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Grafiksamling
katalogiseras
Linköpings stiftsbibliotek har
som bekant inte bara en förnämlig samling av äldre böcker och
handskrifter. Under århundradena har - allt i vetandets tjänstockså tillförts samlingar av
porträttmålningar, mynt och
medaljer samt de unika kuriositetsföremålen.
Av hög ålder är också den stora
mängd grafiska blad som hittills
legat okatalogiserade. Sedan
den 1 augusti 2000 pågår ett
arbete som rättar till denna brist.
Det genomförs av konsthistorikern Henrik Jern, som också tagit
initiativ till projektet.
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Nytt namn!
Kulturarvsdatabas Östergötland
har bytt namn. Vi har valt att
korta ned namnet till Kulturarv
Östergötland. Detta namn stämmer bättre överens med den breda

verksamhet vi har och där databaserna utgör en del av helheten.
Dessutom var det gamla namnet
för långt och svåruttalat.

Framtidens Kultur
ger bidrag!

I Motala är ett lokalhistoriskt centrum
på väg att skapas i biblioteket.
Bibliotekschef Margareta
Alexandersson kallade i mitten av september till ett möte med representanter
från kommunen, arkiv, museer, hembygdsföreningar m fl intressenter och
gensvaret blev mycket positivt.
Kulturarv Östergötland berättade om
sitt arbete och redovisade vilka insatser
som kan göras i ett uppbyggnadsarbete.
Detta gjordes tillsammans med representanter för historieutbildningen på
universitetet och länsbibliotek
Östergötland. Efter mötet har sedan tips
och idÈer strömmat in till Margareta
om vad detta centrum skulle kunna
innehålla och borde göra. Allt detta är
naturligtvis mycket positivt.
Målsättningen är att i andra kommuner
medverka till att liknande centra byggs
upp. Biblioteken är naturligtvis naturliga miljöer för sådana lokala forskarrum, men dessa rum kan självfallet
placeras även i andra miljöer.
Forskarmiljöer finns för tillfället bland
annat i Stadsbiblioteket i Linköping, på
Länsmuseet och i Stadsmuseet i
Norrköping. Vi är nu mycket intresserade av att bredda detta nätverk ut i
länet. Kontakta oss gärna angående
detta.

I mycket hård konkurrens har Kulturarv
Östergötland valts ut som ett av de projekt i landet som får bidrag av stiftelsen
Framtidens Kultur. Stiftelsen ska främja
ett vitalt kulturliv genom att ge bidrag
till långsiktiga och nyskapande kulturprojekt och delar ut pengar till projekt
som prövar nya former och vägar för
kulturell verksamhet och konstnärligt
skapande. Att Kulturarvs intentioner
och arbete gjort gott intryck på stiftelsen
är givetvis både glädjande och
hedrande. Uppmärksamheten ger oss
råg i ryggen i det fortsatta arbetet.

Styrgruppen
Kulturarv Östergötland leds av en styrgrupp med representanter från alla de
stora kulturinstitutionerna i länet. Nästa
styrgruppsträff är preliminärt satt till 25
oktober. Vi återkommer till de berörda
med exakt tid och plats inom kort.

Lokala forskarrum
För det material som inte kan eller får
läggas ut på nätet verkar Kulturarv
Östergötland för att skapa lokala
forskarrum. Dessa rum kan fungera
som centra för lokalhistorisk forskning
i närområdet.

Skolsidorna

Projektträff

Tillsammans med länsmuseets pedagogiska verksamhet
och ITIS(IT i Skolan) i Linköping har vi startat en "sajt
i sajten" för skolverksamheten. Till vår glädje har
läraren och ITIS-handledaren Tomas Håkansson kunnat
knytas till detta arbete. Tomas har visserligen bara möjlighet att ägna delar av sin tid till detta, men genom att
han samtidigt sitter på flera strategiskt viktiga stolar
plus att han fortfarande arbetar kvar som lärare räknar vi
med att göra värdefulla samordningsvinster.
Tomas arbete kommer nu i början mycket att handla om
att bygga upp skolsidorna, samt att informera och knyta
kontakt med lärare som vill arbeta med kulturhistoriskt
material. Titta gärna på skolsidorna och kom med
förslag och idÈer till Tomas.

I länet pågår för närvarande ett antal projekt med kulturhistorisk inriktning. Kulturarv Östergötland arbetar
för att stödja sådana projekt och tillgängliggöra resultatet av dessas arbete i vår miljö. Ni kan själva gå in
under respektive kommun under knappen "Sök på kartan" för att se vad som är på gång.
Det är väl känt att de olika projekten behöver inspiration
och hjälp såväl i startskedet som under arbetets gång.
Det är viktigt att resultaten av projekten håller hög
kvalitet och inte gör något "som redan är gjort" eller gör
om andras misstag. Därför verkar vi för att bygga
nätverk även kring projekten.
I detta arbete arrangerade Kulturarv Östergötland i våras
en s k projektdag som var mycket uppskattad. Det
uttrycktes då önskemål om att ha sådana sammankomster återkommande. Detta gör att vi nu planerar en ny
projektdag i början av december. Vi kommer att bjuda in
pågående såväl som planerade projekt liksom ansvariga
politiker och tjänstemän ute i kommunerna. Tanken är
att ge pågående projekt en "kick" liksom att bereda
vägen för nya projekt.

Vi bjuder er gärna på ett litet smakprov
på elevarbetena:
Kan du tro att det här är en ryggsäck?
Det är en låda av trä. Den är 46 cm hög, 35 cm bred
och 22 cm djup.
Jag ringde till min farmor för att höra om hon kände till
något om denna märkliga sak. Hon berättade att hennas
man förr hade använt en liknande trälåda i sitt jobb.
Min morfar talade senare om att han hittat en sådan
låda bland kastade sopor. Han trodde att den använts av
någon som hade varit ute och fiskat. Ingen av dem hade
hört talas om en trälåda som ryggsäck.
I högra hörnet sitter en rostig liten nyckel. Det finns
också gångjärn på ryggsäcken. Det är lite speciellt med
dem för de sitter inte i kanterna utan en bit in på en av
kortsidorna. I andra hörnet på ena kortsidan ser jag en
rund liten ring. Den har tydligen varit till för att öppna
säcken. Först när jag läste att lådan var en ryggsäck
trodde jag att det hade skett någon förväxling av numren på museiföremålen men efter en stund förstod jag
att det faktiskt var sant att t ex barn gick till skolan med
den här trälådan på ryggen.
De fick ju i alla fall plats
med alla sina läxböcker i
den. Javisst ja, de kanske
inte hade så många böcker då? Vad kunde de ha
haft i den?
Ibland förstår jag mig
inte på "förr i tiden".
Lovisa Johansson, åk 5,
som också tagit bilden.

Foto: Arkivdata, Norrköping

Databaser
För närvarande genomför Arkivdata i Norköping
med hjälp av Centrum för lokalhistoria, ett arbete
med att bygga ut den s k böteslängden för
Linköping. Sedan tidigare finns tiden 1875-1892 tillgänglig under rubriken "Databaser". Nu byggs det på
med uppgifter från 1801 och framåt. Blir det som vi
hoppas kan detta arbete färdigställas under hösten och
sedan presenteras via Kulturarv Östergötlands portal så
fort som möjligt. Vad gäller Garnisonsmuseets soldatregister är det närmaste målet att kunna fylla på med
ytterligare ett antal tusen poster och förhoppningsvis
möjliggöra en breddning av sökmöjligheterna.

