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Lokalhistoria – nätverksträff anteckningar 14 november 2012   

Deltagare: Åsa Andersson/Vadstena bibliotek, Helena Bengtsson/Mjölby bibliotek, Gunilla 
Christensen/Ödeshögs bibliotek, Sofia Fälth/Kisa bibliotek, Magnus Grehn/Tranås bibliotek, 
Rolf Holm/Länsbibliotek Östergötland (antecknade), Maria Hultsberg/Valdemarsviks 
bibliotek, Kathrin Johansson/Åtvidabergs bibliotek, Annette Karlsson/Finspångs bibliotek, 
Marianne Lindberg/Norrköpings bibliotek, Eva Nilsson Sjöquist/Linköpings bibliotek, 
Elisabeth Saxholm/Ydre bibliotek, Liselott Sebring/Kinda bibliotek, Elisabeth 
Strömberg/Länsbibliotek Östergötland, Tova Sylvan/Östergötlands museum Kulturarv 
Östergötland 
 
Tova Sylvan – Om Kulturarv Östergötland vad planeras? 
Tova Sylva hälsade gruppen välkommen och berättade något om vad som är på gång. Ett bra 
sätt att kontinuerligt ta del av aktuella händelser är via nyhetsbrevet på Kulturarv 
Östergötlands hemsida: 
http://www.kulturarvostergotland.se/ 
 
På gång inom lokalhistoria på våra bibliotek  
Några nedslag – Tranås planerar utställning om Nils Fritiof Nilsson Piraten, Ödeshög – Ellen 
Key hörna planeras på biblioteket, jobbar mycket med torpinventering, Ydre - har nyligen fått 
utställningsmonter, Norrköping - arbetar med att göra det lokalhistoriska materialet som finns 
i det stora klipparkivet sökbart i BOOKIT. Scannar in innehållsförteckningar. Man 
använderintertext/indexeringsprogram. Upphört med att klippa. Ett team på 5 personer arbetar 
med lokalhistoria,  Finspång – planerar föreläsningar i samarbete med hembygdsföreningar, 
nytt bibliotek på gång 2014? Kinda – arbetar med guidning, teater, Kisa i backspegeln, 
Kindabild, Amerikavecka, Valdemarsvik – det stora är flytten till nya lokaler, lokalhistoriska 
föreläsningar, Mjölby – i backspegel föreläsningar, arbetar med medieplan, Linköping – 
arbetar med digitaliseringsprojektet Linköping genom tiderna, Åtvidaberg - samarbetar 
mycket med Brukskultur, 2014 firar Åtvidaberg 600 årsjubileum  

Utvärdering av samarbetet med lokalhistoriska utställningar på biblioteken. Hur 
arbetar vi vidare? 
Samtliga bibliotek, utom Linköping och Norrköpings bibliotek, har nu tillsamman med 
Kulturarv Östergötland arbetat fram utställningar som är placerade på respektive bibliotek. 
Biblioteken i Östergötland önskar tillsammans med Kulturarv Östergötland fortsätta att 
utveckla det samarbetet. 

Visning av museet med fokus på lokalhistoria 
Tova Sylvan tog med sig gruppen ned i magasinet. Där förevisade en del av de många föremål 
som finns. Uppskattat. 
 
Nästa möte 
Våren 2013 i Valdemarsvik alt Åtvidaberg 
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