
  

     2013-12-03 
 
Anteckningar lokalhistoria 13 november 2013 - Åtvidaberg 
 
Deltagare: Rolf Holm/Länsbibliotek Östergötland, Tova Sylvan/Kulturarv Östergötland, 
Anette Karlsson/Finspångs bibliotek, Åsa Andersson/Vadstena bibliotek, Elisabeth 
Strömberg/Länsbibliotek Östergötland, Kathrin Johansson/Åtvidabergs bibliotek, Magnus 
Gren/Tranås bibliotek, Maria Hultberg/Valdemarsviks bibliotek (anmält förhinder) 
 
    
PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Initialer 
Anteckningar   RH 
 
Förstudie 
lokalhistoria 

 
Bakgrund: Identifiera framtida utvecklingsprojekt inom 
lokalhistoria och kulturarv på bibliotek. Tonvikt på 
digitalisering som ska leda till att Götabibliotekens 
lokalhistoriska miljöer blir än mer attraktiva för 
medborgarna. 
 
En mindre grupp träffades 23 september och diskuterade 
frågan. Gruppen kom fram till att en förstudie vore en 
början. Avsikten är att förstudien ska leda fram till en 
projektansökan. 
 
Deltagarna under dagens möte ställde sig positiva till 
detta och såg gärna att en förstudie görs i början av 
2014. RH undersöker finansiering av en förstudie på 
fyra veckor.  
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Info från 
deltagarna 
 

 
Tranås: info om kulturutbytet och punk i Tranås. 
 
Punk i Tranås ska bli en utställning på Tranås 
stadsbibliotek i vår och senare i sommar eller höst bli 
det en större utställning på Jönköpings länsmuseum med 
punk i hela länet. 
 
Folkrörelsearkivet i Jönköping är med och 
dokumenterar och samlar in berättelser, foton, affischer, 
flyers etc. och en del av materialet kommer att användas 
i utställningen. Även Jönköpings länsmuseum och 
biblioteket kommer att vara med. Vi har träffats två 
gånger och det ska bli några gånger till som 
studieförbundsgrupp för att samla in material. En 
hemsida med foton, musik, info etc. kommer att skapas 
och band kommer att spela.  
 
Lars Östavall från folkrörelsearkivet och Patrik 
Johansson som är fotograf och uppväxt i Tranås är 
initiativtagare till projektet som de började med som idé 
redan 1999, men först nu blir det av. 
Östvall har även dokumenterat och haft utställningar 
om: Jazz, progg, pop och hårdrock. 
 

 
Alla 
 



  

Kulturutbyte med Irland och Wales. 
I somras var några svenska, irländska och walesiska 
konstnärer i Tranås i en månad i ett utbytesprojekt. De 
hade några workshops på biblioteket, utställningar och 
föreläsningar. De blev bl.a. inspirerade av Tranås 
förflutna som pälsstad. 
 
Nästa år ska det utökas med två veckor med 
litteraturinriktning och en månad med konst. Det 
kommer att bli workshops, föreläsningar, uppläsningar 
och massor av annat i Tranås och på biblioteket. Vi vill 
ha med lokala Teater Jarmo och Tidskriften Populär 
poesi med sin chefsredaktör boende i Tranås. 
http://www.kultivera.nu/ 
https://textilesketches.wordpress.com/tag/kultivera/ 
 
Vadstena: har börjat med ”meröppet” det innebär mer 
öppet också för släktforskarna. 

 
Finspång: arbete pågår med det nya biblioteket. 
Lokalhistoria kommer att placeras ute i biblioteket. 
 
Åtvidaberg: 2013 pågår 600 års jubileum. Flera 
lokalhistoriska böcker har publicerats. 
 
Kulturarv Östergötland/Östergötlands museum: de som 
önskar annat innehåll i de lokalhistoriska montrarna 
kontaktar Tova Sylvan. Info om Kulturarvsdagen 28 
november. 
  

Eftermiddag   
 
Brukskultur 
Åtvidaberg 
 

 
Roy Andersson, Brukskultur Åtvidaberg visade gruppen 
arkiv och museum. 
http://brukskultur.atvidaberg.se/ 
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Nästa möte 
 

 
Preliminärt i Tranås. Tid meddelas längre fram 
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