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Sommar igen och förhoppningsvis möjligheter att besöka några av länets
kulturarv ”i verkligheten”. Vi berättar i detta brev bland annat om satsningen
på kulturturism kring den gamla eriksgatan. I samma anda arbetar
länsstyrelsen och andra i ytterligare ett medeltidsprojekt. Arbetet med
Amerikabreven börjar också att nå synbara resultat.
God läsning och ha en trevlig sommar!

Eriksgatan igång
Genom länet drog förr kungarna på sin eriksgata. Nu finns en modern variant för de turister
och historiskt intresserade som vill se spåren av östgötsk medeltid. Genom Ödeshög, Vadstena,
Linköping, Mjölby, Söderköping och Norrköping leder den historiska leden. Utmed leden finns
information om platsernas historia, skriven på ett populärvetenskapligt sätt.
Projektet, som är ett samarbete mellan de berörda kommunerna och länsmuseet, har också
framställt en mäktig hemsida med mängder av historisk information. Den läggs i samverkan
med Kulturarv Östergötland ut på Internet och finns numera tillgänglig här.

Ljungsbro – det goda samhället
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är namnet på ett projekt som Östergötlands länsmuseum driver. Samhället Ljungsbro har
bildats och utvecklats på 1900-talet genom att företaget Cloetta varit den dominerande arbetsgivaren och utvecklaren av orten. Ljungsbro framställdes av företaget som ett mönstersamhälle
där väl uppbyggd samhällsservice och god arkitektur skulle få arbetarna att trivas och stanna
på orten.
Genom samarbete med andra aktörer i Ljungsbro och Linköping vill projektet fördjupa kunskapen om de boendes förhållande till det socialvisionära samhället. Detta sker genom intervjuer
av boende i Ljungsbro. Resultatet blir en informationsfolder som kommer att bli klar 2006
och delas ut till alla boende i Ljungsbro. Läs mer här.

Emigrationsbreven ställs ut
EU-projektet EMILE är nu inne i en mycket intensiv fas. Den 21 juli ska den svenska utställningen om Amerikabreven öppnas i Kisa. Alla intresserade är välkomna. Invigningen kommer
att ske på eftermiddagen i Kisa bibliotek i närvaro av både regionala och nationella företrädare.
Samtidigt kommer likadana utställningar att öppnas i de andra deltagande länderna: Polen,
Tjeckien, Irland och Italien.
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Utställningen bygger på ländernas brevmaterial och är uppbyggd kring ett antal gemensamma
teman såsom orsaker till utvandringen, resan över Atlanten, bosättning och arbete i Amerika
etc. Projektet har också öppnat en hemsida där massor av material kring emigrationen och
emigrantbreven samlas efterhand. Besök gärna hemsidan här.

Medeltidsturism i Götaland
Fram till oktober 2006 pågår ett projekt kring medeltidsturism med syfte att skapa ett hållbart samarbete mellan turism, kultur och näringsliv. Projektet kommer att arbeta med tre
huvudområden: produktutveckling, kompetensutveckling och marknadsföring.
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Delar av projektet drivs tillsammans med Västra Götaland, då med fokus på tre produktområden; Birger jarl, Pilgrimsvandring och Eriksgatan. Läs mer här.

Kulturarvsdagen
Vårens Kulturarvsdag hölls i Linköping. Ett åttiotal personer medverkade. I det digra programmet ingick bland annat en visning av ett projekt i Västra Götaland som vänder sig till
skolbarn och kallas VestroGothia. Det finns tankar om att göra detta arbete även med en
nationell inriktning och med Östergötland som en av parterna. Under dagen delades också
årets ÖLFA-pris ut. Detta år till Eivor Sandberg från Vånga hembygdsförening.
Läs mer om Kulturarvsdagen här.
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Övrigt
Databasövergången som gjordes i april har avlöpt relativt väl. En del problem har emellertid
uppstått som en del av er märkt. Framför allt har detta drabbat Mac-användare som haft svårt
att se vissa sidor. Förhoppningsvis är detta avhjälpt nu. Ett annat problem som ännu inte är
helt uppklarat gäller sökmotorn. Vi arbetar för att lösa det också. Om ni upptäcker konstigheter eller kanske vill ge oss beröm så hör gärna av er till webmaster:
elisabeth.stromberg@ostsam.se
En av Östgötabilds mest omtyckta fotografer är A C Hultgren. Hans bilder är nu tillbaka igen
i databasen. Vi arbetar kontinuerligt med att återställa databasen i nytt och uppfräschat skick
efter rekonstrueringen. Se här.
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