
Göta lokalhistoria - Nätverksträff på Motala bibliotek 10 oktober 2018 

Deltagare: Rolf Holm/Regionbibliotek Östergötland (antecknade), Anders Forsslund/Valdemarsviks bibliotek, 

Eva Savazzi/Valdemarsviks bibliotek, Lina Schröck/Valdemarsviks bibliotek, Anna Hagelin/Mjölby bibliotek, 

Magnus Grehn/Tranås stadsbibliotek, Stina Brodin/Linköpings stadsbibliotek, Anders Åklint/Norrköpings 

stadsbibliotek, Claes Westling/Riksarkivet, Anja Praesto/Kulturarv Östergötland, Maria Gottberg/Motala 

bibliotek/Birgitta Hellman Magnusson/Motala bibliotek (del av dag), Johan Hagesund/Dibb förlag, Eric 

Hammarström/Finspångs bibliotek, Mia Sandell/studieförb. Bilda (del av dag), Tonny Henriksson/Motala 

bibliotek (del av dag) 

 

Birgitta, Maria och Rolf hälsade välkommen 

 

DigidelCenter på Motala bibliotek 

Birgitta Hellman Magnusson visade och berättade om DigedelCenter och hur det kan 

användas i det lokalhistoriska arbetet. Satsningen har lyfts fram i media och på nationell nivå 

som ett bra exempel. 

 

Ancestry släktforskning 

Förra nätverksträffen var ArkivDigatal inbjudna. De ställde upp med en representant från 

företaget som berättade om företagets produkter.  

 

För denna nätverksträff var Ancestry inbjudna på samma sätt. Det är ett amerikanskt företag 

som understöder släktforskning på internet och har sitt huvudkvarter i USA. Tyvärr hade 

företaget inte möjlighet att närvara på nätverksträffen med en presentation  

 

Motala bibliotek och det egna lokalhistoriska arkivet – planering, innehåll och 

ombyggnadsplaner, Maria Gottberg, bibliotekarie 

Bakgrund: En ombyggnad planeras på biblioteket i Motala. Inför denna ombyggnad finns 

flera intressanta frågeställningar kring vad en lokalsamling skulle kunna innehålla. Hur 

resonerar andra bibliotek kring sina samlingar och det fysiska rummet? Hur bör det se ut? Hur 

bör lokalsamlingen vara presenterad för att bli lättast tillgängligt? Deltagarna resonerade kring 

detta och utbytte erfarenheter, idéer och tips. 

 

Maria tog tillfället i akt att visa oss de publika hyllorna och närmagasinet med lokalhistoriskt 

material. 

 

Frågor som återkom: vad gäller för ämnesord? Här är det Göta metadatagrupp som äger 

frågan. Carina Ljung och Björn Nyqvist kontaktas/Norrköpings stadsbibliotek; 

http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteken/gota-metadatagrupp/ 

Lokalhistoriska rum – överenskommelse om samarbete: 

http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteken/gota-lokalhistoria/ 

 

 

 

 

http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteken/gota-metadatagrupp/
http://regionbibliotekostergotland.se/gotabiblioteken/gota-lokalhistoria/


Riksarkivet 400 år  

Claes Westling 1:e arkivarie, Landsarkivet i Vadstena berättade om bakgrund, framväxt och 

historia. Claes har varit redaktör för Riksarkivets årsbok Snapshot (2018) 

https://webbutik.riksarkivet.se/se/kategorier/riksarkivets-arsbocker/snapshot.html 

Digitalisera med Bilda och Kulturarv Östergötland.  

Mia Sandell från studieförb. Bilda berättade om hur vi tillsammans bygger vi Östergötlands 

Kulturarv ”Studieförbundet Bilda erbjuder studiecirkelformatet Digital Kulturverkstad i 

samarbete med Kulturarv Östergötland för ökad kunskap om hur man digitaliserar bilder, 

texter, film och publicerar via olika kanaler på Internet.” Läs mer här: 

http://www.k-arv.se/posts/1622, se också bilaga 

Bok- och berättarmässan TellUs lördag 1 december 2018 – Götabibliotekens monter 

Johan Hagesund, berättade om den kommande mässan: 

http://ostergotlandsbokmassa.se/ 

Rolf informerade om Götabibliotekens insats på mässan. Montern kommer att bemannas av 

Götabiblioteken med Regionbiblioteket som backup. Dessutom har Götabiblioteken på ett 

mycket bra sätt bidragit med egna författarporträtt från den egna kommunen som kommer 

med på den publika digitala skärmen som kommer att finnas i Götabibliotekens monter. 

Östgötaförfattare på Götawebben 

Jobbet med Östgötaförfattare och att finna en relevant digital plattform fortsätter. Plattformen 

ska vara förankrad i Götabibliotekens verksamhet. En till två inledande work shops planeras 

för att kartlägga syfte, behov, målgrupper och mål för en inspirerande, platsbaserad app alt. 

digital plattform. Detta för att upptäcka litteratur från östgötaförfattare. Inledande Workshop 

kommer att ledas av externa personer från företaget Gaia. Det första planeras äga rum under 

november. Varje bibliotek har utsett en person att vara med i planerade workshop. 

 

Nästa möte 
Rolf undersöker om det finns möjlighet att vårens möte äger rum i Söderköping 

 
 
 
--- 
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