Kulturarv Östergötland
Kinda på gång
Höstens Kulturarvsdag kommer att arrangeras i Kisa. Men det händer så mycket mer i trakten
vad gäller kulturhistoria. En miniutställning, producerad av länsmuseet har invigts på biblioteket.
Kisa-Västra Enebys bilddatabas ”Kindabild” har växt med tusentals bilder och arbetet med
att synliggöra och profilera kommunens emigrationshistoria fortsätter.
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Vi berättar denna gång också om flera nya databaser som lagts ut på nätet via Electronic Press
på universitetet, om Riksantikvarieämbetets tjänst ”Kulturmiljösök”, om bilddatabaser på
Norrköpings stadsbibliotek samt om mängder av flygfilmer från Flygvapenmuseum i Malmslätt.

Kulturarvsdag i Kisa
15 november arrangeras höstens Kulturarvsdag. För första gången hålls den i Kinda kommun.
Det är kommunen tillsammans med nätverket Kulturarv Östergötland som denna gång står för
arrangemanget.
Det blir ett spännande och omväxlande program under dagen. Bland annat kommer
Riksantikvarieämbetet, UV-Öst att berätta om sin arkeologiverksamhet och universitetets
Anna Eskilsson avslöjar en del av resultaten från sin kommande doktorsavhandling om
hembygdsrörelsen. Dessutom får vi givetvis se en del av allt det som händer i Kinda kring
tillgängliggörandet av vårt kulturarv.

För första gången hålls
Kulturarvsdagen i Kisa.
Bild: Kinda kommun

Vill du veta mer om Kulturarvsdagen? Läs mer här.

Norrköpings bildarkiv
Norrköpings stadsbibliotek har samlat ett antal bilddatabaser via samma ingångsadress. Här
finns Gamle Swartzens minnen, som innehåller framför allt äldre bilder. Här finns också 500
bilder från stadens kyrkogårdar samt ett nytt bildarkiv över byggnaderna i Norrköping. Det
går också att samsöka i de olika bildarkiven. Läs mer här.

Det går numera att söka
Norrköpingsbilder via en
gemensam ingång på nätet.
Bild: Norrköpings stadsbibliotek

Kindaföremål hittar hem
I somras invigdes en ny miniutställning på Kisa bibliotek. Östergötlands länsmuseum har
producerat utställningen som berättar om samlaren och Kindaprofilen Erik G:son Hjorth.
Utställningen består till stor del av föremål som i många år legat i länsmuseets magasin och
som få känner till. Genom att exponera samlingarna på biblioteket kommer föremålen ”hem”
och fler får också möjlighet att se föremålen.
Det här är ett sätt att vidareutveckla de lokalhistoriska miljöerna som länsbiblioteken i flera år
arbetat med tillsammans med kommunbiblioteken inom samarbetet med Kulturarv Östergötland.
Nästa bibliotek på tur att få del av länsmuseets samlingar är Mjölby bibliotek. Läs mer här.

Ett halsjärn som använts på
dömda i Kisa.
Bild: Östergötlands länsmuseum

Kulturmiljösök på nätet
Riksantikvarieämbetet har skapat en samsökningsfunktion som är till stor glädje för oss som
söker vårt kulturarv. Via ”Kulturmiljösök” kan man söka fram information om till exempel
fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och även hitta fotografier. Det finns mängder
av material från vårt län.
Det mesta som presenteras är träffar från Riksantikvarieämbetets egna databaser, men det
finns också länkar vidare till andra källor på nätet. Läs mer här.

Riksantikvarieämbetet har
underlättat för oss att söka i
deras databaser.
Bild: Östergötlands länsmuseum

Universitetet släpper nya databaser
Nu ligger material från Poliskammaren i Norrköping ute. Det handlar om personuppgifter
kring fångar från landets fängelser på 1800-talet. Här kan man läsa om brott, tidigare straff
samt uppgifter om vart fången förpassades efter strafftidens slut. Även porträttfoton på fången
finns. Registreringen har gjorts av ArkivData i Norrköping och Electronic Press på universitetet
ansvarar för publiceringen på nätet. Läs mer här.
Även Norrköpings och Linköpings böteslängder har släppts på samma sätt. I denna databas
går det att söka uppgifter från de så kallade saköreslängderna där de båda städernas brott och
påföljder antecknades. Både Poliskammarens material och böteslängderna finns i original i
Vadstena landsarkiv. Läs mer här.

Flygfilmer läggs ut på nätet
Flygvapenmuseum i Malmslätt har omkring 400 filmer i sina samlingar. Det är filmer från
hela landet, men också en hel del från länet, då ju Malmslätt och Linköping länge spelat en
viktig roll för svensk flyghistoria.

Exempel på registersida från
Norrköpings poliskammare.
Bild: Electronic Press

Flygvapenmuseums filmer
finns numera med på
Östgötafilm.
Bild: Flygvapenmuseum

Sedan en tid tillbaka har museet, i ett accessprojekt, arbetat med att inventera och tillgängliggöra sina filmer. Inventeringen av filmerna finns nu med på Östgötafilms hemsida. Dessutom
har vi glädjen att kunna presentera ett antal smakprov, kopplade till de inventeringskort som
gjorts. Läs mer här.

Övrigt
Vårt filmarbete har rönt nationell uppmärksamhet. Det är arbetet inom nätverket Östgötafilm
som nu belönas. Norrköpings stadsmuseum och Östergötlands länsmuseum har som institutioner fått medel för att arrangera ett seminarium om framförallt tillgängliggörandet av vår
dokumentärfilm. Seminariet görs i samverkan med nationella aktörer såsom Statens Ljud- och
Bildarkiv och Filminstitutet. Läs mer här.
Västra Eneby hembygdsförenings ambitiösa arbete med sin stora fotosamling utvecklas vidare.
Nu har ytterligare drygt 4 000 poster lagts ut på nätet. Det handlar om fler bilder ur fotografen
Adolf Stahres omfattande arkiv. Här finns företrädesvis porträttbilder från början av 1900talet till en bit in på 1920-talet. Läs mer här.

I slutet av november anordnar
Östgötafilm ett nationellt
filmseminarium.
Bild: Norrköpings stadsmuseum
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