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Helgen 8-9 april anordnas en film- och mediefestival i Linköping.
En stor del av programmet kommer att ägnas åt den östgötska dokumentärfilmen.
Läs mer här nedan.
Vi kan också berätta om ett par databaser som återkommit i förändrad och förbättrad
version samt att våra duktiga föreningar alltmer räknar med Internet i sin forskning
om hembygden. Det är glädjande för alla oss som arbetar med tillgänglighetsfrågor.
God läsning!

Film- och mediefestival
Film i Öst kommer i samverkan med Kulturarv Östergötland, Östergötlands länsmuseum att
anordna en film-och mediefestival på Länsmuseet i Linköping 8-9 april under namnet
”Glane-06”. Helgen kommer till stor del att tillägnas östgötsk film i olika former.
Här kommer ett antal programpunkter att belysa äldre dokumentärfilm från länet, men även
nyproducerad film. Vi har inom projektet Östgötafilm kännedom om äldre material som vi
gärna vill visa för en större publik. Det kan vara industrifilm från bruksmiljöer, filmer från
Norrköping-Linköping eller filmer som visar idealsamhällets uppbyggnad. Även externa föreläsare kommer att medverka, med ämnen som hur man framställer historiska företeelser på
film.
Dagarna på Länsmuseet kommer att vara gratis och även innehålla en ”Teknikverkstad” där
möjligheter finns att få lära sig mer om film och filmframställning. Glane-06 kan ses som ett
led i det målmedvetna arbetet med att belysa vår östgötska dokumentärfilm som pågår under
arbetsnamnet ”Östgötafilm”. Läs mer här.

Loggon för filmfestivalen som
arrangeras på Länsmuseet
8-9 april. Bild: Film i Öst

En medeltida avrättningsplats och en vikingatida grav
Arkeologer från Östergötlands länsmuseum har undersökt en medeltida avrättningsplats i
Vadstena. Undersökningen hade sin upprinnelse i schaktningsarbeten för en industri på
Kvarnbacken i utkanten av staden. När grävmaskinernas skopor blottlade skelettdelar stod
det snart klart att det rörde sig om avrättade människor. Lämningarna av de döda visar att
både halshuggna och hängda har begravts på platsen. Fynden har avslöjat flera makabra
detaljer.
Vid den arkeologiska undersökningen av området visade det sig att den gamla avrättningsplatsen
innehöll ännu äldre lämningar, närmare bestämt en brandgrav från 900-talet e. Kr. Arkeologerna fann också ett 100-tal pärlor och fyra orientaliska silvermynt i graven. Ett helt unikt
fynd bestod av fragment av ett krucifix i horn. Krucifixet skapar frågor om tro och gravsed
under vikingatiden. Varför fick ett krucifix följa med på ett förkristet gravbål? Läs mer här.

En medeltida avrättningsplats
i Vadstena. Bild: ÖLM

Medicinhistoria på Internet igen
Efter två års driftsstopp är den medicinhistoriska databasen åter igång. Det är Linköping
University Electronic Press vid Linköpings universitet som nu tagit över ansvaret för driften.
Materialet i databasen är enormt och dessutom mycket läsvärt. För den som studerar vårdoch medicinhistoria finns mängder av intressanta dokument. Tiden är 1800- och tidigt 1900tal. Här finns exempelvis provinsialläkarnas årsberättelser liksom berättelser från lasarett och
hospital. Materialet är nationellt och levereras från Riksarkivet till ”ArkivData” i Norrköping,
vilka digitaliserar dokumenten innan de läggs ut på Internet. Läs mer här.

En provinsialläkarbok. Den
medicinhistoriska databasen
är åter i drift. Bild: University
Electronic Press

Hembygdsarbete på Internet
I Västra Ny, norr om Motala, påbörjas ett arbete med att digitalisera material från socknen
mot en karta. Det är hembygdsföreningen som i samarbete med Teleforum i Valdemarsvik
redan lagt ut en hemsida som kommer att fyllas på med material. Samma upplägg genomförs
bland annat i Östra Ed sedan tidigare. Läs mer här.
Många föreningar arbetar med att dokumentera våra östgötska torp. Östra Tollstad hembygdsförening, utanför Mantorp, har byggt upp en egen hemsida. Här kan man bland annat få
uppgifter från den inventering som gjorts i socknen. Via hemsidan går det också att ta del av
bilder och ritningar som gjorts av torpgrunderna. Läs mer här.

Hembygdsgården Berget i
Östra Tollstad. Föreningen
har lagt ut sin torpinventering
på nätet. Bild: Östra Tollstad HBF

Kulturarvsdag i Linköping
Torsdag 20 april anordnas vårens kulturarvsdag i Linköping. Denna gång tillsammans med
Linköpings stadsarkiv. Vi får veta mer om vad som görs vid de östgötska arkiven, men vi
hinner även beröra exempelvis arkeologi, dokumentärfilm och östgötska milstolpar. Årets
kulturarvspris kommer också att delas ut under dagen.
En spännande dag utlovas för alla intresserade. Här får du veta mer och hur du kan anmäla
dig till dagen.

Vårens kulturarvsdag görs i
samverkan med Linköpings
stadsarkiv.

Övrigt
Statens kulturråd har fått i uppdrag av regeringen att ge bidrag till så kallade Accesstjänster.
Dessa skall syfta till bevarande, vård och tillgängliggörande av samlingar, föremål och
arkivalier. Många här i länet har sökt pengar till sådana tjänster och en del har också fått
sina ansökningar beviljade. Vi som arbetar inom Kulturarv Östergötland ser detta som en
möjlighet att vidareutveckla det som vi gör inom länet, vi söker därför samarbete med olika
projekt för att tillgängliggöra materialet på bästa sätt. Läs mer om Access här.
Den nationella arkivdatabasen – NAD – finns ute på Internet i en ny förbättrad version.
I utgångsläget domineras NAD fortfarande av information från Riksarkivet, Krigsarkivet och
landsarkiven, men information från andra arkiv läggs också in efterhand. Läs mer här.

Nya NAD
ligger nu ute
på nätet.
Riksarkivet är
en viktig part.
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