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24 000 besök!
Kulturarv Östergötland har etablerat sig som «vägen
in i historien». Under året som gått har besöken ökat
med siffror som talar för sig själva.

Bild Linköping
Bild Linköping arbetar med
att skapa en gemensam bilddatabas för Linköpings stad.
Bilddatabasen kan liknas vid
en bildbank, där alla
Linköpingsbilder finns samlade och åtkomliga med hjälp
av olika sökverktyg.
De klickbara kartorna har bilder
från bilddatabasen kopplade till
sig. Databasen har även tillgång
till datoriserade kyrkböcker
(födelse-, död- och vigselböcker
samt flytt- och husförhörslängder)
för Linköpings stad där det står var
folk bodde. På det sättet har kartorna kunnat befolkas och
besökaren kan göra en resa i tid
och rum...
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Från december 2000 till december 2001 har vi haft omkring 24 000 besökare på våra
sidor. Ett antal som får anses mycket gott för den här typen av portal. Det finns
mycket att förbättra och förändra strukturmässigt. Vi hinner inte alltid uppdatera i
den takt som nya uppgifter och nytt material tillkommer, men vi är definitivt på rätt
väg.
Den tillströmning av kulturhistoriskt material som vi möter kräver visserligen en hel
del arbete, men det är givetvis något som är positivt och ett tecken på att vi numera
spelar en viktig roll för länets kulturhistoriska intressenter.

Emigrationen från Kinda

Produkt och Bild

Från Kisa i Kinda kommun startade
en av de första organiserade utvandringsvågorna till Amerika från
Sverige. Redan 1845 avreste Peter
Cassel med familj, släkt och vänner
till Amerika. Sällskapet bestod av 21
personer. Vid denna tid fanns i Kisa
apotekare Carl Gustaf Sundius som
drev en "emigrantbyrå" i sitt apotek
i nuvarande Emigrantmuseets byggnad (Café Columbia).
«Emigrationen från Kinda»
är ett projekt som arbetar
med att dokumentera och
tillgängliggöra material
som rör de utvandrare
som lämnade Kinda
under främst 1800-talets
andra hälft. Projektet drivs av Kinda
kommun i samverkan med Kulturarv
Östergötland

Är ett samverkansprojekt mellan Mjölby
kommun, Östergötlands länsmuseum och
Kulturarv Östergötland. Syftet är att dokumentera och tillgängliggöra Mjölby
kommuns industrihistoriska kulturarv.
Dokumentationen inriktar sig i första
hand på bilder och produkter från kommunens industriella utveckling, men berör
även arbetsliv och industriutveckling i
stort.
Kulturarv Östergötland håller för tillfället
på att bygga upp en "portal" för projektet
där vi redovisar dokumentationen efterhand.

Christina Nibelius
013 - 23 03 45

Kinda och Kisa har unika tillgångar i arkiven. Utöver själva samlingarna i "Emigrantmuseet" finns en exklusiv brevsamling i bibliotekets arkiv och arbetet med
digitaliseringen har påbörjats. I Kisa bibliotek hoppas vi att intresserade, i trevlig
miljö och på egna villkor, ska kunna forska kring emigrationshistoria. Möjligheter
kommer också i framtiden erbjudas att via
Internet nå kontakt med Kisa och få tillgång till forskningsresultat.

christina.nibelius@lansmus.linkoping.se
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Nytt museum i Åtvidaberg
I slutet av oktober slogs portarna upp till
det nya Bruks & Facitmuseet i Åtvidaberg. Våra kollegor i Åtvidabergsprojektet
hade då under Britt Svenssons ledning
arbetat intensivt med att få allting färdigt
till invigningen. Vid den officiella invigningsceremonin närvarade ett stort antal
besökare, inkluderande kulturminister
Marita Ulvskog som också höll ett invigningsanförande. Museet kommer att fungera som ett nav i Ekomuseum Åtvidabergs
bruksbygd och i det dokumentationsarbete som inte minst vi lokalhistoriskt
intresserade internetanvändare har stor
glädje av.

