sångledare inrättas

1921-1921 Titlarna ändras från ordförande till ålderman sekreterare till präntare osv

1921-1921 Basar

1922-1922 Den första årsboken ges ut

1922-1922 Föreningens första bok ges ut: Ulander, Hugo: S:t Laurentii och Drothems kyrkor

1922-1922 Medlemsmärken har inköpts och sålts till medlemmarna

1922-1922 Monumentet över O Lagberg invigs

1922-1922 Ortsombud utsågs för större område än den under 1970-talet blivande storkommunen

1922-1922 Gillet tar initiativ till att fira Svenska Flaggans dag

1922-1922 Teckningen av Ragnhild skänkes till Gillet

1922-1922 Särskild medlemsmärken fanns att köpa

1924-1925 Annonser fanns införda i årsboken 1925

1924-1925 Den Tärnska samlingen inköptes för 2  000 kronor för placering i Lagbergska lusthuset

1924-1925 Det sk Fiskartorpet som inköpts skall flyttas till kullen

1924-1925 Gillet och prosten har fått uppdrag av staden att komma med förslag till stadsvapen

1924-1925 Staden upplåter Gilleskullen till Gillet på 30 år



1925-1926 1 Lagbergskullen har tagits i anspråk, ryggåsstugan är uppförd

1925-1926 2 Serveringen kan komma att skötas av Brunnen

1925-1926 3 Stenmur runt delar av området är under uppförande

1925-1926 4 Den gamla ryggåsstugan hyres av kommunen som vaktmästarbostad

1925-1926 Under hösten 1925 hölls Gillesmässa

1926-1927 Ekonomihus har uppförts

1926-1927 Flaggans dag skedde samtidigt när muséet invigdes

1926-1927 Gärdesgård håller på att uppföras, järngrindar beställda

1926-1927 Loftboden har satts upp

1926-1927 Lusthuset har iordningställts som museum

1926-1927 Ortsombud finns fortfarande kvar

1926-1927 Servering på kullen har skett

1926-1927 Soaré för att få medel till föremålens konservering

1926-1927 Trädgårdstrappa är anordnad

1927-1928 Bidrag har getts till arkeologiska undersökningar

1927-1928 Bygdemusik har framförts på Korskullen

1927-1928 Ett arbetsutskott inom styrelsen utsågs

1927-1928 Skrin för förvaring av Gillets ordförandeklubba överlämnat

1928-1929 Arkeologiska undersökningar pågår i staden

1928-1929 Axel Ferb erhöll Gillets märke i guld

1928-1929 Taket på Fiskartorpet har lagts om

1928-1929 Trappan i Lusthuset har byggts om

1928-1929 Träd har planterats

1929-1930 Kvarnen från Hägerö monteras ned och sedan upp på Gilleskullen

1931-1932 Gillets medlemmar får fr o m nu fri entré till Nordiska Muséet i Stockholm

1932-1932 Alric Lundberg utses till Gillets förste hedersledamot

1932-1933 Gillet tar initiativ till att en större topografisk undersökning av staden kommer till stånd

1933-1933 Besöktes Gilleskullen av bl a länets landshövding

1933-1933 Gilleskullen har använts för folkdansuppvisning och av samkväm med godtemplarna

1933-1934 1 Överenskommelse har nåtts med Gamla Norrköping om att Gillets medlemmar

1933-1934 2 har fritt inträde till Norrköpingsmuséet, precis som till Nordiska muséet och

1933-1934 3 Östergötlands Fornminnesförening i Linköping

1934-1934 Fr o m detta datum disponerar Gillet arrendebostaden som muséum och vaktmästarbostad



1934-1935 Mynten från S:t Ragnhilds källa har överförts till Gillets muséum

1936-1937 Ryggåsstugan, tidgare använd som vaktmästarbostad, iordningställes nu som vandrarhem 

1937-1938 Samlingar har överförts till av staden anvisad byggnad, arrendatorbostaden

1937-1938 Utflykt till Risinge, Finspongs slott

1937-1938 Vaktmästarbostaden har blivit vandrarhem

1938-1939 Emil Jansson erhöll Gillets märke i guld

1938-1939 Utflykt till Julita skans, Floda, Eriksbergs slott, Björkvik, Kolmården

1938-1939 Vaktmästaren Valentin Karlsson, som arbetat på Korskullen sedan dess start slutar sin anställning

1940-1941 Bidrar Gillet ekonomiskt till utgrävning i S:t Laurentii sakristia

1941-1942 Gillet bidrog med pengar till iordningställande av kolerakyrkogården

1943-1944 1 Gillet anslog medel till öppandet av von Blocks gravkor, till iordningställande av

1943-1944 2 vakmästarbostaden på Gilleskullen

1944-1945 Beslutades att Gillet i samverkan med staden skulle utge en bok om Söderköpings stads historia

1944-1945 Fiskartorpet renoverades delvis

1945-1945 Gillet inköper och river Mangelgården

1945-1945 Hölls Gilllesaftnar 2 dagar på Korskullen

1945-1945 Ljung börjar skriva Söderköpings historia

1945-1945 Mangelgården monteras ned för att senare uppföras på Gilleskullen

1946-1947 Tvenne soaréer anordnades i Arbetareföreningens lokal

1947-1947 Genomfördes åter två soarédagar

1947-1948 Av Emil Ströms sterbhus erhölls mängder med glasplåtar

1947-1948 Manus till boken om Söderköpings historia är färdigt

1947-1948 STF har beslutat stå för inredandet av Mangelgården till vandrarhem

1948-1948 1 Beslutade stadsfullmäktige att Gilleskullen skulle upplåtas avgiftsfritt till Gillet under 50 år

1948-1948 2 fr o m 1 januari 1949 dvs till och med siste december 1998

1948-1949 Man kan notera att en hel del tältande har pågått på Gilleskullen

1949-1949 600 ex av Söderköpings historia var nu tryckta varav 325 överlämnades till Söderköpings stad

1949-1949 En del äldre brandmaterial erhölls av Brandkåren

1949-1950 Borgmästare Anders Öster tillerkändes Gillets förtjänsttecken i guld

1950-1950 Anordnades tvenne kabaréer i Arbetareföreningens lokal

1950-1950 Gillet anordnade utflykt till Herborum, Thornönsborg, S:t Anna gamla kyrka, Tjärholm

1950-1951 Gillet föreslår att en samlingssal skall inredas i Mangelgårdens vindsvåning

1951-1951 Utflykt till Ekenäs slott, Sturefors, Vreta Kloster, Stjänorp



1952-1952 Gillets samlingar har katalogiserats och uppordnats av Maj-Britt Silfversson

1952-1952 Kabaré på Arbetareföreningen

1952-1952 Ny vaktmästarbostad i Mangelgården och därmed utökade lokaler för museum i arrendatorbostaden

1952-1952 Någon samlingssal på vindsvåningen blev ej av

1952-1952 STF:s och Gillets vandrarhem öppnas i Mangelgården

1952-1952 Utflykt till Kolmården, Rodga, Hults bruk, runstenar vid Ingelstad. Johannebogrs slottsruin

1952-1953 1 Gillet är tydligen stadens Turist- och trafiknämnd och vill inrätta en turistbyrå, detta beviljades och

1952-1953 2 den kommer att inrättas i Jordbrukskassans lokal Ågatan 21

1952-1953 Gamla Vandrarhemmet upplåtes för Gillets samlingar

1953-1953 Utflykt till Skänninge, Medevi brunn, Övralid, Asks kyrka, Borensbergs gästgivaregård

1954-1954 1 Sommarfest på Korskullen, Brunnen  och återinvigning av muséet

1954-1954 2 i närvaro av landshövdningen och sång av Zarah Leander

1954-1954 Utflykt till Åsunden, Valla, Gamla Linköping, Kaga kyrka, Horn, Åtvidaberg

1955-1955 Utflykt till Grensholm, Folkströms kapell, Häfla bruk, Rejmyre

1956-1956 Utflykt till Harstena, Gubbö Kupa, Fångö

1957-1957 Tältplatsen har utökas i stadens regi

1957-1957 Utflykt till Borgberget, till fots

1957-1957 Utflykt till Å, Jungs gruvor, Näs säteri

1957-1957 Utsiktstornet på Borgberget har reparerats

1958-1958 Anordnades en kryddgård på Gilleskullen

1958-1958 Hembygdsfest på Korskullen, med bl a Onsdagsbrölloppet

1958-1958 Taken på husen på Korskullen reparerades

1958-1959 Förutom Svenska Flaggans dag hölls gillesstämma i samarbete med Lions Club, 2 dagar

1958-1959 Reparationsarbeten på Lagbergska lusthuset och vedboden

1958-1959 Tältplatsen kommer att utökas, fullmäktige bekostar det hela

1959-1960 Flera hus på Gilleskullen har rödfärgats mm

1959-1960 Gillet har erbjudits ta över ett magasin vid Skönbergagatan

1960-1961 Inredningen av Mangelgårdens vind blev ej av, för dyrt

1960-1961 Visst underhåll på Korskullen, inbrott i Lusthuset

1961-1962 1 I delar av fd katedralskolebyggnaden förvarar fr o m nu  Gillet arkivalier, 

1961-1962 2 böcker, myntsamlingen, smycken, tavlor mm

1961-1962 Staden har nu tagit fullt ansvar för campingplatsen, men arrenderat ut den

1962-1963 Man tar ej över det s k Åmagasinet



1962-1963 STF vill skriva nytt avtal om Mangelgården på 25 år

1962-1963 Utflykt till Helgö, Adelsö, Björkö tillsmmans med Gamla Norrköping

1964-1964 1 Styrelsens arbete tillfördes ett antal arbetsgrupper kallade nämnder

1964-1964 2 bl a har man inventerat äldre byggnader som bör bevaras

1964-1964 3 Mangelgården har invändigt byggts om, bekostat av STF, och fiskartorpet och

1964-1964 4 Ryttartorpet har renoverats igen

1964-1964 Gillet samarbetar intimt med kommunens Skönhetsråd

1964-1964 Man skall sträva efter att ge ut årsboken under våren, och att förändra dess typografi

1964-1964 Åmagasinet revs och virket fördes till Korskullen för att ev bli en vagnsbod

1965-1965 Kanske sista året Gillet höll i Sv Fl Dag

1965-1965 Ströms efterlämnade ca 4.000 plåtar har gåtts igenom av Arne Sjöquist

1965-1965 Väderkvarnen har reparerats och målats

1966-1966 Gillet anordnade en "söndagspromenad i Söderköpings historia"

1966-1966 Utflykt till Eksjö

1966-1966 Åke Berndtsson har arbetat mycket med fastigheternas underhåll

1967-1967 1 Drätselkammaren har uppmanat Gillet att komma med förslag betr lokaler, vilket resulterade

1967-1967 2 i en utredning

1967-1967 Skolans gamla bibliotek har börjat inventeras, dock ej av Gillet

1967-1967 Utflykt till Stegeborg

1967-1967 Utställning i Östgötabankens lokaler

1968-1968 1 Det sk Röda Korsrummet i skolbyggnaden har ställts till Gillets förfogande av kommunen

1968-1968 2 vilket innebär att Gillet disponerar 3 rum under stadsbiblioteket

1968-1968 Det Rutnerska magasinet har skänkts av Göta Lantmän till Gillet

1968-1968 Gillets medlemsavgift kan för kommande år betalas i november, tyvärr missade man på så sätt ett år

1969-1969 Utflykt till Ringarum i regi av Gamla Norrköping

1970-1971 1 Arbetareföreningens arkiv gås igenom i det sk Röda Korsrummmet, ett rum är tjänsterum

1970-1971 2 och i ett rum finns tidningsläggen, en del samlingar från Korskullen har flyttats hit

1970-1971 Anders Lindahl m fl har gått igenom samlingarna

1970-1971 Båtgäster tas emot i Rutnerska magasinet, bottenvåningen är magasinet för större föremål

1970-1971 Gillet anordnade en paneldebatt med politiker ang miljöfrågor

1970-1971 Gillet rådfrågades ang utbyggnad av Brunnen

1970-1971 Präntaren deltidsanställdes som arkivarie mm, Sten A Samuelsson

1970-1971 Söderköpings Fotoklubb och Medborgarskolan samarbetar med att kopiera Ströms negativ



1970-1971 Torvtaket på Fiksartorpet har bytts ut

1970-1971 Utflykt till Capella Ecumenica i samarbete med V Husby församling

1970-1971 Utflykt till Mems slott i samarbete med Gamla Norrköping

1970-1971 Utflykt till Ringarum i regi av Gamla Norrköping

1971-1972 Fortsatt löpande underhåll på Korskullen, inbrott och skadegörelse

1971-1972 Några glasplåtar har lånats ut till Nordiska muséet

1971-1972 Utflykt till Gryt, Harstena i samarbete med Gamla Norrköping

1972-1973 1 Tre kanaldanser anordnades i kanalmagasinet

1972-1973 2 Gillets s k yngre medlemmar var mycket aktiva

1972-1973 Gillet har stött Aktionsgruppen för Stationshustes bevarande

1972-1973 Mangelgården har målats och hamnmagasinet försetts med fönsterluckor

1972-1973 Sigurd Erixons samling som erhölls för några år sedan har nu förtecknats

1972-1973 Utflykt till S:t Anna skärgård i samarbete med Naturvårdsföreningen

1972-1973 Växtfärgning mm demonstrerades på Korskullen

1973-1974 Gillet var värd för Östergötlands hembygdsförenings styrelse m fl

1973-1974 Sorglösa Brunn, Brunnen 200 år, firades vid två tillfällen, Gillet var aktivt i genomförandet

1973-1974 Under detta och förra året har AMS i Örebro renoverat föremål åt Gillet

1973-1974 Ytterligare hus på Korskullen har målats

1974-1975 Skriften Ändstation gavs ut

1974-1975 Sorglösa brunn igen

1974-1975 Flera av Ströms glasplåtar gås igenom

1974-1975 Stadsmiljöafton anordnades

1974-1975 Studiecirkel om vård av gamla föremål

1975-1976 1 Det gamla Skolbiblioteket flyttas in i Röda Korsrummet

1975-1976 2 Senare kunde Gillets arkiv flyttas in i sammanträdesrummet

1975-1976 3 Musikfest anordnades på Korskullen, drivande då och under Sorglösa Brunn var bl a Jan Johansson

1975-1976 4 Åke Lindgren, Marja Bergström, Jonny Forsman, Hans Nordmark m fl

1975-1976 Flera av Ströms glasplåtar gås igenom

1976-1977 1 Skrivelse sändes till kommunen ang lediga lokaler efter stadsbiblioteket m fl lokaler

1976-1977 2 Arbetet med att försöka få ett stadshistoriskt muséum har präglat året

1976-1977 3 Kommunen har anslagit 36 000 kr för ändamålet

1976-1977 Arbetet med Ströms bilder har slutförts

1976-1977 Gillet blev medlem i Östergötlands Hembygdsförbund



1976-1977 Samlingarna på Korskullen är i dåligt skick, konservering har delvis ordnats

1977-1978 1 Det Stadshistoriska muséet invigdes av länsmuseichefen efter inre arbete av Inger Lindström

1977-1978 2 och Magnus Wikdahl m fl

1977-1978 3 Gillet erhöll förutom traditionellt driftbidrag extra medel av kommunen

1977-1978 4 Turistbyrån har svarat för personal under sommarens visningar, myntsamlingen uppordnats,

1977-1978 5 av Nils Dedlen och Per Göran Karlsson, arkivet uppordnats av Wikdahl

1979-1979 Hanverksutställningar har ägt rum i Kanalmagasinet

1979-1979 Wikdahl har förtecknat Gillets bibiotek

1980-1980 En studiecirkel har skett under Svante Lihoffs ledning kring "Den indelte soldaten"

1981-1981 Arbetsgrupp som studerar Ströms bilder inledde sin verksamhet

1981-1981 Torpet Råsten överlämnades av Ragnar Ström till Gillet

1981-1981 Utställning om kanalen under Kanaldagen visades i magasinet

1981-1981 Utställningen Soldatlivet visades

1982-1982 Kanalmagasinets tak har lagts om

1982-1982 Råsten har hyrts ut

1983-1983 Gillet beslutade lämna Hembygdsförbundets riksförening men ännu ej länsavdelningen

1983-1983 Gillet har detta år och även förra året yttrat sig om nybyggnation i staden

1983-1983 Gillet var värd för hembydsförbundets länsavdelnings årsmöte

1983-1983 Utställning: Gamla Söderköpingsbilder

1983-1983 Väderkvarnen bl a har rödfärgats

1984-1984 Gillet disponerar nu i framtiden även Gamla Gymnastiken

1984-1984 Gillet ställde ut julföremål på biblioteket

1984-1984 Medlemskartoteket har uppordnats av Solveig Lundblad

1984-1984 Runstenen utanför kyrkan har rengjorts genom Gillets försorg

1984-1984 Stegeborgsmodellerna av Olov Lönnqvist finns nu i muséet

1985-1985 Gillet har ekonomiskt stött de marinarkeologiska undersökningarna vid Stegeborg

1985-1985 Maria Hartman har varit anställd för att ordna med utställning i Gamla Gymnastiken

1985-1985 Årsmötet förlades för första gången till S:t Laurentii församlingshem

1985-1985 Även detta år har Gillet medverkat under Kanaldagen

1986-1986 1 Historisk vecka har under Stadens jubileumsår anordnas av Gillet, 

1986-1986 2 Söderköpings Guide-Grupp, S:t Laurentii och Skönberga församlingar, Ebba Månsson och

1986-1986 3 Ola Lönnqvist har representerat Gillet, muséet hölls öppen hela sommaren genom

1986-1986 4 studeranden Henrik Lönnqvist



1986-1986 5 En historisk kurs för lärare har genomförts under våren med Erik Nilsson, 

1986-1986 6 Svante Lihoff och Ola Lönnqvist som kursledare

1986-1986 Gillet har varit medarrangörer i Kanaldagen och Hembygdsdagen

1986-1986 Medeltidsutställning i Gamla Gymnastiken invigdes

1986-1986 Olov Lönnqvists stadsmodell har tillförts muséet

1986-1986 Posten har haft en miniutställning med föremål från Gillet

1987-1987 1 Diskussioner har skett med kommunen om fast driftbidrag resp överlåtande av 

1987-1987 2 Mangelgården till kommunen

1987-1987 Förra årets historiska vecka följdes upp med historiska dagar

1987-1987 Gillet erhöll kommunens jubileumsmedalj

1987-1987 Märta Svensson anställdes på Muséet

1988-1988 1 Gillet, Svenska kyrkan och Guidegruppen har arrangerat aktiviteten I Historiens spår med bl a

1988-1988 2 utflykt till Skänninge och Vadstena, vandring till prästgårder i staden, besök på Ljunga gravfält,

1988-1988 3 bilresa till Stegeborg mm

1988-1988 Flera årgångar med årsböcker har lämmnats till skolor, Socialens verksamheter och Guidegruppen

1988-1988 Gillet disponerar nu även övervåningen i museibyggnaden för sammanträdesrum mm

1988-1988 Mangelgården överlåtes till Söderköpings kommun och Gillet lämnar vandrarhemsverksamheten

1988-1988 Råsten har reparerats

1988-1988 Under arrangemanget Hela Sverige skall leva hölls stugorna på Korskullen öppna

1988-1988 Utställningar Gillet 70 år och Barn förr i välden

1989-1989 I Historiens spår har ägt rum, resa till Historiska muséet, Korskullenkvällar, öppet hus på Korskullen

1989-1989 Kommunen har tillsatt en Korskullengrupp där Gillet är representerat

1989-1989 Onsdagskvällarna har under hösten haft program på muséet

1990-1990 1 Margareta Hasselmo och gjort om den medeltida utställningen, gamla gymnastiken har inte

1990-1990 2 längre utställning

1990-1990 Fiskartorpet har fått nytt grästak och puts förbättrats

1990-1990 Gillet har bidraget till att det röda Kanalmagsinet inte skall rivas

1990-1990 Gillet ordnade så att profilen Forntid i vägen kom till staden från Historiska muséet

1990-1990 Länsmuseiveckan var förlagd till Söderköping

1990-1990 Råsten har sålts

1990-1990 Sex Korskullenkvällar har arrangerats i samarbete med Guiderna. Hantverk, föredrag mm

1990-1990 Öppet hus har genomförts på muséet och Korskullen

1991-1991 Gillet har lånat föremål till Länsmuséets utställning Två städer



1991-1991 Korskullenkvällar har anordnats vid två tillfällen i samarbete med Guiderna

1991-1991 Onsdagskvällar på muséeet har genomförts 7 gånger i Gamla gymnastiken

1991-1991 Väderkvarnen har fått nytt spåntak

1992-1992 En del teknisk AV-utrustning har inköpts

1992-1992 I Gamla gymnastiken har ställts ut Bilder från Söderköping

1992-1992 I muséet har delar av länsmuséets utställning Två städer visats

1992-1992 Korskullens fastigheter har överlåtits till kommunen med fortsatt dispositionsrätt för Gillet

1992-1992 Sex Onsdagskvällar har arrangerats

1993-1993 Gillet medverkade i Hemvändardagarna som arrangerats av Svenska kyrkan och Guiderna

1993-1993 Gillets samlingar har ånyo katalogiserats som ett arbetsmarknadsprojekt

1993-1993 Kanalmagsinets grund har reparerats, vagnar och brandresdakap finns i lokalen

1993-1993 Konstutställningar har ägt rum i Gamla gymnastiken

1993-1993 Korskullendag arrangerades i samverkan med Guiderna

1993-1993 Sex onsdagskvällar har arrangerats

1993-1993 Utställningen Nittiotal-med Söderköping genom den svenska historien

1994-1994 En båtmodell byggd av Karl Marecek har skänkts till muséet

1994-1994 Fågeläggssamlingen har etiketterats av Lars Hedenström

1994-1994 Konstutställningar har ägt rum i Gamla gymnastiken

1994-1994 Korskullendag har arrangerats i samarbete med guiderna och vandrarhemmet

1994-1994 Sex olika onsdagskvällar har arrangerats

1994-1994 Ströms bilder har visats offentligt vid två tillfällen

1994-1994 Utställningen Nittiotal-med Söderköping genom den svenska historien

1994-1994 Utställningen Vatten i Söderköping i muséet

1995-1995 1 Gillet har även varit representerat i en grupp kring Turismen, som blev organisationen

1995-1995 2 Söderköpings Turism ekonomisk förening

1995-1995 Arbetsmarknadsprojekt har berört Gillets verksamhet

1995-1995 Fotografen Lennart Janssons söderköpingsbilder har visats i Gamla gymnastiken

1995-1995 Gillet har varit representerad i en grupp som skulle fundera på det Röda kanalmagsinets framtid

1995-1995 Gillet var medarrangör i Korskullens dag

1995-1995 Konst- och hantverksutställningen i Kanalmagasinet har nu för första gången skötts av Gillet

1995-1995 Konstutställningar i Gamla gymnastiken

1995-1995 Sju onsdagskvällar har arrangerats

1995-1995 Utställning Från lin till linne av Boel Lihoff, Ebba Månsson, Märta Svensson, Lothy Wallin



1996-1996 Fotografen Lennart Janssons söderköpingsbilder har visats i Gamla gymnastiken

1996-1996 Gillet har även varit representerat i Söderköpings Turism ekonomisk förening

1996-1996 Gillet var medarrangör i Korskullens dag

1996-1996 Konst- och hantverksutställningen i Kanalmagasinet har nu åter skötts av Gillet

1996-1996 Konstutställningar i Gamla gymnastiken

1996-1996 Sju onsdagskvällar har arrangerats

1996-1996 Utställning Från lin till linne

1997-1997 1 Gillet har deltagit med kommunen i diskussioner om tillkomsten av ett stads-

1997-1997 2 historiskt muséeum i kvarteret Stinsen, men varit negativa då det skulle splittra

1997-1997 3 Gillets verksamheter

1997-1997 Boken om Emil Ström har getts ut

1997-1997 Gillet har medverkat i Barnens kulturvecka

1997-1997 Gillet har även varit representerat i Söderköpings Turism ekonomisk förening

1997-1997 Konst- och hantverksutställningen i Kanalmagasinet har nu åter skötts av Gillet

1997-1997 Konstutställningar i Gamla gymnastiken

1997-1997 Sex onsdagskvällar har arrangerats

1997-1997 Utställning Kyrkan och livets högtider

1998-1998 Gillet deltog i Barnens kulturvecka

1998-1998 Gillet har även varit representerat i Söderköpings Turism ekonomisk förening

1998-1998 Gillet medverkade under Korskullens dag

1998-1998 Kanalmagasinets aktiviteter har skett genom avtal med Märta och Åke Svensson

1998-1998 Konstutställningar i Gamla gymnastiken

1998-1998 Muséet var öppet under Arkivens dag

1998-1998 Sex onsdagskvällar har arrangerats

1998-1998 Stadens dag ser Gillet som medverkande

1998-1998 Utställning Kyrkan och livets högtider

1999-1999 Gillet deltog i Barnens kulturvecka

1999-1999 Gillet har även varit representerat i Söderköpings Turism ekonomisk förening

1999-1999 Gillet medverkande under Korskullens dag

1999-1999 Kanalmagasinets aktiviteter har skett genom avtal med Märta och Åke Svensson

1999-1999 Konstutställningar i Gamla gymnastiken

1999-1999 Sex onsdagskvällar har arrangerats

1999-1999 Utställning Seklets Söderköping i bodar och butiker



2000-2000 Gillet deltog i Barnens kulturvecka

2000-2000 Gillet har även varit representerat i Söderköpings Turism ekonomisk förening

2000-2000 Gillet medverkande under Korskullens dag

2000-2000 Ingrid Nilsson har påbörjat genomgång av Gillets arkiv

2000-2000 Kan Rådhuset bli muséum? Skänninges modell har studerats.

2000-2000 Nyinflyttade i kommunen har erhållit årsbok

2000-2000 Sju onsdagskvällar har arrangerats

2001-2001 Gillet fick ej redovisa för kommunens sin syn på Rådhuset som muséum

2001-2001 Samtal har förts om musiebyggnadens renoveringsbehov, muséets framtid mm

2001-2001 Birgittajubiléet 2003 har planerats

2001-2001 Gillet deltog i Barnens kulturvecka

2001-2001 Gillet medverkande under Korskullens dag

2001-2001 Konstutställningar i Gamla gymnastiken

2001-2001 Sju onsdagskvällar har arrangerats

2002-2002 Även den övre våningen i muséet disponeras nu av Gillet

2002-2002 Birgittajubiléet 2003 har planerats

2002-2002 Projektanställda har bl a lagt upp en hemsida, säkrat Ströms plåtar mm

2002-2002 8 hänvisningsskyltar till muséet har satts upp

2002-2002 Konstutställningar i Gamla gymnastiken

2002-2002 Tio  onsdagskvällar har arrangerats

2002-2002 Utställning i Systembolagets skyltfönster om bla Rehnberg

2002-2002 Styrelsen har besökt Skänninge hembygdsförening

2002-2002 För årskurs 7 Bergaskolan  anordnades en kulturdag

2002-2002 Kanalmagasinets aktiviteter har skett genom uthyrning

2003-2003 Gillet är medlem i Östergötlands Arkivförbund

2003-2003 Gillet deltog i Birgittajubiléet

2003-2003 Återigen har samtal förts mellan kommunen och Gillet

2003-2003 Föredragning hölls inför kommunstyrelsens arbetsutskott

2003-2003 Även den övre våningen i muséet disponeras nu av Gillet efter renovering

2003-2003 Projektanställda har haft olika uppdrag

2003-2003 Utställning Barn ser på historien

2003-2003 Utställning Heliga Birgitta och hennes tid

2003-2003 Fotografering och datorisering av Gillets föremål



2003-2003 Datorisering av årsboksartiklar

2003-2003 Konstutställningar i Gamla gymnastiken

2003-2003 Tio  onsdagskvällar har arrangerats

2003-2003 Kanalmagasinets aktiviteter har skett genom uthyrning

2003-2003 Söderköpings Brunns arkiv har donerats till Gillet

2003-2003 Gunnel Persson har anställts av Gillet

2004-2004 Gillets föremål och bilder digitaliseras och läggs i datafiler

2004-2004 De borgliga partierna besökte Gillets muséum

2004-2004 Utställning Kungligt i Söderköping

2004-2004 En EWK-utställning anordnade i Gamla gymnastiken, dock ej av Gillet

2004-2004 Utställning Barnhemsbarn, barnomsorg förr i tiden

2004-2004 Tio  onsdagskvällar har arrangerats

2004-2004 Projektanställda har haft olika uppdrag

2004-2004 Konstutställningar i Gamla gymnastiken

2004-2004 Kanalmagasinets aktiviteter har skett genom uthyrning

2005-2005 Sammankomst med kommunalrådet om muséet

2005-2005 Märta Svensson slutade sin anställning

2005-2005 Tio  onsdagskvällar har arrangerats

2005-2005 2 personer nyanställdes

2005-2005 Utställning Barnhemsbarn, barnomsorg förr i tiden

2005-2005 En skriftlig redogörelse kring det dagliga arbetet skrevs av Märta Svensson och Gunnel Persson

2005-2005 Lagerlokalerna på Kullborg sades upp

2005-2005 Projektanställda har haft olika uppdrag bl a skannat in bilder

2005-2005 Konstutställningar i Gamla gymnastiken

2005-2005 Kanalmagasinets aktiviteter har skett genom uthyrning

2006-2006 Flera sammankomster med en grupp från kommunen anser att muséet bör vara kommunalt

2006-2006 Kanalmagasinets aktiviteter har skett genom uthyrning

2006-2006 Konstutställningar i Gamla gymnastiken

2006-2006 Nio  onsdagskvällar har arrangerats

2006-2006 Projektanställda har haft olika uppdrag bl a skannat in bilder

2006-2006 Utflykt till Länsmuséet för att se utställningen Östgötaliv

2007-2007 Flera sammankomster med en grupp från kommunmen anser att muséet bör vara kommunalt

2007-2007 Kanalmagasinets aktiviteter har skett genom uthyrning



2007-2007 Konstutställningar i Gamla gymnastiken

2007-2007 Nio  onsdagskvällar har arrangerats

2007-2007 Projektanställda har haft olika uppdrag bl a skannad in bilder

2007-2007 Utflykt till Länsmuséet för att se utställningen Östgötaliv

2008-2008 Gillet har deltagit i arbetet med en kommunal Kulturarvsplan

2008-2008 Gillets bildsamling har lagts ut på internet

2008-2008 Hemsidan har reviderats

2008-2008 Kanalmagasinets aktiviteter har skett genom uthyrning

2008-2008 Konstutställningar i Gamla gymnastiken

2008-2008 Korskullen hölls öppen under sommaren

2008-2008 Muséet var öppet under Gästabudet

2008-2008 Nio  onsdagskvällar har arrangerats

2008-2008 Projektanställda har haft olika uppdrag bl a skannad in bilder

2009-2009 Kommunen sa upp avtalet om Gamla gymnastiken

2009-2009 Ragni Wåtz och Lena Carlsson bildarkiv har tillförts Gillet

2009-2009 Största delen av Gillets arkiv flyttades till Kommunarkivet

2009-2009 Utställning Söderköpings Minne på Stinsen

2009-2009 Åtta  onsdagskvällar har arrangerats

2009-2009 Bildarkivet har utökats med bilder från lokala affärsfotografer

2009-2009 Boken Söderköping Nu och då var färdig

2009-2009 Carl-Johan Ivarsson och Lars Sylvan har hållit föredrag utanför Gillet

2009-2009 Dataprojektor inköptes

2009-2009 Gillet deltog i Östergötlands Genealogiska förenings sammankomst i Söderköping

2009-2009 Kanalmagasinets aktiviteter har skett genom uthyrning, inre åtgärder har skett

2009-2009 Konstutställningar mm  i Gamla gymnastiken

2009-2009 Lars Sylvan höll föredrag på Kulturarv Östergötlands möte i Söderköping

2009-2009 Studiecirkel Närproducerat då och nu

2010-2010 Gamla gymnastiken utrymdes och föremålen flyttades till ny lokal på Storängsområdet

2010-2010 Fem  onsdagskvällar har arrangerats

2010-2010 Lars Hedenströms och Lars Sylvans bok Söderköping nu och då kom ut

2010-2010 Gillet medverkade i hemvändargarna

2010-2010 Muset var öppet under Gästabudet

2010-2010 Bilder från Johan Eriksson i V Husby har tillkommit



2010-2010 Konstutställningar mm  i Gamla gymnastiken

2010-2010 Studiecirkel Närproducerat då och nu

2010-2010 Kanalmagasinet har fått ny hyresgäst

2011-2011 Muséet var öppet under Gästabudet

2011-2011 Nya förrådet på Storängen iordningställdes

2011-2011 Depån på Ringvägen avvecklades i sin helhet

2011-2011 Diskussioner med kommuen skedde ang Gillet och medeltiden

2011-2011 Samlingsrummet på bottenvången iordningställdes

2011-2011 En museiskylt flyttades från gamla gymnastiken till huvudbyggnaden

2011-2011 Kanalmagasinet har åter fått ny hyresgäst

2011-2011 Vandring med Mattias Schönbeck i Skönberga kyrkopark

2011-2011 Gillet var medarrangör i nationaldagsfirandet, teckningstävling

2011-2011 Gillet hade bokbord under släktforskardagarna i Norrköping

2011-2011 Lars Lindh började sin anställning

2012-2012 Carl-Johan Ivarsson var sakgranskare av Dick Harrissons bok Medeltidsstaden

2012-2012 Samlingsalen namngavs Trivialen

2012-2012 Kanalmagasinet har åter fått ny hyresgäst

2012-2012 I stället för Onsdagskvällar infördes Gillekvällar, 8 st genomfördes

2012-2012 Utställning Fordom Fordon

2012-2012 Gillet var medarrangör i nationaldagsfirandet, teckningstävling

2012-2012 Gillet medverkade vid byggnadsvårdsdag på Thorstorps gård

2012-2012 Två Kulturhusvandringar genomfördes

2012-2012 Gillet har påbörjat samarbete med Söderköpings Camping ang Korskullen

2012-2012 Årsböcker mm skänktes till kommunens äldreboenden

2013-2013 Temautstälning Ung på 50-talet

2013-2013 Kanalmagasinet har varit uthyrt

2013-2013 I stället för Onsdagskvällar infördes Gillekvällar, 6 st genomfördes

2013-2013 Vandring till och i historiska källare

2013-2013 Utställning av fotograf Lennart Janssons bilder

2013-2013 Gillet var medarrangör i nationaldagsfirandet, teckningstävling

2013-2013 Korskullen var öppen 4 dagar

2013-2013 Årsböcker mm skänktes till kommunens äldreboenden

2013-2013 Hemsidan byggdes om, finns dessutom på Facebook



2013-2013 Gillet lånade ut föremål till TV.serien Allt för Sverige

2014-2014 Lars Lindh fick åter anställning

2014-2014 Termautstälning Ung på 50-talet

2014-2014 Kanalmagasinet tömdes inför kommande försäljning

2014-2014 Kanalmagasinet har varit uthyrt

2014-2014 Nytt hyeskontrakt skrevs med kommunen

2014-2014 Vandring till och i historiska källare

2014-2014 Två gilleskvällar genomfördes

2014-2014 En serie föresläsning kallade Retro genomfördes i samverkan med kommunen

2014-2014 Gillet var medarrangör i nationaldagsfirandet, teckningstävling

2014-2014 Korskullen var öppen 4 dagar

2014-2014 Gillet deltog i Arkivens dag, och med Teater Sythercopie

2015-2015 Utställning 1800-talets Söderköping på Stinsen

2015-2015 Muset var delvis stängt under sommaren på g av montering av brandstege

2015-2015 Lilla Kanalmagasinet såldes

2015-2015 14 Programkvällar anordnades

2015-2015 Vandring till och i historiska källare

2015-2015 Retro-program genomfördes i samverkan med kommunen

2015-2015 Under fotoveckan anordnades föredrag och utställningar

2015-2015 Gillet var medarrangör i nationaldagsfirandet

2015-2015 Korskullen var öppen 4 dagar

2015-2015 Utflykt till Kisa hembygdsmuseeum

2016-2016 Utställning Stadshistoriskat smörgåsbord

2016-2016 10 Programkvällar anordnades

2016-2016 Utflykt till Husby säteri

2016-2016 Utflkt till Västervik med tågresa därstädes

2016-2016 Utflykt till brandkåsrsmuséet i Simonstorp

2016-2016 Två promenadteatrar i samarbete med Teater Sythercopie och Guidegruppen

2016-2016 Musett var öppet på Arkivens dag

2016-2016 En stor modelljärnvägsanläggning visades på muséet

2016-2016 Bussresa till Lübeck

2016-2016 Gillet medverkade i Retro-föredrags-serien

2016-2016 Korskullens byggnader visades



2016-2016 Gillet medverkade under Bokmässan i Linköping

2016-2016 Skällviks borgs vänner, Teater Sythercoipie och Söderköpings guidegrupp får använda muséet för sammanträden mm

2016-2016 Musiebyggnadens fasad renverades av kommunen och Ramunderstaden

2016-2016 Lars Lindhs fantastiska modell av Storgatan ca 1960 ingår i Smörgåsbordet


