Kulturarv Östergötland
Många projekt igång!
Under våren och försommaren avrundas flera spännande kulturarvsprojekt. Det industrihistoriska projektet Produkt och Bild, Finspång har producerat en fullmatad hemsida som
nu finns klar på nätet. Dessutom är en bilddatabas med nästan 600 bilder på väg att slutbearbetas. ”Hembygdsföreningarnas bilder och Kulturarv Östergötland” avslutas också i sin
aktiva del nu under försommaren. Här finns drygt 2 000 hembygdsbilder klara att
beskåda på länsmuseets Faktahylla.
Till detta projekt finns också en hemsida klar med information om hur projektet lagts upp
samt en samling exempel på bilder från föreningarna. Vi kan nu äntligen också lägga ut
första delen av ”Östergötlands historia” på nätet. Mer om det nedan.
Under våren har Kulturarv Östergötlands sjätte Projektdag arrangerats. Denna gång tillsammans med Agenda Kulturarv. Ett åttiotal deltagare träffades och fick se en del av allt det
som är på gång i regionen. Intresset för vårt kulturarv är mycket stort. Vi återkommer till
hösten och berättar mer.

Ha en bra sommar!
Östergötlands historia
Tanken har länge funnits om att berätta om länets historia på nätet. Östergötlands historia
på nätet ska vara ett komplement till den basutställning på länsmuseet, som för närvarande
tyvärr lagts på is, såväl som en vidareutveckling av den information som finns på Kulturarv
Östergötland. Här ska man på ett enkelt och pedagogiskt upplagt sätt kunna läsa om företeelser och händelser ur länets historia. Landstinget/Östsam satte till en summa pengar för
att göra ett pilotavsnitt, vilket nu är klart.

Självporträtt av konstnären
Pehr Hörberg.

Denna första del behandlar 1700-talet. En spännande tid i länet när det gamla bondesamhället börjar omdanas, hierarkier börjar ifrågasättas och nya idéer väcks till liv. På siten
kan du läsa om hur våra östgötska förfäder levde. De flesta i små byar, i gråa hus samlade
kring en bygata. Du kan läsa om hur Norrköping återuppstod efter ryssarnas härjningar i
början av seklet och hur ett jättelikt milstolpsprojekt sattes igång i upplysningstidens anda.
Här finns också berättat om några av tidens och länets kulturpersonligheter såsom tonsättaren Johan Agrell och konstnären Pehr Hörberg.
Ta gärna del av denna spännande berättelse här.

Faktahyllan
I länsmuseets forskarmiljö, Faktahyllan, fortsätter utvecklingsarbetet. Kompletteringar i
miljön har gjorts och mängder av databaslagrat material läggs nu in. Här finns i datorerna
uppgifter kring museets egna samlingar tillsammans med externt material och sådant som
finns på nätet via t ex Kulturarv Östergötland. Här kan besökarna ta del av flera av de databaser som är frukten av våra kulturarvsprojekt. ”Hembygdsföreningarnas bilder” ligger här
liksom ”Produkt och Bild, Mjölby”. Inom kort finns också bilddatabasen över ”Produkt och
Bild, Finspång” tillgänglig. Förhoppningsvis kan mycket av detta material också läggas ut
på nätet framöver.
Vill du veta mer om Faktahyllan läs här.

I länsmuseets forskarmiljö,
Faktahyllan, fortsätter
utvecklingsarbetet.

Lite blandat
På hemsidan försöker vi att med jämna mellanrum lägga ut nytt material, nya länkar och
nya levnadsöden så det lönar sig att gå in och titta emellanåt. Nu under senvåren har
exempelvis ett nationellt soldatregister upprättats och tillgängliggjorts. Den regionala bilddatabasen ”Östgötabilder” har utökats och kompletterats.
Vi har också sett hur flera kulturhistoriska föreningar och sällskap upprättat egna hemsidor
som vi kunnat länka in. Här kan vi till exempel nämna Östergötlands idrottshistoriska sällskap och det så kallade Andrew Petersonsällskapet. Det senare ägnar sin uppmärksamhet
åt den man som var förebilden till Wilhelm Mobergs Karl-Oskar.
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