Kulturarv Östergötland
Kulturarv har fått nytt utseende
Som säkert många av er upptäckt har Kulturarv Östergötland bytt utseende. En omfattande
renovering av hemsidan har gjorts av Charlotta Lillieström Hallberg. Tanken är att göra
den mer lättnavigerad. Layouten är annorlunda, men upplägget på sajten ska ni nog ändå
känna igen er i. Hör gärna av er med synpunkter till oss.
Vi har i länet fått tillskott av ytterligare kulturhistoriskt material som vi kunnat länka in
i portalen. Flera nya databaser har tillkommit. Här kan vi exempelvis nämna länsmuseets
egna samlingar som nu på prov läggs ut. Läs mer om det och annat spännande nedan.
Ha en god jul och ett gott nytt år. Vi hörs!

Projektdag i Motala
Den 4 december träffades ett åttiotal personer i Motala Folkets Hus för att under en hel dag
få höra om olika kulturhistoriska projekt och Kulturarv Östergötland. Ansvariga var Kulturarv
Östergötland och Motala kommun. Det var sjunde gången ett liknande arrangemang anordnades.
Under förmiddagen fick de deltagande bland annat höra Peter Aronsson och Anna Eskilsson
berätta om Tema Q på universitetet. Ett par olika projekt i Motala hann också presenteras
före lunch. Ett av dem var Motala musei- och hembygdsförenings fleråriga arbete med att
databaslägga de tusentals bilder som finns i föreningens samlingar.
Efter lunch följde sedan presentationer av allt från arbetslivsmuseernas verksamhet i länet
till digitaliseringsprojekt i Söderköping och Östra Ed. För en mer utförlig redogörelse av
dagen klicka här.
Syftet med dagen var att ge några smakprov på den sjudande aktivitet som hela tiden pågår i
länet kring kulturhistoria och ge de olika aktörerna möjlighet att synliggöra vad de håller på
med. Men arrangemanget syftar också till att skapa en gemensam arena för oss alla som arbetar
med eller är intresserade av östgötsk kulturhistoria. Vi tror att dessa dagar kan bereda vägen
för fler och bättre projekt i framtiden.

Nya databaser på museet

Yngve Boström från Motala
musei- och hembygdsförening visar hur de arbetar
med bilder. Bild Kulturnät
Östergötland

Sedan en tid tillbaka provar Östergötlands länsmuseum med att lägga ut sina samlingar på
internet. Under flera års tid har den nu insomnade registreringscentralen fotograferat och
registrerat konst, arkeologi, föremål och foton. Detta enorma material har sedan lagts i databaser byggda i det här i länet välfrekventerade systemet SOFIE.
Materialet har tidigare kunnat nås från Faktahyllan på museet, men det är först nu som delar
av det ligger ute på nätet. Vi kan glädja oss åt att se de skatter av konst, foton och föremål
som ansetts tillräckligt publika för att kunna läggas ut. Även om det vi ser hittills inte är det
totala materialet så finns här tusentals poster, de flesta med foton, som ger oss en fin inblick
i ett material som fram till idag varit ganska svåråtkomligt.

Östergötland först i landet
Lantmäteriet i Östergötland har sedan en tid tillbaka låtit digitalisera hela sin regionala
samling av kartor/handlingar. Samma sak gäller efter hand för alla regionala lantmäterimyndigheter i landet, men Östergötland är det första län som fått ut det regionala materialet på
internet.

Östergötlands länsmuseum
provar att lägga ut delar av
sina samlingar på internet.
Bild Leif Wallentinsson,
ÖLM.

Tusentals texter och kartor ligger ute från vårt län. Huvudsakligen gäller det så kallade förrättningskartor/akter; alltså kartor och handlingar över förändringar i fastighetsindelningen
på något vis. Det kan vara kartor utförda i samband med laga skifte, storskifte eller hemmansklyvningar exempelvis.
För att nå fram till materialet kan du klicka här och välja ”Lantmäterikartor regionalt” och
sedan ”Östergötland”. Du kan eventuellt behöva hämta hem ett enkelt gratisprogram. När du
sedan kommit fram öppnar sig en riktig guldgruva för oss kartfanatiker.
Kartmaterialet på nätet sträcker sig från 1600-talet fram till 1903. Det nyare materialet är
bortgallrat på grund av personuppgiftslagen, men kan utforskas vid någon av lantmäterimyndighetens besöksdatorer på kontoret i Linköping.

Lantmäteriet i Östergötland
har låtit skanna alla sina
kartor. Karta över en arealavmätning i Asby socken
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