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Nya projekt
Produkt & Bild
Den industrihistoriska dokumentationen av Mjölby kommun är inne
i sitt slutskede. Projektets arbete
har resulterat i en gedigen databas
med omkring 500 bilder från kommunens industriella utveckling.
Denna databas kommer att finnas
tillgänglig på Länsmuseet. En del
av bildmaterialet har dessutom
levererats till Östgötabild>>.
I kommunen finns nu också en
vandringsutställning om projektet
till beskådande; först på biblioteket sedan på andra platser i området. Dessutom har den hemsida
som hela tiden följt projektet uppdaterats och färdigställts. Här presenteras Mjölby kommuns industrihistoria i bilder, text och
kartor för besökaren. Du kan
läsa om cykeln Viola, Aromkuriren och mycket annat.
Produkt och Bild>> trappar nu
ned sitt arbete i Mjölby och flyttar under hösten över fokus till
Finspångs kommun.

Sommaren är redan här och det känns som om våren, som
vanligt, alltför snabbt drog förbi. Som vi tidigare berättat så
är flera projekt igång runtom i länet, andra står för dörren.
Spännande är det till exempel att ett tiotal hembygdsföreningar har anmält sig som intresserade att tillsammans
med Kulturarv Östergötland och Östergötlands hembygdsförbund scanna och registrera bilder till en gemensam databas.
Spännande är det också att konstatera att
i Finspång kommer det antagligen att
röra på sig ordentligt under hösten.
Åtminstone två projekt drar då igång i
kommunen. Dessutom ligger det spänning i luften då Kulturarv Östergötland
ännu finns med i diskussionen om att få
så kallat nationellt uppdrag för vårt
arbete, vilket i så fall skulle vara en mycket fin hedersbetygelse.
Varma sommarhälsningar från Kulturarv
Östergötland!
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Produkt & Bild, Mjölbydelen är klar, nu
flyttar projektet vidare till Finspång.

Inventering av
företagsarkiv i länet
ÖLFA, Östergötlands Arkivförbund
genomför nu en inventering, en ”dammsugning” av Östergötland vad gäller
arkiverade företagsarkiv. Alla arkiv kommer att gås igenom liksom bibliotek och
museer samt hembygdsföreningarna i
syfte att upprätta en databas över alla
företagsarkiv i Östergötland. Databasen
ska bestå av en extern och en intern
del. Den externa delen omfattar alla
arkiverade företagsarkiv och den kommer att ligga på internet, länkad bland
annat till Kulturarv Östergötland.
Den interna delen kommer att ligga
hos ÖLFA och skall bevaka
näringslivets arkiv i länet.
ÖLFA kommer att kontakta hembygdsföreningar som har arkiv. Det
man vill veta är företagets namn,
bildande år och eventuellt
upphörandeår, bransch, huvudsakliga
arkivserier, tidsomfattning av arkivet
(första och sista år), antal volymer, var
det är förvarat och om förteckning finns.
Är ni intresserade av projektet kontakta
ÖLFA per telefon 011-12 28 90 eller
mail: info@olfa.nu
Eller mobiltel 070-2124972.

Åtvidaberg
Den 21-26 maj genomfördes för andra året i rad
Historiedagar i Ekomuseum Åtvidabergs Bruksbygd.
Veckans fem föreläsningar bjöd på en bred repertoar.
Publiken kunde under veckan lyssna på allt från nya
inventeringsrön i bruksbygdens skogar till Johan T
Adelsvärds beskrivning om brukspatronens och
fideikomissinnehavarens roll. Filmvisning och guidning
med Svante Kolsgård och Roy Andersson hörde också till
programmet. Veckans publikrekord satte Kalle Bäck med
sin föreläsning om ”Torp och torpare i bruksbygd”.

Ett historiskt laboratorium.

Ett historiskt laboratorium
Östergötlands länsmuseum genomför för närvarande ett
projekt kallat Östergötland-ett historiskt laboratorium.
Syftet är att skapa en pedagogisk sajt som kan användas av
skolan så väl som allmänheten i övrigt. Arbetet sker i nära
samverkan med det övriga arbetet i våra gemensamma skolsidor (Historieportalen>>). Projektet som löper över
flera år har nu genomfört sin första del. Ett antal typområden i länet har valts ut; bruksmiljön, medeltidsstaden,
slottsmiljön etc. Det första typområdet, slottsmiljön, ligger
också ute på nätet färdigt för beskådande. På ett smakfullt
sätt ges information om förhållandena
på ett östgötskt slott
(Löfstad). Du kan här vandra
runt i de olika rummen, läsa
om herrar och tjänstefolk eller
lösa praktiska uppgifter. Under
hösten fortsätter arbetet med de
återstående typområdena.
Ett historiskt
laboratorium>>
t.
-Löfstad slot
Slottsmiljö

Under veckan skedde dessutom en rad andra aktiviteter
såsom invigning av utställningen ”Från trädgårdsskola till
golfbana” och visning av Alléskolans utställning ”Från
forntid till nutid”. I veckan arrangerades också
aktiviteter i området runt Åtvidaberg. Forsatröms gamla
kvarn var igång liksom ångloket på Risten-Lakviks järnväg.
Spik smiddes och besökare fick om de tordes ge sig ned i
Stensnäsgruvans djupa schakt.
Brukskultur Åtvidaberg (tidigare Åtvidabergsprojektet)
medverkade som arrangör för historiedagarna.
Brukskultur Åtvidaberg har en hel del andra projekt igång
som vi hoppas kunna berätta mer om till hösten.
Brukskultur Åtvidaberg >>

Finspång
I Finspång kommer det, som nämndes i
ingressen, att hända en hel del till hösten.
Produkt och Bild kommer att fortsätta sin
industrihistoriska dokumentation. Finspång
är till storleken jämförbart med Mjölby, men
uppvisar sannolikt en åtminstone delvis
annorlunda utveckling. Finspång har ju till
exempel präglats av bruksindustrin på ett
helt annat sätt än Mjölby.
Förutom Produkt och Bild så kommer det
pedagogiska projektet Ett historiskt laboratorium att landa i kommunen. Här handlar det om
att sikta in sig på bruksmiljön och brukshistorien och
beskriva det på ett pedagogiskt sätt. I båda projekten är vi
naturligtvis mycket tacksamma för kontakter som kan bidra
med material.

Ekomuseum Åtvidabergs Bruksbygd.

