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Tusentals bilder
Lokala
levnadsöden
Östgötska levnadsöden är en
artikelserie i Kulturarv Östergötland där olika författare
tecknar okända som kända
östgötars liv.
Nu arbetar vi med att starta ett
publikations- samarbete med
lokaltidningar runt om i Östergötland. Vi vill på det här sättet
få en ännu större läsekrets till de
redan så populära artiklarna.
Under de första veckorna i januari publicerade Vimmerby
Tidning/ Kinda Posten berättelserna om Jägmästare Hjort
och bröderna Samuelsson för
den publik som kanske har det
allra största intresset av dessa
Kindabor från förr.
www.edu.linkoping.se
/lokalhistoria/
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Vi kan nu äntligen presentera den unika bilddatabasen Östgötabilder, ett
samarbetsprojekt mellan Kulturarv Östergötland och Centrum för
lokalhistoria. I databasen ryms redan över 6 000 bilder från främst
Linköpings- och Åtvidabergsområdet. Inom den närmaste framtiden räknar vi med att antalet bilder snabbt kommer att utökas, liksom att den
geografiska spridningen kommer att förbättras.
Du kan i databasen, på ett enkelt
sätt, själv botanisera bland bilder från
sekelskiftet fram till nu. Vandra fram i
miljöer såsom de såg ut för trettio,
femtio eller kanske hundra år sedan.
Mycket har förändrats, men en hel del
är sig också likt. Många kända byggnader finns kvar, medan klädsel, gatumiljöer och inte minst bilmodeller
ständigt förändras. En bild säger mer
än tusen ord brukar det sägas.
Det ligger nog en hel del i det.

databasen levereras från flera olika
håll. Så här långt främst från Bild
Linköping och Åtvidabergsprojektet,
men inom kort hoppas vi kunna knyta
in bilder även från Länsmuseet
(Kulturarvs-IT) och Norrköpings
stadsmuseum.

Östgötabild
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Kända samlingar
Bilderna är hittills
främst hämtade ur ett
antal kända fotografers
samlingar, med namn
som Didrik von Essen,
Arne Gustafsson och
J.E. Thorin. Bilddatabasen har redan uppmärksammats på olika
håll och vi är övertygade
om att den kommer att
vara till stor glädje för
forskare, skolan såväl
som allmänt intresserade, som vid sin egen
dator vill ta del av detta
gemensamma
fotoalbum.
Arbetet med att överföra bilddatabasen till
WEB-format sker vid
Centrum för lokalhistoria av i första hand forskningsingenjör
Peter
Berkesand. Bilderna till

Linköping anno 1902

