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Deltagare: Rolf Holm/Länsbibliotek Östergötland, Tova Sylvan/Kulturarv Östergötland, 
Anette Karlsson/Finspångs bibliotek, Åsa Andersson/Vadstena bibliotek, Elisabet 
Saxholm/Ydre bibliotek, Elisabeth Strömberg/Länsbibliotek Östergötland, Eva Nilsson 
Sjöquist/Linköpings bibliotek, Gunilla Christensen/Ödeshögs bibliotek, Kathrin 
Johansson/Åtvidabergs bibliotek, Lena Lindgren/Östergötlands museum, Magnus 
Grehn/Tranås bibliotek, Malin Forsling Parborg/Länsbibliotek Östergötland, Maria 
Nilsson/Rimforsa bibliotek, Marianne Lindberg/Norrköpings bibliotek 
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Tranås 
 

 
Magnus Grehn hälsade nätverket välkommen till Tranås 
bibliotek 
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Förstudie – 
lokalhistoria på 
bibliotek i 
Östergötland 
 

 
Malin Forsling Parborg som fått uppdraget att göra en 
förstudie lokalhistoria på bibliotek i Östergötland 
presenterade arbetet med förstudien. Medel för denna 
förstudie  kommer från Regionförbundet Östsam. 
 
Förstudiens syfte var att identifiera 
utvecklingsmöjligheter för de lokalhistoriska 
samlingarna via digital teknik på biblioteken i 
Östergötland. Detta för att öka kunskapen om och 
tillgängligheten till kulturhistoriskt material för barn och 
unga via läslust. 
 
Förstudien mynnade ut i förslag till projekt (7st) som 
ska arbetas vidare med. Hela förstudien finns också 
utlagd på länsbibliotekets webb. 
 
Den fortsatta gången i arbetet är en diskussion på 
länsbiblioteket, att förstudien presenteras på 
Kulturarvsdagen i Norrköping 8 maj, att den mindre 
grupp som träffades 23 september diskuterar förstudien, 
att förstudien åter tas upp under hösten 2014 i nätverket 
för lokalhistoria på bibliotek och att man under den 
träffen kommer överens om vilken inriktning man ska 
gå vidare med. 
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Förstudie - 
Teknikbaserad 
skattjakt 
 

 
Lena Lundgren, Östergötlands museum, presenterade 
förstudien där syftet är att undersöka möjligheten att 
använda befintliga berättelser, verkliga platser, samt 
modern teknik för att locka barnfamiljer till läsande, 
letande, rörelse och umgänge på riktigt, irl. 
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Visning av 
biblioteket 

 
Magnus Grehn visade Tranås bibliotek 
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Pälshistoriska 
museet 
 

 
Nätverket för lokalhistoria på bibliotek fick en guidad 
och uppskattat visning av pälshistoriska avd. 
Eriksbergsmuseum 
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Nästa möte 
 

 
Plats: Finspångs nya bibliotek 
Tid: början av hösten – tid meddelas längre fram 
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Övrigt 
 

 
Tova Sylvan, Östergötlands museum avtackades. Tova 
kommer att arbeta med andra arbetsuppgifter på 
Östergötlands museum och ersätts av Anja 
Praesto/Kulturarv Östergötland 
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