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Ny östgötaportal!
Arkeologiska
databaser
Arkeologisajten har byggts ut
med länkar till några användbara databaser. Bland annat
finns ett par databaser från
Statens Historiska Museum
inlagda.
I dessa kan man söka efter fynd
och bilder på föremål från till
exempel Östergötland. I databasen
”Digitala tillväxten” finns museets
omkring 30 000 inventerade
föremål inlagda.
I ”Fornbild” finns massor av
fotograferade fynd varav en hel del
är från vår region.
LÄNK TILL ARKEOLOGI
ÖSTERGÖTLAND
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Våren är på väg och med den en febril aktivitet.
1 mars öppnades en ny östgötaportal på nätet kallad
Information Östergötland. Denna portal administreras av
Östsam och är frukten av ett samarbete med bl a Kulturnät
Östergötland och Kulturarv Östergötland. Portalen fungerar
till att börja med mest som en länksamling, men kommer
förmodligen på sikt att få en allt större betydelse som
gemensam portal för all slags information om regionen.
I mitten av mars arrangerar Kulturarv
Östergötland en ny projektdag för ett
80-tal kulturhistoriskt intresserade östgötar. Denna gång är arrangemanget förlagt till Linköpings stadsbibliotek och
sker i samverkan med Länsbibliotek
Östergötland. Det fullmatade programmet innehåller förevisningar av ett tiotal
pågående eller påtänkta projekt

satsning på kulturmiljövårdens frågor
som hittills gjorts i Sverige. Arbetet kommer naturligtvis att bedrivas på olika sätt
i de respektive regionerna beroende på
hur förutsättningarna ser ut. I Östergötland är Agenda Kulturarvs arbete
naturligt nog redan från början knutet till
Kulturarv Östergötland. Projektet kommer också att använda Kulturarv
Östergötlands portal som sitt ”fönster”.

Under våren fortsätter arbetet mot de
projekt som redan är igång och nya projekt planeras. En satsning mot Finspång
förbereds bland annat. Vi hoppas kunna
återkomma till det senare. Vidare har
kontakter tagits för att ansöka om att
göra vår arbetsmodell till en nationell
modell att arbeta efter även i andra delar
av landet.

LÄNK AGENDA KULTURARV

Agenda Kulturarv
Riksantikvarieämbetet har fått pengar till
en nationell satsning på kulturarvet.
Syftet är att se över möjligheterna att nå
ut med kunskapen om vårt kulturarv på
ett bättre sätt. Hur får man kulturarvet
och kulturmiljöerna att bli en positiv
kraft i samhällsutvecklingen? Agenda
Kulturarv är den bredaste gemensamma

Lanthandeln i Söderköping
I Söderköping har ett nytt projekt
sjösatts. Det handlar om att dokumentera lanthandelns utveckling i kommunen. Sedan början av februari sammanställs texter och bilder ifrån kommunens olika socknar till en helhet.
Dokumentationen redovisas på en egen
hemsida som kommer att finnas tillgänglig bland annat via Kulturarv Östergötlands portal. Projektet drivs av
Kompetenscentrum i Söderköping tillsammans med studieförbundet
Vuxenskolan och i samverkan med
Kulturarv Östergötland.
LÄNK SÖDERKÖPING

