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Klippsamlingar – en sammanställning – diskussion vid nätverksmötet i  

Vadstena 22 mars 

 

Boxholm – uppgift saknas 

Finspång  

Kinda – uppgift saknas 

Linköping 

Mjölby  

Motala– uppgift saknas 

Norrköping 

Söderköping – uppgift saknas  

Vadstena  

Valdemarsvik 

Ydre 

Åtvidaberg 

Ödeshög 

Östergötlands museum 

 

Finspångs bibliotek: 

Eric Larsons klippsamling består av ca 170 klippböcker med klipp från 1800-talets slut till 

1950-talet. Samlingen består till ca ¾ av klipp om Finspångs kommun och ¼ har mer 

nationell eller internationell karaktär, framför allt är det klipp från Östergötlands Folkblad och 

Östergötlands Dagblad. Register till delar av samlingen finns.  

 

Det finns också en artikelavskriftsamling, där Eric Larson har skrivit av tidningsartiklar och 

notiser om Finspång och som finns samlade i 126 mindre kollegieblock. Innehållet sträcker 

sig från andra hälften av 1700-talet fram till 1930-talet. 

 

Från Gränges har biblioteket fått en klippsamling på 70 pärmar. Här finns klipp med 

anknytning till Finspång från 18 november 1946 till 28 februari 1974. Det är framför allt klipp 

från Norrköpings Tidningar/Östergötlands Dagblad och Folkbladet Östgöten/Östergötlands 

Folkblad. 

 

Linköpings stadsbibliotek/Stiftsbiblioteket: 

Övralidsklipp 

1887 – löpande 

100 pärmar (i nuläget) 

Klipp med anknytning till Verner von Heidenstam. Finns ytterligare några volymer bl.a. 

Hernmarcks klippböcker (4 st). Nya klipp tillkommer löpande. 

 

Biblioteken i Östergötland 

Ca 1956 – 2002, tonvikt på 60- och 70-talen 

47 volymer 



Klipp med anknytning till biblioteken i följande kommuner: Boxholm, Finspång, Kinda, Kisa, 

Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Åtvidaberg, 

Ödeshög, Österbymo. Även en volym om länsbokbussen som rullade 1964-1971. 

 

Bengt Lundbergs klippsamling 

1944 – 2001 

39 volymer 

Klipp av Bengt Lundbergs egna artiklar, flertalet med anknytning till Östergötland och 

östgötskt kulturliv – teater, konst, musik, litteratur, arkitektur etc.  

 

Kågén, Elis (1839-1984) 

8 volymer 

1984:3 – hembygdsarkiv med biografica, manus, föredrag etc. om Tranås med omnejd och 

som innehåller en större mängd tidningsklipp. 

 

Stylin, Olov (1888-1948) 

1998:4 – arkiv innehållande större delen av arkitekt Olov Stylins östgötasamling. I arkivet 

ingår en stor mängd klipp. 

 

Bokrecensioner 

75 papplådor med A5 kuvert 

1946 – 1961 

Klipp med recensioner av både svenska och utländska författares verk. 

 

BK Kenty 

1942 – 1961 

16 volymer 

 

Sigvard Davidsson 

1942 – 2003 

21 volymer 

Privat samling av klipp om allt möjligt med tonvikt på händelser i hembygden dvs. Norsholm, 

Skärblacka och Västervik. 

 

Småskoleseminariet och linköpingsbor 

1899 – 1940 

1 volym 

Klipp med anknytning till småskoleseminariet i Linköping och av biografiska notiser över 

linköpingsbor. 

 

Östergötlands idrottsförbund 

1897 – 1977 

14 volymer 

 

Listan över klippsamlingar i stiftsbiblioteket upptar de större samlingarna. Utöver dessa så 

innehåller personarkiven ofta klipp med anknytning till arkivbildaren så det finns ytterligare 

klipp i stiftsbibliotekets samlingar som inte är med i förteckningen. 

 

 



Mjölby: 

Greta Wahlgrens arkiv. 

Greta Wahlgrens arkiv köptes av Mjölby kommun 1967 till kostnaden av 

8000 kr och materialet överlämnades 1968. 

Arkivet består av en krönika /historik bestående av 12 album med bilder och egenskrivna 

berättelser och texter om Mjölby. Det finns även en klippsamling i 23 stora boxar. 

Tidningsurklippen är i första hand ordande efter ämnesområde, skola, järnvägen, kyrkan,  

Mjölby stad osv. 

Tiden de omfattar är från tidigt 20-tal eller ännu tidigare och tom 1965.  

 

Av de 12 albumen (krönikan) har kopior gjorts och bundits in i tre band som finns som 

referens på Östgötahyllan. En bokbindare (Jeans Lantz) har till uppgift att binda in ytterligare 

tre band av de 12 albumen som då skulle kunna bli utlåningsexemplar. Dessa har biblioteket 

ännu ej fått från bokbindaren.  

Originalhandlingarna förvaras idag i bibliotekets kassa-valv.  

Tidningarna hon klippte ur var Mjölby tidning (1949-1956), Östgöta Correspondenten, 

Östgöten, Östgöta-Tidningen och eventuellt från Mjölby Nyheter och Mjölby tidning (1925-

1932) Greta Wahlgren föddes i Mjölby 1893, dotter till köpmannen Axel Wahlgren och hans 

hustru Augusta född Lundberg. Greta var ogift och kom att bo hela sitt liv i Mjölby.  

Greta var intendent på Hembygdsföreningen och avled 1978. 

 

Bibliotekets tankar kring detta är att materialet bör förvaras i kommun-arkivet och 

digitaliseras när möjlighet ges. Arkivet förvarar och biblioteket tillgängliggör. 

 

Norrköpings stadsbibliotek: 

Norrköpings Stadsbibliotek har cirka 600 pärmar med tidningsklipp. Klippen kan vara från 

30-talet och framåt men huvudsakligen från 80-tal till nutid. Det har klippts i mycket 

varierande utsträckning under åren. Pärmarna är uppdelade ämnesmässigt och finns sökbara i 

katalogen med lokala ämnesord. I många pärmar sitter också en innehållsförteckning över 

artiklar och/eller ämnen.  Varje enskild artikel finns alltså inte registrerad i katalogen utan 

endast i pärmarna. Biblioteket klipper fortfarande. 

 

Äldre tidningsartiklar från 40-,50- och 60-talen finns också inbundna kronologiskt samt 

ämnesmässigt. Cirka 35 volymer. 

 

Utöver den stora sviten av pärmar finns specialsviter av Lasse Södergrens artiklar Stolta Stad 

från Norrköpings Tidningar och Jan Nordströms Återblickar från Folkbladet, flera samlingar 

av skänkta klipp från enskilda personer och föreningar. Det finns också pärmar med 

fotografier (kopior), av kända fotografer som Wilhelm Wiberg och Gustaf  Lidberg, olika 

vykortssamlingar och andra bildsamlingar. Tillsammans cirka 70 pärmar.  

 

Hela denna samling på öppen hylla i Norrköpingsrummet upptar knappt 90 hyllmeter. 

 

Östra Husby bibliotek har klippsamlingar från 20-talet till 70-talet rörande Vikbolandet. Även 

Skärblacka bibliotek har en klippsamling.  

 

Vadstena: 
Vadstenas klippböcker ser ut så här: 

14 st "pärmar" åren 1950-1968 (med luckor) 



Inget klipps klipper inget tyvärr. 

 

Valdemarsvik: 
1 st pärm med kopior (och en del urklipp) på artiklar som mestadels rör biblioteket i  

 

Lista/förteckning över ”klippsamlingar”; 

”Valdemarsviks bokbuss´ framtid är i farozonen” (Delprogram 461) NT 1992-09-04 

”Tips: Sälj inte, hyr ut bussen” NT 1992-09— 

”Vem lägger energi på att skapa gröna jobb?” Länstidningen, Östergötland 1996:22 

”Byggprogram saknas, massor av tomma lägenheter i Valdemarsvik”, NT 1996-01-09 

”Valdemarsviksborna och framtiden? Omvärldsanalys ska fånga stämningarna hos invånarna”  

NT 1996-02-14 

”EU-pengar till vandringsleder” NT 1996-02-14 

”Mycket radon i Valdemarsviks vatten” NT 1995-11-18 

”Universum och nya öppettider” NT 1995-09-26 

”Europakontor i Valdemarsvik” NT 1995-11-23 

”Lena Ek länets första kvinnliga centerbas” NT 1996-04-01 

”Skolbänkar och sängar till Roja” NT 1996-08-14 

”Valdemarsviks befolknning minskar” (samma dag) 

”Behovet av nya lokaler ökar” NT 1996-08-16 

”Kommunen får kulturbesök” NT 1996-08-27 

”Grönt ljus för cykelled. Ja till teaterföreningen.” NT 1996-09-05 

”Flera tjänster i barnomsorgen”. NT 1996-09-04 

Debatt ” Ingen överkörd i bergtäktärende” NT 1996-11-09 

”EU-miljoner ger nya jobb” NT 1996-11-09 

”Ökad livskvalité sparar pengar” NT 1996-11-09 

”Centrumhuset måste finansieras, ska Valdemarsvik låna pengar?” NT 1996-09-18 

”Omstridd finansiering” NT 1996-09-25 

”Valdemarsvik pilotkommun med elektronisk handel” NT 1996-10-01 

”Dartfest i Gusum”  NT (samma dag) 

”Fler elever går klart gymnasiet” NT 1996-10-08 

”Carita Andersson går mot strömmen” NT 1996-10-08 

”Mindre pengar till vägar och hus” NT 1996-11-06 

”Vi kan bli effektivare” NT samma dag 

”Kommission med visioner” NT 1996-12-06 

”Hyresklart för 800 lägheter” NT samma dag 

” Den lilla herrgården med den stora historien” NT 1996-11-12 

”Den sanna sagan om en bro” NT 1996-12-16 

” Brister i datasäkerheten” NT 1997-01-13 

”Ersätts rektorn?” och verktygsstöld i Gusum” NT 1997-02-06 

”Nedläggning hotar musikkår” NT 1997-02-06 

”IT_kommun som inte har egen hemsida” NT 1997-02-07 

”Mer pengar till centrumhuset” NT 1997-02-26 

”Till allas tjänst; EU-byrån i Valdemarsvik NT 1997-03-07 

”Invigning av IT-center” NT 1997-03-07 

”Här tar man egna initiativ” NT 1997-03-19 

”Bevisligen gott vatten i Viken” NT 1997-03-22 

”Vattenpriset kan ge nya jobb” NT 1997-03-24 

”Cadabra roade i Valdemarsvik” NT 1997-05-21 

”Konsum ratar Centrumhuset” NT 1997-05-21 



”Ostkusen har fått en egen Hurtigrutt” NT 1997-05-21 

”Konstrundor en idé som blev succé” NT ??05-21 

 

Ydre kommunbibliotek: 

Tranås tidning/Smålandstidningen  1963 – 2008  Ydresidan 

(kan finnas luckor: det är servicehuset Solängen som klippt en del, ALU har klippt en del. Det 

mesta fram till mitten av 80-talet härrör ur lokalreportern Bertil Jonssons klippsamling. 

Biblioteket har aldrig själva klippt eller ordnat upp klippen) 

 

Tranås-Posten  1970-80- ca 1990  Ydresidan 

 (sannolikt luckor. Materialet ordnat av ALU) 

 

Iriz och Arne Adolfssons, lokalreportrar, klippsamling. 

Uppdelat på pärmarna 

Torpa 1-5 

Ydre 1-2 

Sund 

Asby 

 

Åtvidaberg: 
Inga klippsamlingar på Åtvidabergs bibliotek. Lämnat för några år sedan vidare till 

Brukskultur Åtvidaberg. 

 

Ödeshög: 
Ödeshög klipper själva och har artiklar från 1972 (framför allt corren men även ur 

Östgötatidning och Länstidningen).  

Folkungen (lokal tidning) de år de gavs ut.  

Nyhetsblad från socknarna.  

Hugo Brolins samlingar = artiklar 1930-1970-tal (Östgötabladet)  

Östergötlands museum: 
Vi har klippt i tidningar för det topografiska arkivet åtminstone sedan 1920-talet. Materialet 

ligger sorterat på socknar och städer och orter/ämnen inom dem. 

Dessutom klipps om museets, inkl Lövstad, samlingar, byggnader, utställningar och annan 

verksamhet.  

 

Rena klippsamlingar i de enskilda arkiven: ( namnen på de enskilda arkiven här, numren 

skriver jag ej)  

Gyllenhammar , O.   Om Linköping, Östergötland m m 

Knut Curman Om julseder, bondetåget 1914, den påstådda kungadottern Helga de la Brasch 

m m  

Carl Leonard   Linköping m m  

Carl Rylander  Om konst, trädgårdsväsen m m ( var recensent och skrev i  i Corren bl a) 

Iris Anderson Om Östergötland, folkminnen m m 

Ljungsbro, okänd givare, om samhället Ljungsbro 

Siri Blomberg   Om Linköping 

Salomonssons, Martin och Birger  Om Linköping och övriga Östergötland m m 

Mathilda Lönnberg, författarinna,  hennes  ”följetänger” i tidningar  

Inga-Britt Solvestad  Om Hannäs socken, modern tid 

Gösta Öhman Om idrott i Östergötland 



 

 

Dessutom ingår tidningsklipp som del i åtskilliga andra samlingar, t  ex  ” Onkel Adam” Carl 

Anton Wetterberg, Didrik von Essen, ( fotograf) Sven Lyra, Ivan Ekedahl,(konstnär)  Paul 

Engdahl, ( konstnär)  Axel Karlsson, ( handlare i Linköping)  Uppskattningsvis kanske  i ett 

trettiotal olika arkiv.  

 

--- 


