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Bevarar källor till historien 



Norrköpings stadsarkiv
Stadsarkivet inrättades år 1968. Stadsarkivet är Norrköpings kommuns 
arkivinstitution och har två huvudupgifter:

• att vårda och tillgängliggöra de arkiv som finns förvarade i stadsarkivet.
• att utöva tillsyn och ge råd till de kommunala nämnderna och bolagen om 

hur den information som finns ska hanteras.

Vad finns i stadsarkivet?
I stadsarkivet finns drygt 9 000 meter med arkivhandlingar. De flesta finns
i Rådhusets arkivdepå men även i två externa depåer eftersom arkivlokalerna i
Rådhuset inte räcker till. Huvudsakligen är det Norrköpings kommuns och dess
kommunala föregångares arkiv från år 1863 och framåt som bevaras i stads-
arkivet. Men det finns också förkommunala arkiv och enskilda arkiv som 
privatpersoner, företag, stiftelser, föreningar och andra organisationer har 
deponerat eller lämnat till stadsarkivet som gåva.

Den äldsta handlingen i Stadsarkivet är det så
kallade ”privilegiebrevet”. Det är från 1384  
när kung Albrekt av Mecklenburg lade fast
Norrköpings stadsgränser.



Stadsarkivet tar emot studiebesök efter överenskommelse och håller föredrag vid 
olika externa arrangemang. Stadsarkivet medverkar även vid Arkivens dag som 
anordnas årligen med ett nationellt tema.

Hur kan jag ta del av handlingarna i stadsarkivet?
Samtliga kommunala arkiv är tillgängliga enligt offentlighetsprincipen för alla som 
vill ta del av dem. I några fall kan det finnas inskränkningar enligt offentlighets-  
och sekretesslagen, till exempel handlingar som rör enskilda personer.

Exempel på olika typer av handlingar som finns är fotografier, kartor, ritningar
och skolbetyg. Förteckningar över alla arkiv som finns i stadsarkivet går att söka  
på internet via sok.riksarkivet.se/nad.

Vill du veta mer om Stadsarkivet?
På stadsarkivets hemsida norrkoping.se/stadsarkivet kan du läsa mer om stads-
arkivets verksamhet. Du kan även beställa skolbetyg eller andra arkivhandlingar 
som du vill ta del av.

Öppettider:
Stadsarkivet har öppet
vardagar klockan 9 till12. 

Vi har även en fotodatabas
med över 35 000 fotografier
samt ett referensbibliotek  
som innhåller över 2 000 böcker.



STADSARKIVET

Besöksadress:
Rådhuset
602 24 Norrköping
Tel: 011-15 00 00
E-post: stadsarkivet@norrkoping.se

Stadsarkivet är Norrköpings kommuns
arkivinstitution och den kommunala
arkivmyndighetens förvaltning.
Stadsarkivet bevarar källor till historien  
och kan sägas vara Norrköpings  
kommuns minne.


