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Vi bygger ut vissa
viktiga delar,
bl a skolsidorna

Premiär för
vårt Nyhetsbrev
Arkeologi
i databasen
Nu öppnar vi en “arkeologidel” av kultaurarvsdatabasen.
Östergötland är ett ur arkeologisk synvinkel mycket rikt län
och det finns en stor och
intresserad publik.
Först ut på plan blir amatör arkeologföreningen Mjölner
som tillsammans med Östergötlands länsmuseum kommer
att gräva i Melstad där en
medeltida ödegård väcker spännande frågor.
Kulturarvsdatabas Östergötland
länkar mot on-line utgrävningen
under sommaren.
Läs mer:
www.linkoping.se/lansmuseum
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Nu är det premiär för Kulturarvsdatabas
Östergötlands nyhetsbrev. Nätverket
kring Kulturarvsdatabasen är nu så
omfattande att och mångformigt att vi
provar detta som en del i vår informationsverksamhet.

I de återkommande breven ämnar vi ta
upp aktuella och intressanta saker som
har anknytning till Kulturarvsdatabasen.
Det kan vara nyheter på hemsidan, men
också annat av värde som kan vara
aktuellt.

Nytt utseende

Framtidens Kultur har beviljat pengar
för projektet i Västra Götaland, men
man står än så länge bara i startgroparna. Här har vi den omvända situationen.
Vi har redan startat utan några större
resurser.
Ni kan läsa mer om ABM-projektet om
ni går in på www.nfk.hb.se/abm/

Som ni säkert lagt märke till har
Kulturarvsdatabasens hemsida ändrat
utseende. Vi har med Christina Nibelius,
grafisk formgivare på Länsmuseet, hjälp
gjort om ganska rejält. Allt för att göra
sidorna mer lättillgängliga och inbjudande. Dessutom håller vi på att bygga
ut vissa delar, som vi tror är extra viktiga, dit hör exempelvis skolsidorna. Vår
strävan går mot att förenkla sökvägarna,
men också mot att på ett bättre sätt lyfta
fram intressanta delar. Vi håller på att gå
igenom sidorna successivt nu under
sommaren. Har ni tips, idéer eller synpunkter angående vårt arbete är vi bara
glada om vi får ta del av dem. Kontakta
oss i så fall.

Förevisning i Skara
25 maj förevisade Hans Nilsson och
Dan Malmsten Kulturarvsdatabas
Östergötland i Skara. Ett 40-tal västgötar hade samlats för en uppstart av ett s
k ABM-projekt (Arkiv, Bibliotek,
Museum) för Västra Götaland. Olika
projekt i regionen fick förevisa vad de
höll på med för att lägga en plattform
inför projektet. Vi blev inbjudna "som
ett gott exempel", vilket var ett erkännande så gott som något. Intresset för
vad vi åstadkommit hittills var stort.

Böteslängder
Projekt Arkivdata i Norrköping har tillsammans med Centrum för lokalhistoria
påbörjat ett registreringsarbete av Lin köpings rådhusrätts böteslängder.
Meningen är att bygga på den databas
som redan ligger ute på nätet med
uppgifter från 1801 och fram till och
med 1874. På detta sätt skulle vi så
småningom kunna lägga ut en sammanhängande period på nästan hundra år.
Inte dumt! Efter ett antal förevisningar
vet vi att just böteslängderna är eftertraktat material. Arkivdata håller dessutom sedan tidigare på med registrering
av S:t Olai församlings kyrkböcker
(Norrköping). Det rör sig då om både
födelse- och dödbok plus vigsellängder
för denna församling. Mer om Arkiv datas arbete kan ni läsa på deras hemsida som finns tillgänglig på Kulturarvsdatabasen under Norrköping -Projekt.

