Kulturarv Östergötland
Ett historiskt laboratorium klart!
Årets första Nyhetsbrev tar bland annat upp projektet ”Ett historiskt
laboratorium” som nu står färdigt. Här finns också artiklar om vårens
kulturarvsdag liksom om kyrkoinventeringar och soldatregister.
Det är också spännande att se att regionalt samarbete kring kulturarvsfrågor
är i högsta grad aktuellt på flera håll i landet. God läsning!
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Ett historiskt laboratorium
Det pedagogiska utvecklingsprojektet ”Ett historiskt laboratorium” är nu klart. Tre års arbete
har bland annat resulterat i en fullmatad hemsida med ett antal typmiljöer i länet. Här kan
man exempelvis läsa om bruksmiljön i Finspång, militärstaden Linköping, slottsmiljön på
Löfstad samt industrins historia i Norrköping. Sammanlagt har åtta miljöer byggts upp. Var
och en av dessa innehåller mängder av information i text och bild. Sidorna är gjorda så att
de ska kunna användas av skolan, men de är naturligtvis lika intressanta för andra. Projektet
har drivits inom ramen för samarbetet kring ”Historieportalen”. Läs mer här.

Kulturarvsdag i Linköping

En av kanonerna som en
gång i tiden göts i
Finspång.
Bild: Finspångs bibliotek

Vårens kulturarvsdag kommer att hållas 26 april på stadsbiblioteket i Linköping. En heldag
kring det östgötska kulturarvet kan utlovas. Dagen kommer att innehålla redogörelser för
arbeten med allt från kyrkoinventeringar till lokalhistorisk forskning på biblioteken. Ett
intressant nationellt projekt kallat Nils Holgersson Online kommer att förevisas. Dessutom
kommer en ännu icke namngiven östgöte att tilldelas årets kulturarvspris, utdelat av Östergötlands Arkivförbund. Den som är intresserad av arrangemanget och kanske vill anmäla sig se
mer här.

Regional samverkan nationellt
Intresset för att arbeta med breda nätverk kring kulturarvsfrågorna är mycket stort i landet.
I vissa regioner kallas nätverken ABM (Arkiv, Bibliotek, Museum)-samarbeten medan andra,
likt Kulturarv Östergötland, föredrar att markera en bredare bas för samarbetet.

Ett drakhuvud från en
historisk hemsida för barn.
Tas upp på vårens kulturarvsdag.
Bild: Regionbibliotek
Västra Götaland

Under hösten och vintern har dessa regionala nätverk sökt närmare kontakt med varandra.
I höstas höll Kulturarv ett nationellt seminarium kring frågorna. Sedan dess har ytterligare
möten hållits och en antologi med redogörelser för hur man arbetar i dessa regionala nätverk
står färdig under våren. Dessutom har, även om det hittills är med väldigt små resurser, ett
nationellt ABM-centrum startats i Stockholm. En viktig markering.
Läs mer om ABM-centrum här.

Soldatregistret igång igen
Efter en tids driftstopp är nu soldatregistret åter igång. Det är DIS (Datorn I Släktforskningen)
som tillsammans med Centrala soldatregistret ansvarar för den populära databasen. I basen,
som är nationell, finns uppgifter om hundratusentals av landets indelta soldater. Du kan här
finna soldatens hemhörighet, hustru, födelseår m m, det finns också en hänvisning till en akt
där mer uppgifter om personen i fråga finns. Sök i soldatregistret här.

En antologi om regionala
ABM-projekt är på väg ut.
Bild: ABM-Y i
Västernorrland

Vad gäller andra databaser som haft driftstörningar så byggs Östgötabild kontinuerligt upp
igen, nu med en något annorlunda design. Linköpings böteslängder däremot dröjer ännu då
ny huvudman för denna måste finnas.

Min historia
Östergötlands Arkivförbund, Östergötlands länsmuseum, Kulturarv Östergötland och Norrköpings stadsmuseum har inlett ett projekt kallat ”Min historia”. Här handlar det om att låta
äldre personer berätta om sina egna livsupplevelser på ett ganska fritt sätt, sedan sammanställs
dessa till en annorlunda historieskrivning. Liknande projekt har tidigare genomförts i bland
annat Jönköping och Örebro. Förutom att ge forskningen ett fint underlag i framtiden så
planeras en eventuell bokutgivning. På Kulturarv Östergötlands hemsida kommer också viss
publicering att ske av dessa livshistorier. Läs mer här.

En omarbetad version av
Centrala soldatregistret
ligger nu ute på nätet.
Bild: Centrala soldatregistret

Övrigt
För den som är intresserad av att följa Emile-projektet och arbetet där med Amerikabreven
så ligger nu sidan ute, även om den är under konstruktion. Adressen är:
emigrantletters.com
I Linköpings stift genomförs nu en omfattande kyrkoinventering. I Östergötland ansvarar
Östergötlands länsmuseum för arbetet. Läs mer om inventeringen här.
Kulturarv Östergötlands hemsida arbetas nu under våren om och databasläggs. Detta sker i
samma publiceringssystem som bland annat Kulturnät Östergötland och Östgötaporten. För
den besökande kommer förändringen inte att synas så väldigt mycket. Däremot räknar vi med
att uppdatering och sökmöjligheter kommer att förenklas. Övergången medför också möjligheter att i framtiden samköra uppgifter mellan de olika östgötaportalerna.

Äldre människor får berätta
om sina liv.
Bild Östergötlands
länsmuseum
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