Kulturarv Östergötland
Ny adress för Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland har bytt internetadress. Den nya adressen är:
www.kulturarvostergotland.se
En betydligt enklare adress att komma ihåg än den gamla. Kom ihåg att ändra adressen
på era bokmärken och favoriter. Vi ligger numera på TeknoMedias server i Norrköping,
samma server som används av Kulturnät Östergötland och Östgötaporten bland annat.
För övrigt så ser vi ett stigande besöksantal på våra sidor, vilket är glädjande.
Vi kan också se att besöken under arbetsveckan är fler än under helgerna. Vad det nu kan
säga. I länet är som vanligt mycket på gång. Medeltidsmaterial från Skänninge är på väg
ut på nätet, emigrantbreven från Kinda kan nu beskådas fritt och flera konferenser
förbereds bland annat. Mer om det nedan. Ta vara på våren! Vi hörs!

Emigrantbrev på nätet
Efter att i flera års tid arbetat med Kinda kommuns emigrantbrevsamling så står vi nu framme
vid att publicera den på nätet. I ett samverkansprojekt mellan Kinda kommun och Kulturarv
Östergötland och med hjälp av SVAR har drygt 2 000 brev registrerats, skannats och lagts i
en databas. Denna databas kan ni nu nå via SVARs webbportal Digitala forskarsalen. Länken
finns här nedan och även på Kulturarv Östergötlands sidor förstås. Samma databassystem har
för övrigt använts av Linköpings stadsbibliotek (som också har en brevsamling ute på nätet)
och Kungliga Biblioteket med flera.
I databasen finns en rad sökmöjligheter, men också en möjlighet att se de skannade breven
direkt från skärmen. Vad vi vet så är vi här i länet ensamma om att ha gjort detta i så stor
skala. Tyvärr kan vi inte lägga ut alla breven i samlingarna då de brev som är yngre än 70 år
hindras av personuppgiftslagen. Men det är gott nog. För den som vill ha tillgång till alla
breven så rekommenderar vi ett besök till Kisa bibliotek där samlingarna finns ”på riktigt”.

Medeltidsstaden Skänninge
Inom ramen för det pedagogiska utvecklingsprojektet ”Ett historiskt laboratorium” är ytterligare
ett så kallat typområde klart. Den här gången handlar det om medeltidsstaden Skänninge.
I bild och text berättas om hur Skänninge växte fram till en av landets förnämsta städer på
sin tid. Vi kan följa hur handeln påverkade staden och människorna, vilket inflytande kyrkan
hade och på vilket sätt tyskarna satt sin prägel på Skänninge. Vi får också en inblick i dåtidens
sjukvård. Allt är skrivet på ett sätt så det ska kunna användas inom skolan. Bildmaterialet är
rikt och det finns utvikningar i berättelsen så att man till exempel steg för steg kan läsa om
hur det kunde ha gått till när man byggde en medeltidskyrka i Skänningetrakten.
Till grund för arbetet har naturligtvis skriftliga källor använts, men också nya rön från de
arkeologiska grävningar som gjorts i Skänninge den senaste tiden.

Soldaten Jonas Ossian
Johansson från Kinda
omkom på väg från USA
till första världskrigets
Europa. Hans liv går att
följa genom de brev som
digitaliserats i Kisa.
Bild: Kinda kommuns
lokalhistoriska samlingar

Här kan du själv läsa om Medeltidsstaden Skänninge.

Konferenser
Under våren är Kulturarv Östergötland med och arrangerar två större konferenser och seminarier. Första tillfället är 21 april och avser den traditionella Projektdagen som nu arrangeras
för åttonde gången. Denna gång tillsammans med länsmuseets övriga verksamhet.
Vi är på Östergötlands länsmuseum och får uppleva ett tiotal miniföredrag om intressanta

Murarna till en ny kyrka
uppförs. En bild från den
nya sajten om medeltidsstaden Skänninge.
Bild: Mats Gilstring

pågående projekt i regionen. Dessutom kommer Östergötlands Arkivförbunds kulturarvspris
att utdelas under dagen.
Det andra seminariet hålls i Kisa 13 maj och gäller de ovan nämnda emigrantbreven. Vi
arrangerar detta nationella seminarium tillsammans med Kinda kommun och Svenska Peter
Casselsällskapet. Här handlar det om att ventilera frågan om vad vi kan uppnå med emigrantbreven som källa. Det blir också ett sätt för oss att se om vi är rätt ute i vårt eget projekt här
i Östergötland.

Övrigt
I länet pågår förstås massor av annan aktivitet som vi inte hinner beskriva här. Det är också
glädjande att se att intresset för att tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv ökar med
tiden.

Ett av de lokalhistoriska
forskarrummen finns på
Kisa bibliotek. Foto från
invigningen.
Bild: Kinda kommun

I ett samarbete mellan Länsbibliotek Östergötland, Kulturarv Östergötland och kommunbiblioteken håller man ute i många av länets bibliotek på att utveckla det som vi valt att
kalla ”Lokalhistoriska rum”. En utveckling av de befintliga lokala boksamlingarna till
miljöer inkluderande digital information. Vi har anledning att återkomma till det senare.
I Vadstena har Landsarkivet startat en serie på sin hemsida med små enkla arkivtips. I mars
lade man ut en liten inspirerande text om Linköpings enskilda flickskolas arkiv. Ett arkiv
som sträcker sig från 1831 till 1924. Läs mer.
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