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Intresset ökar!
Produkt och bild
Produkt och Bild är ett
samverkansprojekt mellan
Mjölby kommun, Östergötlands länsmuseum och
Kulturarv Östergötland.
Syftet är att dokumentera och
tillgängliggöra Mjölby kommuns industrihistoriska kulturarv.
Dokumentationen kommer i första
hand att inrikta sig på bilder och
produkter från kommunens industriella utveckling, men även beröra
arbetsliv och industriutveckling i
stort.
Kulturarv Östergötland
kommer under tiden att
bygga upp en "portal"
för projektet där vi
redovisar dokumentationen efterhand.
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Intresset för historieforskning via nätet ökar stadigt. Mer och
mer material läggs ut och det är ingen tvekan om att alltfler
upptäckt fördelarna med att kunna sitta vid sin egen dator och
klara av en del av sin forskning den vägen.
Under hösten är vi ute och förevisar
Kulturarv Östergötland både i och utanför regionen. Vi har exempelvis deltagit
vid bok-och biblioteksmässan i Göteborg
och landstingsförbundets årliga kongress.
Den här gången i Norrköping. Dessutom
arrangerar vi symposiet Skolan och
Kulturarvet i Stockholm 19 oktober.
Drygt 70 deltagare från hela landet deltar.
Det bestående intrycket är att vi i
Östergötland kommit långt vad gäller
samordning och tillgänglighet. Liknande
tankegångar finns i princip överallt, men
knappast någon annanstans har man kommit lika långt som i Östergötland.

Ny startsida
Vi har bytt utseende på startsidan för
Kulturarv Östergötland. Den nya sidan
liknar i mångt och mycket den gamla, men
tanken är att ska vara den luftigare och
mer lättöverskådlig.

Digitala Historiska Kartor
I projektet Digitala Historiska Kartor
skannas och läggs för närvarande historiska kartor ut på nätet. Via projektets
egen hemsida kan du nu bekvämt studera
kartor från 1600-talet och framåt. Bland
annat så ligger en hel del s k häradskartor
från slutet av 1800-talet inlagda. För alla
historieforskare är dessa häradskartor en
verklig skatt genom att de skildrar en
intressant tid då stora strukturella förän-

dringar skedde på vår landsbygd, men
också för att de är vackra och mycket
detaljerade. För Östergötlands del ligger
för närvarande 31 sådana häradskartor
utlagda. Du kan relativt enkelt själv söka i
den databas som byggts upp.
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Handelsman Johanna
Ett riktigt intressant levnadsöde ligger ute
just nu, handelsman Johanna, kvinnan
som kom att betyda så mycket för
Ödeshög. Läs om ett fascinerande kvinnoöde.
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Östgötabilder
Bildatabasen fortsätter att växa. Nu ligger
ca 12 000 bilder ute för fri sökning och
antalet ökar. Här hittar du bl a 13 av länets
fotografers samlingar. Tidsmässigt spänner fotosamlingarna över mer än hundra
år och med motiv från samhällets alla
företeelser. Välj te x bland Per Olov
Andersson, Didrik von Essen, Arne
Gustavsson, Einar Jagerwall, Tor Kagebeck, Lars Kagebeck, Lars Fredrik Lovén
mfl.
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