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Sommaren har anlänt med sol och bad. Vi vill ändå ta er uppmärksamhet i
anspråk med ett litet meddelande från Kulturarv Östergötland så här i porten
till vår varmaste årstid. Antalet besökare på sidan och antalet prenumeranter av
Nyhetsbrevet har ökat stadigt under våren, vilket givetvis är mycket glädjande.
Vi ser också framför oss flera intressanta projekt som kommer att öka tillgängligheten till Östergötlands kulturhistoria. Några av dem berättar vi om här intill.

På gång
En hel del spännande är på gång.
Under våren har Kulturarv
Östergötland tillsammans med
olika samarbetspartners utvecklat
idéer och sökt pengar för delprojekt som vi menar kommer att tillgängliggöra hittills mer eller mindre okänt material och stärka
Kulturarv Östergötland.
Tillsammans med Länsmuseet hoppas vi kunna förstärka den pedagogiska verksamheten under
hösten och framförallt våren-02.
Tomas Håkansson kommer att
fortsätta att arbeta med den s k
Historieportalen. Vidare ser vi
fram emot att arbeta vidare med
samarbetspartners ibland annat
Kisa (om emigrationen),
Söderköping (om lanthandelns
utveckling), Mjölby (om industrin),
Valdemarsvik (om skärgårdslivet). I
Motala fortsätter vi tillsammans
med biblioteket arbetet med att
tillgängliggöra Motalas kulturarv.
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Sommarnytt!
Inte ens den värsta värmebölja kan stoppa oss i vårt arbete på
Kulturarv Östergötland. Här har du det senaste i sammandrag,
läs mer på siten!

Kulturarv Vikingstad
Vikingstad hembygdsförening håller för
närvarande på med ett projekt kallat Kulturarv Vikingstad. I samråd med Kulturarv Östergötland håller föreningen på att
utveckla ett Kulturarv Östergötland i
miniatyr. Deras arbete innebär en lokal
fördjupning av den nivå vi hittills har kunnat åstadkomma. På hemsidan, som det
arbetas med för fullt, läggs kartor, fotografier, berättelser och annat in på ett
pedagogiskt och trevligt sätt. Vi har kontinuerlig kontakt med föreningen och
dess ordförande Kent Sigedal och ser
detta arbete som en möjlig väg att följa för
även andra föreningar och projekt. Sidan
är under konstruktion, men gå gärna in
och titta på det som hittills är
gjort, det är värt ett besök.
LÄNK

Arkeologi
En gemensam plattform
för arkeologisk information håller på att skapas.
Kulturarv Östergötland samverkar här med Länsmuseet,
Riksantikvarieämbetet, Norrköpings stadsmuseum, Länsstyrelsen och Östergötlands hembygdsförbund. Den gemensamma plattformen är en ”sajt i
sajten” och fungerar som ett gemensamt fönster för dessa institution-

er, men också som en mötesplats för alla
oss som är intresserade av arkeologi.
Christina Nibelius, Kulturarv Östergötland och Länsmuseet, håller för närvarande på att bygga upp sidan där det
redan nu finns en hel del intressant att
hämta. LÄNK

Blandat
För övrigt kan vi meddela att arbetet med
att utveckla hemsidan fortgår kontinuerligt. Vi uppdaterar uppgifter, fyller i
luckor i våra översikter över arkiv, hembygdsföreningar och museer. I detta arbete är vi tacksamma för tips från er på
sådant som vi bör ändra eller ha med. Vad
gäller databaserna kan vi meddela att för
tillfället består vår bilddatabas ”Östgötabilder” av nästan 12 000 bilder. Här har
under senare tid bland annat landsbygdsfotografen A C Hultgrens samling tillkommit, med fantastiska
bilder från södra Östergötland.
Soldatregistret är numera rättat och
uppdaterat. Dessutom tillkommer ett
par tusen nya poster under eller strax
efter sommarens slut. Vi måste också här
nämna den fantastiska databas som Umeå
universitet lagt ut med befolkningsuppgifter från hela landet. Denna är i hög
grad intressant även för oss östgötar, varför den naturligtvis finns med i miljön
Kulturarv Östergötland.

Arkeologi i Östergötland

Producerad av Östergötlands länsmuseum
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Hur många barn föddes i Trelleborg år 1754?
Hur många fattiga hushåll fanns det i Strömstad 1805?
Vilken var den vanligaste dödsorsaken i Visby 1822?
Föddes det några tvillingar i Arjeplog under 1760-talet?
Svaren på dessa frågor och många fler ges i Tabellverket.
Tabellverket innehåller alla de uppgifter om församlingarnas befolkning som svenska
präster fyllde i på stora formulär och sände in till Tabellkommissionen i Stockholm. Nu
är materialet tillgängligt genom Demografiska databasens försorg. Det täcker perioden
1749-1859, varefter Statistiska Centralbyrån inrättades och övertog ansvaret.
Befolkningsstatistiken är unik i ett internationellt perspektiv med dess detaljerade
information vid en så tidig tidpunkt. Endast i Finland finns motsvarande tidsserier med
statistiska data. Folkmängden redovisas efter kön, ålder och civilstånd samt yrken och
stånd, vanligen vart femte år. Årliga uppgifter finns om fruktsamhet, dödlighet och
giftermål samt under 1800-talet om flyttningar. Informationen om dessa händelser är
särskilt riklig avseende dödligheten.
Med Tabellverksstatistiken kan demografiska förhållanden studeras på lokal och
regional nivå ur skilda aspekter i det förindustriella samhället och under
inledningsskedet i den genomgripande strukturomvandling som brukar kallas
industrialiseringen och urbaniseringen.
Här ges en kort bakgrund till Tabellverket, information om statistikens innehåll och
uppgifter om på vilka sätt materialet är åtkomligt. Statistikformulären kan betraktas i
originalutförande och i en digitaliserad version. Det är också möjligt att studera det
statistiska innehållet för en vald församling med sökverktyget "Tabellverket på nätet".
The English version of the documentation will be published in August.
Tabellverket contains all the information about the population in the Swedish parishes
1749-1859 as reported by the clergymen in large forms of tables to the
Tabellkommissionen in Stockholm. Now this information is accessible through the
agency of the Demographic Data Base.
The statistics in Tabellverket enable demographical studies from several angles on the
local and regional level in Sweden during the pre-industrial society and the initial phase
of the industrialization and urbanisation processes.
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Tabellverket

The population statistics in Tabellverket is quite unique due to its detailed information
at such an early date. Merely in Finland, a similar time serial of data exists. The
population is described by sex, age and civil status and by occupation and social
status, usually every fifth year. Yearly statistics is given about the demographical
events, fertlility, mortality and nuptiality, as well as migrations (in the 19th century).
The information about the events is especially detailed regarding mortality.
Here, the DDDB presents a short background to the Tabellverket and information
about the contents of Tabellverket and the ways of access to the statistical data. The
forms with the statistical tables can be viewed in the original shape and in a digitised
version. It is also possible for you to study the statistical contents of a freely chosen
parish using the tool "Tabellverket på nätet" (Tabellverket on the web).
"Tabellverket på nätet" is a tool to recreate the contents of an optional form in
Tabellverket. Choose a form by stating the geographical area, year and type of form
(Population or Mortality form).

Note

The database Tabellverket is continuously subjected to measures in order to verify and
validate the contents and to improve the ways of access. Hence, all information from a
form is not yet possible to retrieve with the tool "Tabellverket på nätet". The now
missing tables of the form containing the population by occupations and social status
will, however, be accessible in a near future.
Another important issue to consider is the geographical identification of a form. The
source itself does not always allow for an exact specification of the area of statistics.
Considerable efforts are made within the DDB in order to define the geographical
meaning of ambiguous information. During May 2001 the database Tabellverket will be
updated with the results from controls and evaluations made hitherto, but additional
updating will be performed continuously. Yet, there will still be doubtful cases.
The database Tabellverket is a DDB property. It is not allowed to load down
information from the tool "Tabellverket på nätet" to a database of your own or to use
the information for commercial purposes.
If you use data from the database Tabellverket in publications, the source reference is
to be the Demographic Data Base, Umeå University, Sweden. Please inform us about
such publications.

http://www.ddb.umu.se/tabellverk/ (2 av 2) [2001-06-28 13:31:57]

Kulturarv Vikingstad

Kulturarv Vikingstad
-en fördjupning av Kulturarv Östergötland
Vikingstad hembygdsförening bygger för närvarande upp en portal för Vikingstad
sockens kulturarv. Med ordförande Kent Sigedahl i spetsen dokumenteras och
tillgängliggörs traktens historia i kartor, bilder och texter. Detta arbete utgör en
utomordentlig pusselbit i det stora projektet Kulturarv Östergötland och vi följer och
medverkar på nära håll föreningen i dess arbete.
Portalen är under konstruktion och nytt material läggs in efterhand. Sidan är emellertid
redan nu värt ett besök.
Välkommen in!
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