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Deltagare: Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland, Anders Åklint/Norrköpings bibliotek, 

Anette Karlsson/Finspångs bibliotek, Åsa Andersson/Vadstena bibliotek, Claes 

Westling/Landsarkivet i Vadstena, Johan Hagesund/DIBB förlag, Lena 

Lindgren/Östergötlands museum, Magnus Grehn/Tranås bibliotek, Maria 

Hultsberg/Valdemarsviks bibliotek, Matilda Ahl/Stiftsbiblioteket Linköping&Bild Linköping, 

Ola Gustavsson/Norrköpings bibliotek, (anmält förhinder: Anna Lagerström/Linköpings 

bibliotek, Anne-Sofie Brax/Ödeshögs bibliotek, Birgitta Hellman Magnusson/Motala 

bibliotek) 

    

PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

Initialer 

Anteckningar   RH 

 

Databaser 

 

 

Bibliotekens databaser inom släktforskning/kulturarv 

diskuterades. Samtliga bibliotek plus ett antal filialer har 

Arkiv Digital. Länsabonnemang är tecknat.  Dessutom 

har samtliga bibliotek SVAR som sedan några år är 

gratis. Norrköpings stadsbibliotek delade ut en 

förteckning över sökbara databaser vid forskning på 

Norrköpings stadsbibliotek (bilaga1)  

 

 

RH 

 

Utredning 

revidering- 

arbetsgrupp 

 

 

2006/2007 gjorde en utredning av lokalhistoriska rum 

på bibliotek. Utredningen är senast reviderad april 2012 

och behöver idag uppdateras. Den består av fyra delar: 

1. Medie- och bevarandeplan och ansvarsfördelning för 

lokalhistoriskt material på biblioteket i Östergötland och 

Östergötlands museum 2. Lathund med förslag på hur 

man kan arbeta med folkbibliotekens lokalhistoriska 

rum 3. Handlingsplan för hur länsmuseets samlingar kan 

lyftas fram i de lokalhistoriska rummen på 

folkbiblioteken i Östergötland 4. En plan för samarbetet 

mellan Kulturarv Östergötland och folkbiblioteken när 

det gäller lokalhistoriska rum 

 

En mindre grupp fick av nätverket i uppdrag att se över 

den reviderade texten och lämna förslag på förändringar. 

Gruppen består av: 

Rolf Holm/Regionbiblioteket (sammankallande) 

Anders Åklint/Norrköpings bibliotek (Ola Gustavsson) 

Anette Karlsson/Finspångs bibliotek, 

Magnus Grehn/Tranås bibliotek 

Lena Lindgren/Östergötlands museum 

Claes Westling/Landsarkivet i Vadstena 

 

Upplägg: 

Rolf kallar via doodle in till möte april/maj 

Inför första mötet efterfrågas synpunkter från nätverket 

Text och innehåll bearbetas för att läggas fram till 

diskussion vid nästa nätverksträff i höst 

Därefter tas utredningen upp på ett Göta styrgruppsmöte 

 

RH 



   
 

under hösten 2016 

Länk till utredning: 

http://regionbibliotekostergotland.se/tjanster/kategori/lo

kalhistoria-pa-biblioteket/utredning 

 

 

Östgötaförfattare 

På webben 

 

 

http://www.gotabiblioteken.se/web/gotabiblioteken 

är Götabiblioteken gemensamma webb och en viktig del 

där är Östgötaförfattare och Östgötalitteratur. Kulturplan 

för Östergötland 2016-2019 lyfter fram vikten av att 

arbeta med författare som bor och verkar i Östergötland. 

I det perspektivet ska Östgötaförfattare på webben ses. 

Kulturarvsfrågor är ett av de prioriterade områdena i 

Kulturplanen. En tanke som lyftes fram var den att på 

den regionala webben tydligare lyfta fram de lokala 

författare som medverkar under Östergötlands bokmässa 

 

 

RH 

 

Östergötlands 

bokmässa 

 

 

Johan Hagesund berättade om planeringen inför 

Östergötlands bokmässa 2016. Mässa kommer att ligga 

senare än tidigare år. Den kommer att äga rum lördag 3 

december på Linköpings stadsbibliotek. Se webbplats: 

http://ostergotlandsbokmassa.se/ 

 

 

JH 

 

Norrköpings 

bokfestival 

 

 

Ola Gustavsson berättade om Norrköpings bokfestival 

som är 20-23 april. Programmet (bilaga2) riktar sig till 

såväl barn som vuxna. Föreningen Östergötlands 

bokmässa medverkar med vårens närodlade böcker. 

Mässan avslutas på Världsbokdagen 23 april med 

författaren Jonas Hassen Khemiri som belönades med 

Augustpriset 2015 för sin roman Allt jag inte minns 

Se webbplats: 

https://www.nsb.norrkoping.se/web/norrkoping/bokfesti

val 

 

 

 

OG AÅ 

 

KÖK&KÄK 

 

 

Lena Lindgren berättade om KÖK&KÄK. Webbplats: 

http://kokakak.se/ 

 

Också samarbete med ett antal bibliotek på detta tema. 

Turnéplan (prel.) bifogas: bilaga3 

 

 

LL 

 

Landsarkivet 

Vadstena 

 

 

Claes Westling berättade om slottet/landsarkivet och 

visade forskarsal. Särskild tonvikt på 

släktforskningsresurser och arkivmaterial.  

 

 

CW 

 

Broar till 

historien 

och biblioteken 

 

                                                                       

http://broartillhistorien.se/ 
Claes Westling presenterade Broar till historien 
vilket startade som ett samverkansprojekt inom nätverket 
Kulturarv Östergötland, i det här fallet främst: 
-*Universitetet i Linköping, ISAK/Historia och 
lärarutbildningen, Östergötlands museum, Landsarkivet i 

 

CW RH 

LL 

http://regionbibliotekostergotland.se/tjanster/kategori/lokalhistoria-pa-biblioteket/utredning
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Vadstena,  
*Regionförbundet, Regionbiblioteket, 
Riksantikvarieämbetet (UV-Öst), Länsstyrelsen i 
Östergötland, Kommunerna i länet och Flygvapenmuseet 
ingår genom sina platser i ledningsgruppen för Kulturarv 
Östergötland. 
Förstudie 2014: Lokalhistoria på bibliotek (bilaga4). 
Broar till historien lyfts här fram. 
Möte 19 april 2016 för att diskutera 
samarbetsmöjligheter. Deltar gör: 

Kerstin Olsson, chef Regionbibliotek Östergötland 

Rolf Holm, utvecklingsledare Regionbiblioteket 

Kristina Hedberg, chef för den regionala 

biblioteksverksamheten i Blekinge och Kronoberg 

Sigrid Oldenburg, vik. kultursamordnare på Region 

Blekinge. 

Lena Lindgren, utställningssamordnare/museipedagog 

Östergötlands museum 

Claes Westling, 1:e arkivarie vid Riksarkivet, 

Landsarkivet i Vadstena 
Samarbete med Götabiblioteken  
Lena Lindgren presenterade en tanke där hon och Jan 
Bohman från Kulturarv Östergötland åker ut till 
Götabiblioteken för att diskutera samarbetsmöjligheter  
Samarbete med Göta barnbibliotekarier 
Kontaktas av Lena Lindgren som också stämmer av med 
Annika Holmén på Regionbiblioteket 

 

 

Nästa möte 

 

Nästa nätverksträff Göta lokalhistoria sker under hösten. 

När datum och plats är bestämda skickas inbjudan/ 

kallelse 
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