Kulturarv Östergötland
Rekorddeltagande på Kulturarvsdagen
Intresset för vårt östgötska kulturarv är stort. Vårens Kulturarvsdag lockade rekordmånga
deltagare. 120 personer kom till länsmuseet för att ta del av allt från arkeologi och kartor
till filmer och byinventeringar. Årets Kulturarvspris tilldelades Annika Johansson, Ulrika.

NR 2 2007

Du kan denna gång också läsa om Länsstyrelsens karttittskåp, Hembygdsföreningarnas
filmer och bilder samt om ett samarbete med Riksantikvarieämbetet UV-Östs arkeologer.
Ha en bra sommar!

Kulturarvsdagen på länsmuseet
Den 26 april hölls den 14:e Kulturarvsdagen, denna gång på länsmuseet i Linköping. Efter
att museets chef, Maria Jansén hade hälsat välkommen och Hans Nilsson berättat om vad
som är på gång just nu på Kulturarv Östergötland, följde en rad intressanta föreläsningar.
Lotta Feldt och Göran Tagesson visade nya vinklingar på S:t Larskyrkans respektive Vreta
klosters historia utifrån ett arkeologiskt perspektiv. Annika Ekström Stockman och Emelia
Sundbladh berättade om hur de har arbetar med de lokalhistoriska rummen i Mjölby och
Skänninge och Pernilla Matsson och Björn Dahlström fascinerade åskådarna genom att visa
vad som kan gömma sig i kommunarkivets kartsamling. Dessutom fick vi höra om Hembygdsföreningarnas filmer, fornminneskartor på nätet och en by- och gårdsinventering som Roy
Anderson ansvarar för i länet.

Deltagarna på Kulturarvsdagen strömmar in till museet.
Bild: Kulturarv Östergötland

Östergötlands arkivförbunds Börje Hjorth och Margaretha Engman delade också ut årets
Kulturarvspris. Denna gång gick det till Annika Johansson för hennes samlade insatser för
sin hembygd kring Nykil och Ulrika. Läs mer här.

Östgötakartan
Länsstyrelsen har sedan en tid tillbaka lagt ut en hel del fin historisk information från länet.
Utifrån Lantmäteriets kartor har Länsstyrelsen skapat ett ”karttittskåp” där besökaren enkelt
kan klicka sig in på den trakt han eller hon är intresserad av och sedan bocka för de informationsfält man vill ta del av.
När man har öppnat kulturmiljöfliken går det bland annat att titta på vilka kulturreservat och
byggnadsminnen som finns i en trakt. Det går också att ta del av länets registrerade fornlämningar via Riksantikvarieämbetets fornminnesregister FMIS. Framförallt det sistnämnda tror
vi har ett stort värde både för dem som professionellt arbetar med kulturhistoria och den stora
allmänhet som också intresserar sig för dessa frågor. Läs mer här.

Östgötakartan är ett karttittskåp som Länsstyrelsen står
bakom.
Bild: Länsstyrelsen

Samarbete med UV-Öst
Parallellt med de arkeologer som finns på länsmuseet arbetar Riksantikvarieämbetet UV-Öst
med arkeologiska utgrävningar i regionen. På kontoret i Tornbyområdet arbetar ett 20-tal
medarbetare, de flesta grävande arkeologer.
Vi glädjer oss nu åt att vi tillsammans med UV-Öst kan presentera en hel del av deras digra
material via vår kulturarvsportal. Under ”Arkeologi” har vi lagt ut en mängd länkar in till en
del av allt det som UV-Öst har att visa. Där ligger nu bland annat samtliga arkeologiska rapporter från 2001 och framåt, åtkomliga som pdf-filer. Det går också att nå några av de välfyllda projekthemsidor som gjorts om grävningar i exempelvis Skänninge och Vreta kloster.
Läs mer här.

Runstenar vid Ekeby, Boxholm.
Bild: RAÄ-UV Öst

Kommunarkivets kartor
I våra kommunarkiv finns mängder med intressant kartmaterial. Tyvärr är det ganska få som
känner till detta, ibland finns det inte heller någon riktigt bra förteckning över kartmaterialet
ute i kommunerna.
I Söderköping pågår ett intressant arbete med att registrera och digitalisera kartmaterial. I
första steget görs ett digitalt register över kartorna som blir till stor hjälp för arkivpersonalen
själva. I andra steget fotograferas kartorna med tillhörande handlingar, för att komplettera
registren. Målet framöver är förstås att även göra det hela tillgängligt för allmänheten över
nätet. Läs mer här.

Kommunarkivet och
KulturArkiv samarbetar om
Söderköpingskartor.
Bild: KulturArkiv

Ännu fler filmer…
Det kan vara lönt att titta in på Östgötafilms hemsida emellanåt. Tack vare flera parallella
accessprojekt utvecklas hemsidan efterhand som projekten jobbar vidare. ”Hembygdsföreningarnas filmer” har resulterat i 370 inventerade filmer och i Söderköping har man
hittat ett 60-tal filmer, på Flygvapenmuseet ett 40-tal och i Norrköping ytterligare filmer.
De flesta inventerade filmerna finns bara som rullfilm än så länge och dyker på hemsidan
upp som inventerade filmkort. Denna pågående inventering gör att vi nu kan bilda oss en
uppfattning om filmomfånget på ett helt annat sätt än tidigare. Efterhand får vi också tillgång
till digitaliserad östgötafilm. I de fallen kan vi jobba med filmsnuttar på nätet och också börja
bygga upp en digital filmbank i länet. Läs mer här.

Några exempel ur vår
östgötska filmskatt.
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Övrigt
Vi berättade i förra nyhetsbrevet om en del förändringar i vår gemensamma fotodatabas,
Östgötabild. Förutom den layoutförändring som har skett har sidan bytt adress. Den ligger nu
på adressen: http://bilder.ostergotlandslansmuseum.se/ I databasen läggs också kontinuerligt
in bilder från våra hembygdsföreningar i länet. Det är de bilder som tidigare låg i en separat
databas, kallad ”Hembygdsföreningarnas bilder”.
Arbetet med regionala och kommunala kulturarvsplaner fortsätter. En regional kulturarvsplan, kopplad till den regionala kulturplanen arbetas fram i länet just nu. I slutet av maj
kommer kommunala företrädare för kultursektorn att träffas på Östsam för att diskutera
arbetet med motsvarigheterna ute i kommunerna

Waldemarsviks IF, 1932.
Bild: Anna Samelius

Redaktör........Dan Malmsten

w w w. k u l t u r a r v o s t e r g o t l a n d . s e

dan.malmsten@ostergotlandslansmuseum.se

Grafisk form.......Charlotte Fahlén

