Kulturarv Östergötland

10 år med Kulturarv Östergötland

Det är faktiskt tio år sedan vi började med våra Kulturarvsdagar. I början var många skeptiska
till ett så brett arrangemang med deltagare från så olika institutioner och dessutom kryddat med
människor som på ideell basis arbetade via föreningar eller olika projekt. Nu vet vi att det faktiskt
fungerar att mötas kring vårt kulturarv på detta sätt.
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Nya Kulturarv

Mer om vår nästa Kulturarvsdag och de nyheter som Kulturarv Östergötland står inför kan
ni läsa om nedan. Dessutom om ett nytt digitalt museum och entusiasterna i Östergötlands
idrottshistoriska sällskap som arbetar vidare med sin hemsida och nu står i startgroparna
för att starta ett eget museum - på riktigt. Håll värmen i höstrusket!

Kulturarv Östergötland utvecklas vidare. Under vintern kommer vi att arbeta med en ny
hemsida. Vi har redan idag en sida som vi vet uppskattas av många, både i länet och utanför.
Men den behöver nu utvecklas vidare. Den nya sidan kommer precis som dagens att tillgängliggöra östgötsk historia på ett modernt och spännande sätt, men se lite annorlunda ut.
Vi vill göra en sida som känns fräsch och ännu tydligare blir en hjälp till er alla som vill
veta mer om det östgötska kulturarvet.
Vi har också några nya medarbetare i vår arbetsgrupp för Kulturarv Östergötland. Vi har i
gruppen lite olika roller och ansvarsområden, men alla är vi intresserade av att få ännu mer
kontakt med er för att tillsammans utveckla kunskap och intresse för vår historia. Vid
länken här intill får ni veta mer om oss. Hör gärna av er! Läs mer här.

Arbetsgruppen för Kulturarv
Östergötland.
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Vi firar 10 år med Kulturarvsdag i Linköping
Den 26 november arrangeras en ny Kulturarvsdag i Linköping. Det är faktiskt tio år sedan
vi började med dessa dagar och det har ju hänt en hel del sedan dess. Vi vill gärna fira detta
tillsammans med er.
Vi bjuder därför in till en dag som kommer att innehålla en massa trevliga förevisningar, men
också lite festkant dagen till ära. Under dagen kommer vi att röra oss från forntid till framtid.
Alltifrån de arkeologiska utgrävningarna i Sturefors till Migrationsverkets arkiv – framtidens
arkiv. Läs mer här.

Östgötsk idrottshistoria

Utgrävningarna vid Sturefors
är ett ämne som uppmärksammas under Kulturarvsdagen.

Östergötlands idrottshistoriska sällskap har funnits i drygt tio år. Syftet är att väcka och
underhålla intresset för idrottsrörelsen och dess historia. Nu under hösten har sällskapet
börjat planera för ett eget museum. Det ska ligga vid motionsgården i Vidingsjö i Linköping
och innehålla samlingar och berättelser om vårt idrottshistoriska kulturarv.
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På den egna hemsidan nämns planerna på museet, men här kan man också hitta mängder
av bilder på klubbnålar, idrottslag och idrottsanläggningar. Vem visste till exempel om de
två hoppbackarna som en gång byggdes i Borggård utanför Finspång och hade sin storhetstid
under 1940-talet? Läs mer här.

Nu börjar vi uppmärksamma ljudet
Vi startar under hösten ett nytt ABM-samarbete som vi kallar Östgötaljud. Vi vet att vi i
Östergötland har mängder av ljudmaterial. På institutioner, i föreningar, hos privatpersoner
finns inspelningar av intervjuer, musik och annat intressant. En del av materialet finns på

Det tilltänkta museet i
Vidingsjö.
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rullband, en del på kassettband, annat på andra media, typ trådband. Ofta hör man av sig
och undrar vad man ska göra med sitt material; hur man bör vårda det, om man kan spela
över det digitalt och om man kan tillgängliggöra det på något sätt.
Vi har tidigare med utgångspunkt i plattformen Kulturarv Östergötland framgångsrikt arbetat
med gamla bilder inom Östgötabild och med historisk film inom Östgötafilm. Nu är tiden
mogen för att gripa sig an ljudet. Första initiativet är att arrangera ett seminarium om just
ljud i Norrköping och att starta en hemsida där vi kortfattat berättar om samarbetet.
Läs mer här.

Kulturarv i skolan
I samband med att Kulturarv Östergötlands hemsida omarbetas kommer sidorna för skolan
att göras om, för att de ska bli mer användarvänliga och fungera bättre. Anna Eskilsson är
ansvarig för det arbetet. Hon arbetar också för att hemsidan ska användas mer i länets skolor
och lärarutbildningar.
Anna efterlyser fler exempel på skolor som redan arbetar med sin lokalhistoria i länet. Även
ni som inom hembygdsrörelsen eller på andra håll arbetar pedagogiskt med skolan och
kulturarvet kan gärna höra av er. Vi vill gärna uppmärksamma sådant arbete på Kulturarv
Östergötlands hemsida. På så sätt kan det inspirera andra till liknande arbeten och det blir
också ett sätt för föreningar, privatpersoner, museer, lärare och elever att visa upp sig.
Läs mer här.
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Digitalt museum på nätet
Nordiska museet, Armémuseum och några ytterligare museer visar nu sina samlingar i en
gemensam databas på nätet. Ett par hundra tusen objekt blir på detta sätt tillgängliga för
alla ute i landet.
Du kan gå in i samlingarna på olika sätt. Det går att söka på exempelvis ort eller tid, och det
finns mängder av material även från Östergötland. En sökning på Finspång ger 67 träffar och
sedan är det bara att botanisera vidare bland kanoner, eldrör och projektiler. Läs mer här.

Skolbesök i Wist hembygdsförening, Sturefors.
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Övrigt
Riksantikvarieämbetet har en intressant hemsida om digitala kartor. Härifrån finns ingångar
mot ”Kartornas historia”, ”Digital rektifiering” och mot olika publikationer. Du kan också få
exempel på historiska kartor på Internet. Läs mer här.
Vi noterar med glädje att en ny kulturarvsportal har startats i Kronobergs län. Med initiativ
från Kronobergs läns arkivförbund har en hemsida med ABM-inriktning nu skapats. Än så
länge har sidan en tyngdpunkt i arkivvärlden, men öppnar också upp för andra delar av det
regionala kulturarvet. Läs mer här.

www.kulturarvostergotland.se

Munklivstycke från Vånga.
Bild: Nordiska museet
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