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Lokalhistoriska rum på biblioteken i Östergötland 
 

Övergripande vision för lokalhistoriskt material på folkbiblioteken i 

Östergötland 
 

Alla ska enkelt kunna ta del av lokalhistoriskt material om Östergötland 
 

*Öka delaktigheten för att gemensamt bygga upp vårt östgötska kulturarv 

*Öka kännedomen och användningen av östgötabibliotekens lokalsamlingar 

*ABM – arkiv/bibliotek/museer - ska samverka mera för att tillgängliggöra det 

  lokalhistoriska materialet           

*Våra östgötaförfattare ska göras mer synliga både litterärt och geografiskt 

*Skapa mötesplatser i form av lokalhistoriska rum på biblioteken 

*Tillgängliggöra lokalhistoriskt material på webben 

 

Inledning 

 

Syfte - att möta och stärka intresset för lokalhistoria ute i kommunerna genom att 

samverka i utvecklandet av lokala forskarmiljöer med tillgång även till Internetbaserade 

källor på kommunbiblioteken. 

 

På folkbiblioteken runt om i Östergötland finns lokalhistoriskt material både för utlån 

och som referensmaterial. På länsmuseet finns faktahyllan som innehåller ett 

referensbibliotek. Till det lokalhistoriska materialet är släktforskningsmaterialet starkt 

knutet. Arbetet med de lokalhistoriska rummen ska också ingå i kommunernas arbete 

med biblioteksplaner och kulturarvsplaner. 

 

En referensgrupp bestående av Länsbibliotek Östergötland, Linköpings stadsbibliotek, 

Kulturarv Östergötland, Östergötlands museum och Centrum för lokalhistoria har 

deltagit i arbetet. Under ett möte med referensgruppen i april 2007 diskuterades de 

synpunkter som remissrundan givit. Dessa synpunkter har arbetats in i texten. I övrigt är 

texten uppdaterad 2011-05-23. 
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1. Medie- och bevarandeplan och ansvarsfördelning för lokalhistoriskt material  

         på folkbiblioteken i Östergötland och Östergötlands museum 

 

Ansvar - varje kommun ansvarar för sin del såväl vad det gäller mediebevakning som 

kostnader i samband med förvärv. 

 

Länsbibliotek Östergötland - har ett regionalt uppdrag när det gäller den kompletterande 

medieförsörjningen, inklusive lokalhistoriskt material. Idag handlar det mycket om att 

stödja länslicenser till databaser relevanta inom det lokalhistoriska fältet. 

 

Folkbiblioteken - har ett lokalt uppdrag genom en allsidig lokalhistorisk samling ge 

invånarna en möjlighet att lära känna sin hembygd, dess kulturarv, seder och bruk. 

Biblioteket ska också tillhandahålla relevanta databaser och bevaka den litteraturutgivning 

som handlar om den egna hembygden. Bibliotekens lokalhistoriska miljöer är en 

mötesplats för människor i alla åldrar, i olika livssituationer och från olika kulturer och 

kan därigenom också spela en viktig roll i lokalsamhällets pågående integrationsarbete.  

 

Linköpings stadsbibliotek - i Linköpings stadsbibliotek finns östgötarummet och 

östgötasamlingen med medier, för referens och till utlån, rörande Östergötland i allmänhet 

och Linköping i synnerhet. Här finns också stiftsbibliotekets samlingar av framför allt 

böcker och handskrifter. Innehållet i handskriftssamlingen är av lokalhistoriskt intresse 

genom sin koppling till länet och stiftet.  

I det kommunala uppdraget ingår att bibliotekets forskarmiljö skall utgöra en 

utgångspunkt för samarbete mellan det kommunala biblioteket, länsbiblioteket, 

universitetet och länsmuseet avseende lokalhistoria. 

 

Östergötlands museums forskarrum - Biblioteket är idag ett referensbibliotek. Uppdraget 

är att tillgängliggöra länsmuseets samlingar och vara museets fönster utåt och vara en 

forskarmiljö för arkiv, bibliotek, fotosamlingar m.m. Den framtida planen är att museets 

forskarrum ska fungera tillsammans med lokalhistoriska rum på länets folkbibliotek. 

 

Medier och bevarande:  

Nedanstående mediekategorier bör ingå.  

 

Böcker:  

Varje  kommun i länet bevakar och köper in relevant litteratur för den egna kommunen. 

 

Dagstidningar/tidskrifter:  

Varje kommunbibliotek beslutar själva vilka prenumerationer biblioteket skall 

tillhandahålla vad det gäller lokalpress. Klippsamlingar av tidningsartiklar finns på olika 

håll. När det handlar om att digitalisera kan det vara intressant att framförallt digitalisera 

retrospektivt eftersom dagens och framtidens tidningar digitaliseras. 

På Linköpings stadsbibliotek har skapats ett värdefullt tidningsarkiv av äldre tidningar 

med lokalhistorisk anknytning. Tidningsförteckningen finns utlagd på Linköpings 

stadsbiblioteks hemsida. http://www.linkoping.se/sv/Kultur-fritid/Linkopings-

stadsbibliotek/Lokalhistoria-och-aldre-samlingar/Ostgotasamlingen/ 

http://www.linkoping.se/sv/Kultur-fritid/Linkopings-stadsbibliotek/Lokalhistoria-och-aldre-samlingar/Ostgotasamlingen/
http://www.linkoping.se/sv/Kultur-fritid/Linkopings-stadsbibliotek/Lokalhistoria-och-aldre-samlingar/Ostgotasamlingen/
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Småtryck: 

Bevakas av varje kommunbibliotek. Det kan vara sådant material som inte når den lokala 

bokhandeln. Det kan t.ex. handla om material som ges ut av hembygdsföreningar, kyrkor, 

skolor eller egna diktsamlingar etc. Det kan också handla om att komma överens med 

föreningar och institutioner i kommunen som ger ut trycksaker om hur deras material ska 

bevaras och kunna tillgängliggöras. Det kan handla om att i mappar ämnesvis spara 

material. 

Varje kommun bör sätta sig med representanter i kommunen och diskutera fram ett 

förhållningsätt ifråga om vad det är som ska bevakas och hur det ska bevaras.  

Material som övergår från tryckt till digitalt material, t.ex. församlingsblad kan vara en 

sådan fråga.  

 

Uppsatser:  

Aktörer på regional nivå är Linköpings universitet särskilt Centrum för lokalhistoria. Ett 

ansvar för tillgängliggörandet har Linköping universitetsbibliotek.  

Aktörer på lokal nivå är t.ex. grundskolor och gymnasieskolor i länet. 

 

Digitalt:  

Ett virtuellt östgötabibliotek med en samsöksfunktion gör det möjligt att söka fram 

lokalhistoriskt material. Här är det viktigt att gemensamma sökbegrepp arbetas fram över 

vad som ska publiceras på webben och vem som ansvarar regionalt för vad som ska länkas 

och göras sökbart i samsöksfunktionen. Här är det inte bara bibliotekskataloger som är 

intressanta utan också andra databaser t.ex. arkeologiska rapporter, regionala och 

kommunala planer, utredningar som naturvårdsutredningar, institution och föreningstryck, 

filmer och ljudupptagningar. Verka aktivt för en ökad digitalisering av lokalhistoriskt 

material. Upphandlingen av ett gemensamt biblioteksdatasystem för Biblioteken i 

Östergötland är klar och projektets genomförande har startat. 

 

Databaser: 

Här finns ett antal länsavtal tecknade – Arkiv Digital, Genline, emibas och sockenstatistik.  

Lokalnivå: varje kommun tecknar förutom länsavtal de licenser som passar för den egna 

kommunen t.ex. privata tomtinventeringar i den egna kommunen, SVAR. 

 

Internetresurser: 

På nätet finns olika resurser t.ex. släktforskningsdatabaser, DIS (föreningen för datorhjälp 

i släktforskningen), filmer, foto m.m. 

 

Bilder/fotografier/filmer: 

Kravet är inte att biblioteken primärt ska samla in bilder/fotografier/filmer utan här 

handlar det om att tillgängliggöra det som redan är digitaliserat. Östergötlands museum 

och Kulturarv Östergötland utarbetar en ”lathund” som bl.a. tar upp frågor kring 

tillgänglighet och förvaring (se webben för film). 

 

Musik och ljudinspelningar: 

Östgötaljud är ett nätverk som samarbetar för att vårda, tillgängliggöra och levandegöra 

ljud. Nätverket är en resurs med ett antal olika kontaktpersoner. Verksamhet och 

kontaktpersoner presenteras på Kulturarv Östergötlands webbplats. 

 

http://www.kulturarvostergotland.se/List.aspx?m=336014
http://www.kulturarvostergotland.se/Article.aspx?m=420124&a=420129
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2. Lathund med förslag på hur man kan arbeta med folkbibliotekens  

                  lokalhistoriska rum 

 

Inledning 

 

Lokalhistoriska rum på biblioteken, är ett samarbete mellan Länsbibliotek Östergötland, 

Kulturarv Östergötland, Östergötlands museum och kommunbiblioteken i länet. 

 

Några begrepp: 

 

*Östgötasamlingen är alla östgötakommuners lokalhistoriska samlingar 

*Lokalsamlingen är varje enskilt biblioteks lokalhistoriska samlingar 

*Östgötarummet kallas referenssamlingen med lokalhistorisk litteratur vid Linköpings             

stadsbibliotek 

*Lokalhistoriskt material handlar om material som berör och speglar den egna hembygden. 

Om det uppstår osäkerhet om vilket material som ska betraktas som lokalhistoriskt kan olika 

regionala aktörer vara stödjande. Här finns Länsbibliotek Östergötland, Kulturarv 

Östergötland, Östergötlands museum och ÖLFA som bevakar lokalhistoriska arkiv runt om i 

länet. Också Linköpings stadsbibliotek med Stiftsbiblioteket är en resurs liksom det regionala 

nätverket. 

 

Ett forum för samarbete - folkbibliotekens regionala lokalhistoriska nätverk sammankallas av 

länsbibliotekets kontaktperson. I nätverket ingår dessutom repr. från Kulturarv Östergötland/ 

Östergötlands museum och ansvarig för faktahyllan, Landsarkivet i Vadstena samt 

folkbibliotekens kontaktpersoner. Nätverket utgör en gemensam kompetens. 

 

Kontaktperson - varje huvudbibliotek har en kontaktperson på det egna biblioteket. Uppgiften 

för den personen är frågor som rör lokalhistoriskt material. Kontaktpersonen ingår i 

folkbibliotekens regionala lokalhistoriska nätverk dit också biblioteksfilialerna räknas. 

 

Länsbibliotek Östergötland - sammankallande för regionala lokalhistoriska nätverk 

Kulturarv Östergötland – plattform för kulturarvsarbetet i länet 

Östergötlands museum - samarbetspartner för regionala lokalhistoriska nätverk 

ÖLFA - folkbiblioteken kan kontakta Östergötlands arkivförbund när arkivmaterial erbjuds 

biblioteket 

 

Lathundens syfte – är att ge praktiska förslag på hur man kan arbeta i lokalhistoriska rum. 

Ansvarsfördelningen  för lokalhistoriskt material återfinns i dokumentet Medie- och 

bevarandeplan och ansvarsfördelning för lokalhistoriskt material på folkbiblioteken i 

Östergötland och Östergötlands museum s. 2. 

 

När lokalhistoriskt material erbjuds biblioteket (se medie- och ansvarsplan om det är t.ex. film 

etc.)  

 1. om det är arkivmaterial försök fastställa värdet och  lämplig     

         placering av materialet 

2. kontakta ÖLFA för råd när det gäller arkivmaterial. 

         ÖLFA har överblicken över de enskilda arkiven i länet                        

3. kontakta lokalt arkiv för råd, t.ex. förening/kommunarkiv 
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Vad ska bevakas, köpas in, sparas och gallras - varje kommunbibliotek ansvarar själv för 

bevakning, inköp och ev. gallring av lokalhistoriskt material. Finns en lokalhistorisk 

anmärkning i katalogposten sker ev. gallring först efter avstämning med kontaktperson för det 

lokalhistoriska materialet. Biblioteket kan etablera ett samarbete med den lokala bokhandlaren 

för att underlätta bevakningen av lokalhistoriskt material. 

 

Ämnesord vid katalogisering - Östergötland-kommun-socken-ort-by-gård-personnamn. Dessa 

sju ämnesord är minsta gemensamma standard. Utöver dessa läggs andra relevanta ämnesord 

och geografiska begrepp in efter eget val. Vid registrering av östgötaljud och östgötafilm har 

blanketter utarbetats. 

 

Dynamiska länkar - genom att skapa dynamiska länkar kan det lokalhistoriska materialet 

öppnas och göras mer tillgängligt på nätet. 

 

Lokalhistoriska arkiv - tillgängliggörs via nätet t.ex. via länkar på Kulturarv Östergötland. 

www.kulturarvostergotland.se 

 

Lån av referenslitteratur - varje bibliotek skapar säkra rutiner för att möjliggöra inlån, 

förvaring och läsning av andra biblioteks referenslitteratur. Långivande bibliotek avgör vad 

som lånas ut till annat bibliotek. 

 

Transporter – lokalhistoriskt material skickas i normalfallet med bibliotekens gemensamma 

transportsystem. 

 

Demotek - flera bibliotek har demoteks–hyllor där unga får möjlighet att visa upp sitt 

skapande. Det kan handla om musik, poesi, noveller, texter, foto m.m. Varje bibliotek avgör 

vad som ska tas med i det egna lokalhistoriska rummet. 

 

Lokalhistoriska bilder/fotografier/filmer - Östergötlands museum och Kulturarv Östergötland 

utarbetar en ”lathund” som bl.a. tar upp frågor kring tillgänglighet och förvaring. 

 

Utställningar - genom att utställningsyta upplåts i biblioteket/lokalhistoriska rummet kan 

egna eller andras utställningar visas. Ett projekt pågår med lokalhistoriska utställningar 

framtagna i samarbete med länsmuseet. 

 

Laborations miljö - till varje lokalhistoriskt rum bör åtminstone 1 st internetuppkopplad dator 

finnas. Tillgång till skanner, cd-brännare är också önskvärt. På mindre bibliotek kan 

kopplingen studieplats/forskningsplats/lokalt faktarum vara befogad. 

 

Marknadsföring - kan t.ex. ske via den egna hemsidan samt genom tryckt gemensam 

informationsbroschyr där länets samtliga lokalhistoriska rum presenteras. 

 

 

 

 

 

 

 

www.kulturarvostergotland.se
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3. Handlingsplan för hur länsmuseets samlingar kan lyftas fram i de lokalhistoriska 

          rummen på folkbiblioteken i Östergötland 
 

Inledning 

 

Sedan tidigare har länsmuseet depositionsverksamhet på olika platser. Det rör sig om såväl 

tavlor, annan konst som föremål. Tanken är nu att också folkbiblioteken i länet mer än 

tidigare ska kunna ta del av denna utställningsverksamhet. Det är ett samarbete som pågår och 

brukar kallas lokalhistoriska utställningar på biblioteken. Montrar produceras för samtliga 

kommuner i länet. 

 

Vad innebär verksamheten - det innebär att länsmuseets utställningsverksamhet också ska 

knytas till de lokalhistoriska rummen på folkbiblioteken i Östergötland. 

 

Hur komma igång - frågan om innehåll och planering av utställningsverksamheten tas upp på 

de nätverksträffar som nätverket för lokalhistoria bedriver. 

 

Kontaktpersoner – finns på folkbiblioteken, Länsbibliotek Östergötland och Kulturarv 

Östergötland. De personer som ingår i nätverket för lokalhistoria är kontaktperson. Ansvarig 

för faktahyllan är Östergötlands museums kontaktperson. 

 

Länsmuseets samlingar - Målet är att museets samlingar ska fungera tillsammans med 

lokalhistoriska rum på länets bibliotek. 

 

Hur gå tillväga - planering av innehåll och upplägg görs tillsammans av bibliotekens 

kontaktpersoner och ansvarig kontaktperson för faktahyllan. Nätverksträffarna för 

lokalhistoria är ett lämpligt forum att ta upp frågor som rör länsmuseets 

utställningsverksamhet i de lokalhistoriska rummen på biblioteken. 

 

Att tänka på - utställningsytan på biblioteken, ansvarsfrågan, fördelning av kostnader, 

tillgängliggörande av museets digitaliserade samlingar, tidsplanering, stöldrisk, säkerhet etc. 
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4. En plan för samarbetet mellan Kulturarv Östergötland och folkbiblioteken när det 

       gäller lokalhistoriska rum 
 

Inledning 

 

Lokalhistoriska rum på bibliotek är ett samarbetsprojekt mellan Länsbibliotek Östergötland, 

Kulturarv Östergötland och kommunbiblioteken i Östergötland. 

 

Nätverkets syfte är att aktivt driva utveckling med de lokalhistoriska rummen - En 

kontaktperson från varje folkbibliotek, en kontaktperson från länsbiblioteket och en 

kontaktperson från Kulturarv Östergötland/Östergötlands museum ska vara utsedd. 

Landsarkivet i Vadstena ingår också i nätverket som träffas ca 2 ggr/år. Sammankallande är 

Länsbibliotek Östergötland. Vid nätverksträffarna sker gemensam kompetensutveckling om 

resurserna på Kulturarv Östergötland. 

 

Kulturarv Östergötlands syfte är att -*fungera som en portal ut mot historiska miljöer, aktörer 

och material för forskare, skola och en intresserad allmänhet *verka för standardisering, 

överförbarhet och kvalitet på kulturhistoriskt material *vara pådrivande i bevarandet av det 

östgötska kulturarvet *sprida kännedom om och känsla för länets kulturhistoria. 

 

Lokalhistoriska rum - att möta och stärka intresset för lokalhistoria ute i kommunerna genom 

att samverka i utvecklandet av lokala forskarmiljöer med tillgång även till internetbaserade 

källor på kommunbiblioteken. 

 

Uppbyggnad forskarmiljöer -lokala forskarmiljöer byggs upp som medger tillgång till 

elektroniska resurser på biblioteken, helst i anslutning till lokalsamlingen. Här är 

släktforskning och utställningar ett viktigt inslag. 

 

Elektroniska resurser - det lokalhistoriska rummet kompletteras med internetdatorer, 

program, cd-romdatabaser och informationsmaterial. 

 

Utbildning på hemmaplan - visning/utbildning av internetresurser och cd-romdatabaser för 

bibliotekspersonalen på det egna biblioteket. 

 

Länkning - länkning till Kulturarv Östergötland från bibliotekens hemsidor. 

 

Länsmuseet på biblioteket - bibliotekslokalen ska även kunna användas till lokala 

utställningar, visningar, föredrag etc. (se s. 6 handlingsplan för hur länsmuseets samlingar kan 

lyftas fram på folkbiblioteken). 

 

Marknadsföring - gemensam broschyr framställs där bibliotekens forskarrum i Östergötland 

presenteras. 

 

Invigning för allmänheten - invigning för allmänheten av det ”nya” lokalhistoriska rummet 

som utvidgats med forskarmöjligheter och ” länsmuseet på biblioteket”. 

 


