Kulturarv Östergötland

Ökade besökssiffror på Kulturarv
och mycket aktivitet på Länsmuseet

Flera intressanta kulturarvsprojekt drivs nu med Östergötlands länsmuseum som motor.
Det handlar om ett bildprojekt om den heliga Birgitta, om ett byggnadsprojekt om modernismen
i Östergötland och filmprojektet ”Hembygdsföreningarnas filmer” bland annat. Östergötlands
länsmuseum kommer också att vara platsen för vår nästa Kulturarvsdag i slutet av april
NR 1 2007

Ökade besökssiffror

I detta nyhetsbrev kan du också läsa om ökade besökssiffror på Kulturarvs hemsida,
om Söderköpings fortsatta arbete med att lägga ut sin spännande historia på Internet
och om nya hembygdsföreningar på nätet.

Sedan vi började räkna har besökssiffrorna stadigt ökat på Kulturarv Östergötlands hemsida.
För 2006 noterades 66 000 besökare, vilket är en kraftig ökning från året innan. Vi kan
konstatera att november var den månad som lockade flest besökare och att fler är inne på
vardagar än på helger, vad det nu kan bero på.

Birgittabilder och modernism på länsmuseet
I en bilddatabas på nätet kan man nu ta del av över 500 bilder på den heliga Birgitta från hela
Norden. I text och bild beskrivs målningar, altarskåp, sigill och skulpturer, alla föreställande
vårt 1300-talshelgon. Bilddatabasen växer fram i ett samverkansprojekt mellan länsmuseet
och klostermuseet i Vadstena. Läs mer här.

"Den porträttlika Birgitta",
Vadstena klosterkyrka.
Bild: sanctabirgitta.com

På länsmuseet drivs också ett byggnadsprojekt om modernismens byggande i länet. Det handlar
om enskilda byggnader och samlade miljöer uppförda under perioden 1945-1975 i första
hand. Modernismens bebyggelse kännetecknas ofta av experimentlusta med nya material,
framtidsoptimism, konstnärlig utsmyckning. Förutom att få en överblick över byggnader och
miljöer vill projektet belysa de kvaliteter bebyggelsen har och verka för dess bevarande.
Läs mer här.

Medeltidsbrev på nätet
I Riksarkivets samlingar finns tiotusentals medeltidsbrev bevarade. Många av dessa rör platser
och personer också från vårt län. I den databas över medeltidsbrev som nu finns ute på nätet
kan du söka själv bland breven.

Riksarkivet har lagt ut en
databas med de svenska
medeltidsbreven.
Bild: Riksarkivet

Många av de äldre breven är skrivna på latin. Dessa texter kan du ta del av via en direkt avskrift. Du kan också läsa sammanfattningar av brevens innehåll för att bilda dig en uppfattning
vad de handlar om. Läs mer här.

Östgötabild i ny skepnad
Vår gemensamma bilddatabas har bytt utseende lite grann. Layout och upplägg har förändrats
så att den numera mer liknar tvillingsajten Östgötafilm. I databasen finns idag omkring 50 000
bilder.
En nyhet är att bilder från projekten Produkt och bild, Mjölby, Produkt och bild, Finspång och
Mångfald i bild fasas in i den gemensamma bilddatabasen. Det betyder att de tre fristående
bilddatabaserna har släckts ned och att man från och med nu kan finna bilderna tillsammans
med övriga östgötabilder i databasen. Läs mer här.

Bild från Igelfors bruk, 1948.
Bild: Okänd

Söderköpings historia
Söderköping har en lång och intressant historia. Under 1300-talet kom staden att bli en av de
största och viktigaste hamnstäderna vid Östersjön. Söderköpings kommun är stolta över sin
historia och har satsat en hel del på sitt kulturarv de senaste åren.
På kommunens hemsida finns en speciell avdelning kallad just Söderköpings historia med en
mängd material samlat, väl värt en titt. Det senaste tillskottet är en digitaliserad broschyr,
kallad ”Söderköping under våra fötter”. Här berättas om medeltidsstaden Söderköping på ett
intresseväckande sätt med fina illustrationer av konstnären Björn Svensk. Läs mer här.

Nya hembygdsföreningar
Vår ambition är att alla hembygdsföreningar ska finnas representerade på Kulturarv Östergötland. Har vi luckor eller uppgifter som behöver uppdateras ber vi om er hjälp.
Glädjande nog stiger antalet föreningar som har lite mer utförliga hemsidor kontinuerligt.
De senaste föreningarna vi presenterat är Tjärstads hembygdsförening i Rimforsatrakten och
Vallerstads hembygdsförening utanför Skänninge. Tjärstad har sedan 1989 delat ut ett eget
hembygdspris. I Vallerstad framhåller man bland annat de vackert belägna bautastenarna vid
Lunds backe. Läs mer här.

Illustration från "Söderköping
under våra fötter".
Bild: Söderköpings kommun

Övrigt
Nästa Kulturarvsdag kommer att arrangeras den 26 april på länsmuseet i Linköping. Som
vanligt är alla hjärtligt välkomna till en dag i det östgötska kulturarvets tecken. Vi kommer
denna gång att bjuda på ett digert program med inslag som ”Kommunarkivets historiska
Söderköpingskartor”, ”Nya fynd i Vreta Kloster” och ”Östgötaprojekt på länsmuseet”.
Dessutom kommer det årliga Kulturarvspriset att delas ut under dagen. Läs mer här.
Vi kan också meddela att projektet Hembygdsföreningarnas filmer går mot sitt slut. När en
månad återstår av projektet kan vi räkna in ungefär 400 inventerade filmer. Information om
dessa läggs kontinuerligt in på Östgötafilms hemsida. Läs mer här.

Emblemet för Vallerstads
hembygdsförening.
Bild: Vallerstads hembygdsförening
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