
Göta lokalhistoria – nätverksträff 29 mars 2017 Kinda bibliotek 
 
Deltagare: Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland (antecknade), Eric 
Hammarström/Finspångs bibliotek, Helene Hjertstedt/Mjölby Bibliotek/Skänninge, 
Emelia Sundblad/Mjölby bibliotek/Mantorp, Claes Westling/Riksarkivet, Thomas 
Ericsson/Kinda bibliotek, Sigrid Oldenburg/Region Blekinge, Magnus Grehn/Tranås 
stadsbibliotek, Karin Håkansson/Linköpings stadsbibl/Stiftsbiblioteket, Anders 
Åklint/Norrköpings Stadsbibliotek, Kathrin Johansson/Åtvidabergs bibliotek, Liselott 
Sebring/Kinda bibliotek, Anna Ekman Isaksson/Kinda Bibliotek, Christina 
Larsson/Biblioteket Kisa, Emil Thuresson/Kinda bibliotek 
 
 
Bibliotekschef Thomas Ericsson berättar om vad som är på gång i Kinda  
Thomas hälsade välkommen och visade tillsammans med sina kolleger gruppen runt i 
biblioteket och berättade bl.a. om ett planerat förändringsarbete i biblioteksmiljön på 
barn- ungdomsavdelningen. Därefter en visning av magasinets lokalhistoriska skatter 
 
Bildprojektet i Kinda 
Sofia Fälth visade bilder och berättade om ett pågående bildprojekt. Finns en film utlagd 
på Youtube som visar projektet 
 
Vad sker på respektive bibliotek – några nedslag 
Linköpings bibliotek – Dyrgripar ur rara samlingen ska visas i Berlin med anledning av 
jubileumsåret för reformationen, Bild Linköping (Linköpings stad) arbetar Mathilda Ahl 
med. Tankar finns på en ”barningång” i kuriosakabinettet. 
Norrköpings bibliotek – Släktforskning och hembygdshylla har ändrat lokalisering i 
bokhallen. 
Mjölby bibliotek – Backspegelföreläsningarna fortsätter, förlängning av barnsatsning 
 
östgötaförfattare 
Östgötaförfattare på Götawebben visades 
 
östergötlands bokmässa 
Äger rum 2 december i Linköping 
 
broar till historien 
Sigrid Oldenburg från Region Blekinge var med och pratade om hur de jobbar med Broar 
till historien. Claes Westling berättade om nuläget för Broar till historien 
 
Norrköpings bokfestival 
Äger rum 19-23 april i Norrköping 
 
Hur arbetar vi vidare med tankegångarna i policydokument för Göta lokalhistoria  
Antogs av Göta styrgrupp 2 december 2016 och har arbetats fram av nätverket för 
lokalhistoria 
 
Nya webben 
Regionbibliotek Östergötland har sedan hösten 2016 en ny webb. Under fliken 

https://www.gotabiblioteken.se/web/ostgota-forfattare
http://ostergotlandsbokmassa.se/
http://broartillhistorien.se/
https://www.nsb.norrkoping.se/web/norrkoping/welcome
http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteken/gota-lokalhistoria/


Götabiblioteken finns en ingång för Göta lokalhistoria. Där finns information för detta 
nätverk. Dessutom ska en ny götawebb upphandlas under året 
 
Besök på Kisa Emigrantmuseum 
Dagen avslutades på Emigrantmuseet i Kisa med fika och visning av utställning 
 
Nästa möte 
Kommer att bli under hösten i omkring slutet av september. Företrädesvis en onsdag. 
RH återkommer till nätverket Göta lokalhistoria om tid och plats 

http://www.cafecolumbia.se/emigrantmuseum.html

